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CONCEPTE  Boca de túnel COM_15 

 
Entrada o sortida d’un túnel de vials, ferrocarrils o canals.  

 
GEOMETRIA   Línia 

 
TIPUS   • Boca de túnel amb línia de trencament del pendent 

Es consideren línies de trencament del pendent. Si cal per modelar les elevacions, 
han de dur una línia de forma sobre el terreny al peu, sobre el terreny. 

• Boca de túnel sense línia de trencament del pendent 

No es consideren línies de trencament del pendent. 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Taquimetria i 
restitució 
 

Es recull pel contorn de la construcció.  

Si la boca de túnel presenta una secció perpendicular al pla del vial, 
ferrocarril o canal es recull per la part superior de la boca; si 
presenta una secció inclinada es recull amb els punts necessaris per 
indicar-ne el contorn. 

Els elements ocults dins túnel es poden recollir si no s’indica el 
contrari a les fitxes corresponents. 

Els estreps del túnel es recullen com a mur de contenció. 

La del terreny si es 
recull amb 
taquimetria, i la de 
la construcció si es 
recull amb 
restitució. 

 
MODEL 
ELEVACIONS   

• Boca de túnel amb línia de trencament del pendent 

S’usen per a la generació del model d’elevacions del terreny (MET), del model 
d’elevacions de superfícies (MES) i del model d’elevacions per a rectificar 
ortofoto estricta (MES TRUE ORTO). 

• Boca de túnel sense línia de trencament del pendent 

No s’usen per a la generació del model d’elevacions. 
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 GRÀFICS 
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 EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 
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