
Indicadors Salut i consum 2015

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

Nombre total d'establiments alimentaris controlats sanitàriament

(anual). 
60 83 63 206 165

Nombre total de queixes i denúncies ciutadanes relatives a temes

sanitaris (anual) 
71 188 229 488 539

Nombre de queixes i denúncies ciutadanes sanitàries relatives a

plagues
26 86 96 208 160

Nombre de queixes i denúncies ciutadanes sanitàries i nombre

d’actuacions relatives a animals
28 40 83 151 217

Nombre de queixes i denúncies ciutadanes sanitàries i nombre

d’actuacions relatives a mosquits
0 44 36 80 120

Nombre de denúncies i nombre d’actuacions per insalubritat 6 9 13 28 25

Nombre de denúncies i nombre d’actuacions alimentàries 12 16 14 42 29

Percentatge d'animals recuperats pels propietaris (trimestral),

respecte any anterior i respecte nombre d’habitants. 
71% 38% 59% 54% 47%

Percentatge de gossos recollits per l'Ajuntament que hagin estat

adoptats (semestral). 
53%

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

eina per a la resolució de conflictes (anual)
93%

Percentatge d'alumnat vacunat a l'escola (anual). 60,36%

HepatitisA:  67,52%  

Tètanus+diftèria: 72,19%   

Papil•loma: 73,22%  

Varicel•la: 28,5% 

Percentatge d'alumnat al qual  s'ha fet la revisió bucodental (anual). 93%

Nombre d'enterraments i altres actes funeraris realitzats (inhumació

de cendres, exhumacions, autoritzacions, buidats, renovació de

nínxols, trasllats, canvis de titularitat, liquidacions ...) (trimestral).

60 63 123

Nombre de persones assistides pel servei de salvament i socorrisme

(anual).

 8.303

Picades, ferides, etc: 499.     

PCR, lipotimies, etc: 9.  

Rescats i evacuacions: 27. 

Persones perdudes : 1.        

Bany discapacitats: 174. 

Avisos preventius: 7.593

38%



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).

 76,233%

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%

Relació (enumerada i amb data) de les propostes (internes o

externes) de millora de qualitat i innovació implantades al servei

(anual).
Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i les queixes de la

ciutadania relatives al servei i les accions correctores realitzades

(anual).

PROTECCIÓ DE LA SALUT (SEGURETAT ALIMENTÀRIA): Durant l'any 2015 s'ha completat el 

Registre Sanitari Alimentari Municipal, atorgant el registre sanitari alimentari (compost per 16 

dígits) als 626 establiments minoristes d'alimentació de la ciutat. Es tracta d'un registre 

informàtic que permet l'actualització sistemàtica.

(*) Veure Compromisos de la Carta de Serveis de la Oficina d’Informació al Consumidor.


