
Indicadors Salut i Consum 2016

Indicadors

1r 

Trimestre

2n 

trimestre 3r trimestre

4t 

trimestre Total 

Standard 

anual (Promig 

quinquenni 

2011-2015)

Nombre establiments alimentaris a la ciutat 688 630

 Nombre total d'establiments alimentaris controlats 

sanitàriament, respecte al quinquenni anterior i respecte el 

nombre d’establiments alimentaris del municipi (trimestral). 

288 185

Nombre total de queixes i denúncies ciutadanes relatives a temes 

sanitaris (trimestral). 
566 515

Nombre de queixes i denúncies ciutadanes sanitàries relatives a 

plagues
245 181

 Nombre de queixes i denúncies ciutadanes sanitàries i nombre 

d’actuacions relatives a animals
186 191

 Nombre de queixes i denúncies ciutadanes sanitàries i nombre 

d’actuacions relatives a mosquits
53 97

Nombre de denúncies i nombre d’actuacions per insalubritat 33 24

Nombre de denúncies i nombre d’actuacions alimentàries 49 35

Nombre de gossos recollits a la via pública 164 160

Percentatge d'animals recuperats pels propietaris (trimestral), 

respecte any anterior i respecte nombre d’habitants. 
38% 51%

 Percentatge de gossos recollits per l'Ajuntament que hagin estat 

adoptats (semestral). 
75% 62%

Percentatge de denúncies en què s'hagi utilitzat la mediació com 

a eina per a la resolució de conflictes (trimestral).

Percentatge d'alumnat vacunat a l'escola (anual). 71% 50%



Percentatge d'alumnat al qual s'ha fet la revisió bucodental

(anual).
91% 50%

Nombre d'enterraments i altres actes funeraris realitzats

(inhumació de cendres, exhumacions, autoritzacions, buidats,

renovació de nínxols, trasllats, canvis de titularitat, liquidacions

...) (trimestral).

72 71 31 30 204 150

Nombre de persones assistides pel servei de salvament i

socorrisme (anual).
3 1069 41 1113

2000

Percentatge d'alumnat de la ciutat, tant de primària com de

secundària, que hagi participat en una o més activitats de

promoció de la salut  (setembre-juny).

72% 72,00% 50%

Grau de satisfacció dels usuaris i usuàries de la platja en relació

amb el servei de salvament i socorrisme. (Font: enquesta de

satisfacció de Q de platges. Anualment)

Valoració de 

l’atenció:       

Bona: 14,13%.                            

Molt bona: 

85,86%                  

Visibilitat del 

servei:             No 

els ha vist: 6.52%               

Poca: 3,26%               

Suficient: 8,69%               

Molta: 81,52%

Atenció 

bona i 

molt 

bona: 

99,99%         

Visibilitat 

servei 

suficient 

o molta: 

90,29%

Valoració de 

l´atenció: 70% 

bona o molt 

bona.      

Visibilitat del 

servei 70% 

suficient o 

molta



Observacions




