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INFORME MENSUAL DELS NIVELLS ACÚSTICS - JUNY 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 juny, en relació amb els nivells establerts pel Mapa de Soroll.
Els nivells registrats durant el mes de juny pels dos punts de mesura ubicats als entorns de les obres de transformació de
Les Glòries són força similars als valors enregistrats durant el mesos anteriors. En els dos punts de mesura, 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). Cal destacar que a partir del 14 de juliol s’ha detectat una disminució dels nivells sonors en període
de vespre i nit en el punt SA01, ubicat al c/Castillejos amb Gran Via de les Corts Catalanes. Aquesta reducció és d’entre 3
i 5 dB(A).
Per altra banda, alguns dies puntuals s’ha detectat uns nivells lleugerament superiors dels habituals. Aquest augment
dels nivells és degut a la naturalesa dels treballs realitzats a l’obra.
Durant els dies 28 i 29 de juny el punt de mesura ubicat al c/Castillejos amb Gran Via de les Corts Catalanes es va estar
realitzant la demolició amb pinces de la pantalla de pilots, el que va provocar que els nivells estiguessin lleugerament
per sobre del 75 dB(A).
El punt de mesura SA02, ubicat al c/Escultor Claperós amb Gran Via de les Corts Catalanes va registrar problemes tècnics
en els equips, que es van poder solucionar a partir del 25 de juny.

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.

