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CONCEPTE  Andana de ferrocarril CON_30 

 
Línia que delimita una plataforma elevada adjacent a les vies de ferrocarril, cremallera, tramvia o funicular, 
situada en estacions o baixadors, i destinada a facilitar als passatgers l’accés als vagons. No s’hi inclouen les 
andanes d’autobús. 

 
GEOMETRIA   Línia 

 
TIPUS  

• Andana de ferrocarril amb línia de trencament del pendent 

Està construïda al nivell del terreny. Es considera també línia de trencament del 
pendent.  

• Andana de ferrocarril elevada 

Està construïda sobre un altre element o sobre el nivell del terreny. Es considera 
també línia de trencament del pendent.  

• Andana de ferrocarril sense línia de trencament del pendent 

Està construïda al nivell del terreny. No es considera línia de trencament del 
pendent.   

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Taquimetria i 
restitució 
 

Es recull pel contorn exterior i es considera polígon. Si cal per 
obtenir el model d’elevacions, es recull una línia de forma sobre el 
terreny al peu si està construïda sobre el terreny, o una línia de 
forma elevada si està construïda sobre un altre element. 

Amb aquest concepte també es poden recollir línies interiors que 
ajudin a reflectir l’estructura de l’obra. 

Cada vèrtex sobre 
la part més elevada 
de la  construcció. 

 Revisió de camp Es verifica la informació de la minuta de restitució. Es dóna 
informació de les línies que s’han d’esborrar o modificar i les 
indicacions necessàries per a construir allò que hi manqui. 

 

 Edició S’afegeixen els trams no visibles ocults per vegetació. 

Es revisen les connexions amb altres elements, i es té cura de que 
les línies delimitin àrees tancades allí on calgui recollir polígons. 

Interpolada. 

 
MODEL 
ELEVACIONS   

• Andana de ferrocarril amb línia de trencament del pendent 

S’usa 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). 

• Andana de ferrocarril elevada 

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

• Andana de ferrocarril sense línia de trencament del pendent 

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

 

 
 

OBSERVACIONS 
 
 

  

 
 

 

 


