
Indicadors Turisme 2017

Indicadors 1r Trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre Estandards Total Observacions

Nombre de dies a l'any que estan 

obertes les oficines de turisme. 

OITC 89 dies / OITP 

16 dies         

OITC 90 dies / OITP 

90 dies 

OITC 91 dies / OITP 

91 dies

OITC 91 dies / OITP 

60 dies

OITC 350 dies              

OITP 100 dies

OITC 361 dies  /  

OITP 257 dies

Resultats de les enquestes de 

satisfacció dels usuaris de les oficines 

de turisme. 

OITC 79 enquestes                         

OITP 31 enquestes         

OITC 209 enquetes                      

OITP 267 

enquestes 

OITC 3 enquetes                     

OITP 256 

enquestes

OITC enquestes 26                                  

OITP enquestes 56

OITC 291 

enquestes                       

OITP 554 

enquestes

Nombre de díptics promocionals 

editats anualment. 30.000 plànols

6000 plànols 3000 plànols 137000 plànols

176.000

Percentatge de queixes contestades 

dins del termini fixat. 
100% 100% 100% 100% 70% 100%

Nombre de visites i persones 

visitants al Castell

Visites grups: 4 / 

87 persones  

Portes obertes: 

3.981 persones  

Visites grups: 9 / 

337 persones  

Portes obertes: 

8.829 persones  

Visites grups:  3/ 

110 persones  

Portes obertes: 

2.371 persones  

Visites grups: 3 / 

180 persones  

Portes obertes: 

3590 persones  

Visites grups: 19 / 

714 persones  

Portes obertes: 

18.771 persones  

Nombre de reserves realitzades 

anualment.
8 21 6 4 39

Nombre de produccions 

cinematogràfiques i d’altres 

realitzades a Castelldefels

4 4 0 4 5

12

Relació (enumerada i amb data) dels 

suggeriments i propostes (de la 

ciutadania i/o internes) i les accions 

de millora de qualitat i innovació 

conseqüents implantades al servei 

(anual)

Nova distribució 

oficina

Dissabtes y 

diumenges obrir 

l'oficina fins les 

19.30 h.

Nits al Castell

Subterrà línea 

telefònica i 

cablejat internet

4

Relació (enumerada i amb data) de 

les queixes (de la ciutadania i/o 

internes) relatives al servei i les 

accions correctores conseqüents 

realitzades (anual).

Queixa sobre 

l'entrada de gossos 

als jardins del 

castell. 

Fulletó de les 

festes en anglès  

Fulletons a 

l'estació de tren

Sistema de 

calefacció no 

funciona 

correctament 

oficina centre.

20

4


