
Estadística anual comparada de la pàgina web de l’Hospital de 
Viladecans (2016-2015) 
 
Les estadístiques de la pàgina web de l’Hospital de Viladecans de 2016 són, en el seu conjunt 
anual, indicatives d’un lleuger augment  de les visites a la pàgina i dels usuaris, encara que, 
durant el primer semestre d’aquest any, les dades ens indiquen un nombre de sessions1 
inferior al de l’any 2015. 
 
Com a aspectes positius cal destacar l’augment del nombre de sessions: 1.191 sessions més 
que l’any anterior (8,90 per cent); l’increment del nombre d’usuaris:  910 més que l’any 
anterior (8,32 per cent), i també del nombre de visites a pàgines  que ha passat d’un total de 
41.945 visites l’any 2015 a 45.160 visites l’any 2016, amb un increment del 7,66 per cent.  
Dins dels aspectes positius cal destacar, a més a més, la reducció, encara que molt petita, del 
percentatge de rebots2 en un 1 per cent.  
 
Pel que fa a la distribució geogràfica de les sessions, sobta la presència de Madrid, València i, 
molt especialment  Sant Petersburg com a punts de provinença de algunes sessions: 712, 87 i 
90 respectivament. Segueix apareixent a l’informe un grup que Google anomena com NOT SET, 
que representa el segon punt d’inici de sessions amb un total de 2.733, que, tal com ja es va 
indicar l’any 2016, creiem que incorpora poblacions properes a l’hospital, però no tenim, ara 
per ara, manera de saber-ho. 
 
Pel que fa als aspectes que són susceptibles de millora, cal destacar, en primer lloc el descens 
continuat de les pàgines vistes per sessió: 3,10 pàgines l’any 2016, inferior a la mitjana del 
2015 que va ser de 3,14 pàgines; també es continua reduint la durada mitjana de la sessió: 
1minut i 56 segons al 2016, mentre que a l’any 2015 va ser d’ 1 minut i 59 segons (-2,06 per 
cent). També s’ha reduït el nombre de noves sessions  amb un percentatge negatiu del 0,91 
per cent. 
 
L’objectiu per a l’any 2017 consisteix en anar implementant,  paulatinament, nous continguts, 
destinats tant a la millora de la dinàmica de la pàgina principal, com també a dotar les pàgines 
interiors de més i millor informació, de manera que el conjunt de la pàgina web pugui 
experimentar un increment qualitatiu, que permeti un repunt significatiu de les visites i les 
sessions i, en definitiva, que consolidi la pàgina web de l’Hospital de Viladecans com un dels 
mitjans de comunicació més importants del nostre hospital. 
 
Viladecans, 08 de març de 2017. 
 

Vegeu l’apartat gràfic de l’informe a les pàgines següents. 

                                                           
1 Sessions: període en el qual un usuari interactua amb el lloc web. Comprèn dades d’us, pantalles, 
esdeveniments, etc. 
2 Rebots: nombre de visites d’una sola pàgina. 
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1. Barcelona

 7.459 51,20 %

 6.461 48,30 %

 15,45 % 6,01 %

2. (not set)

 2.733 18,76 %

 2.448 18,30 %

 11,64 % 2,51 %

3. Madrid

 712 4,89 %

 805 6,02 %

 -11,55 % -18,78 %

4. L'Hospitalet de Llobregat
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1.0001.0001.000
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Sesiones

8,90 %
14.568 frente a 13.377

Usuarios

8,32 %
11.852 frente a 10.942

Número de visitas a páginas

7,66 %
45.160 frente a 41.945

Páginas/sesión

-1,14 %
3,10 frente a 3,14

Duración media de la sesión

-2,06 %
00:01:56 frente a 00:01:59

Porcentaje de rebote

-1,00 %
43,20 % frente a 43,64 %

% de nuevas sesiones

-0,91 %
80,29 % frente a 81,03 %

New Visitor Returning Visitor
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80,4%
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81,1%

Todos los usuarios
+0,00 % Sesiones
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 698 4,79 %

 759 5,67 %

 -8,04 % -15,56 %

5. El Prat de Llobregat

 268 1,84 %

 234 1,75 %

 14,53 % 5,17 %

6. Sabadell

 160 1,10 %

 70 0,52 %

 128,57 % 109,88 %

7. Tarragona

 110 0,76 %

 90 0,67 %

 22,22 % 12,23 %

8. Girona

 99 0,68 %

 104 0,78 %

 -4,81 % -12,59 %

9. Saint Petersburg

 90 0,62 %

 8 0,06 %

 1.025,00 % 933,03 %

10. Valencia

 87 0,60 %

 100 0,75 %

 -13,00 % -20,11 %
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