Infraestructures i Coordinació Urbana - Hàbitat Urbà
Departament de Control i Reducció de la Contaminació Acústica
Torrent de l’Olla, 218-220
08012 Barcelona
www.bcn.cat/habitaturba

INFORME MENSUAL DELS NIVELLS ACÚSTICS - JULIOL DE 2014
El present informe presenta els nivells acústics a l’entorn de les obres de transformació de la plaça de les Glòries durant
el mes de juliol, en relació amb els nivells establerts pel Mapa de Soroll.
Els nivells registrats durant el mes de juliol segueixen la mateixa tendència que en mesos anteriors.
En el punt SA01, ubicat a c/Castillejos amb Gran Via de les Corts Catalanes, es mantenen els nivells en període vespre i
nit per sota dels valors establerts al mapa de soroll mentre que en període diürn els nivells es troben entre 70-75 dB(A),
nivells dins del rang establert pel mapa de soroll de la ciutat. Tant sols es detecta un augment dels nivells de soroll es
dies 14 i 15 de juliol degut a la naturalesa dels treballs realitzats a la obra . A partir del dia 16 de juliol no hi ha dades de
l’equip SA01 degut a incidències tècniques de l’equip .
En el punt SA02, ubicat al c/Escultor Claperós amb Gran Via de les Corts Catalanes, els nivells sonors en període diürn es
troben entre 70 i 75 dB(A), en període vespre al voltant de 70 dB(A) i en període nocturn al voltant de 65 dB(A). Aquests
valors segueixen la mateixa tendència que en els mesos anteriors. El dia 9 de juliol es detecten nivells per sobre de 75
dB(A).

Nota: Alguns valors poden patir alteracions per avaries o calibratge dels equips, així com pels possible condicionants puntuals de
l'entorn externs a l'obra.
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Ld: índex de soroll al període diürn (7-21h)
Le: índex de soroll al vespre (21-23h)
Ln: índex de soroll a la nit (23-7h)

Nota: Alguns valors poden patir alteracions per avaries o calibratge dels equips, així com pels possible condicionants puntuals de
l'entorn externs a l'obra.

