
Estadística anual comparada de la pàgina web de l’Hospital de 
Viladecans (2017-2016) 
 
Les dades estadístiques corresponents a la pàgina web de l’Hospital de Viladecans respecte a 
l’any 2017 indiquen, en general, un augment significatiu tant de les visites al lloc web, com dels 
usuaris. 
 
Cal destacar l’augment del nombre de sessions: 3.488 sessions més que l’any anterior (23,94 
per cent); l’increment del nombre d’usuaris:  2.311 més que l’any anterior (19,51 per cent), i 
també del nombre de visites a pàgines, que ha passat d’un total de 45.160 visites l’any 2016 a 
54.483 visites l’any 2017, amb un increment de 9.323 visites (20,64 per cent).  
 
En referència a la distribució geogràfica de les sessions, dins de l’àmbit geogràfic més proper 
trobem les poblacions de Barcelona, L’Hospitalet, El Prat de Llobregat i Molins de Rei, amb un 
increment mitjà de 290 usuaris i 370 visites, respecte de les dades de l’any 2016. 
 
D’altra banda continua apareixent un grup que Google anomena com NOT SET, que representa 
el segon punt  de connexió d’usuaris i inici de sessions, amb un total de 3.261 i 4.091 
respectivament (increments sobre l’any 2016 del 40,86 per cent i del 49,69 per cent 
respectivament), que, com ja hem indicat en anteriors ocasions, creiem que incorpora 
poblacions properes a l’hospital, però no tenim, ara per ara, manera de saber-ho.  
 
Finalment, fora de l’àmbit comarcal del nostre hospital, trobem a l’informe estadístic la 
presència de ciutats com Badalona, Girona, Sabadell, València i Madrid, que experimenten un 
increment mitjà de 71 usuaris i de 82 sessions respecte les dades de 2016.  
 
Pel que fa als aspectes que són susceptibles de millora, cal destacar, en primer lloc el descens 
de les pàgines vistes per sessió: 3,02 pàgines l’any 2017, inferior a la mitjana del 2016 que va 
ser de 3,10 pàgines i l’augment del percentatge de rebots1 en un 10,49 per cent .  
 
L’increment de la informació a la pàgina web de l’hospital, especialment la publicació de 
notícies, amb un total de 46, l’any 2017 envers les 20 notícies publicades l’any 2016, de la 
mateixa manera que la renovació de diversos continguts (Quadre d’especialistes, entre 
d’altres), ha permès millorar els resultats en general, respecte de les consultes de la nostra 
pàgina web. L’objectiu per a l’any 2018 consisteix en continuar la implementació de nous 
continguts, per tal de millorar la dinàmica de la pàgina principal i dotar les pàgines interiors de 
més i millor informació, de manera que el conjunt de la pàgina web experimenti un increment 
qualitatiu, que permeti, com ha estat el cas de l’any 2017, un increment de les visites i les 
sessions. D’aquesta manera esperem seguir consolidant la nostra pàgina web com un dels 
mitjans de comunicació més importants de l’Hospital de Viladecans. 
 
Viladecans, 04 de maig de 2018. 
 

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

                                                           
1
 Rebots: nombre de visites d’una sola pàgina. 
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01-ene-2017 - 31-dic-2017

01-ene-2016 - 31-dic-2016

% de cambios

01-ene-2017 - 31-dic-2017

01-ene-2016 - 31-dic-2016

% de cambios

01-ene-2017 - 31-dic-2017

01-ene-2016 - 31-dic-2016

% de cambios

01-ene-2017 - 31-dic-2017

Ciudad Usuarios % Usuarios

1. Barcelona

  7.011 47,22 %

  6.090 50,24 %

  15,12 % -6,02 %

2. (not set)

  3.261 21,96 %

  2.315 19,10 %

  40,86 % 14,99 %

3. Madrid

  838 5,64 %

  623 5,14 %

  34,51 % 9,81 %

4. L'Hospitalet de Llobregat

672 4 53 %

Estadística anual web Hospital Viladecans

1 ene. 2017 - 31 dic. 2017
Comparar con: 1 ene. 2016 - 31 dic. 2016

Visión general

01-ene-2017 - 31-dic-2017

01-ene-2016 - 31-dic-2016

01-ene-2017 - 31-dic-2017:  Usuarios

01-ene-2016 - 31-dic-2016:  Usuarios

… abril de 2017 julio de 2017 octubre de 2017

1.0001.000

2.0002.000

Usuarios

19,51 %
14.157 frente a 11.846

Usuarios nuevos

20,94 %
14.164 frente a 11.712

Sesiones

23,94 %
18.056 frente a 14.568

Número de sesiones por
usuario

3,71 %
1,28 frente a 1,23

Número de visitas a páginas

20,64 %
54.483 frente a 45.160

Páginas/sesión

-2,66 %
3,02 frente a 3,10

Duración media de la sesión

4,52 %
00:02:02 frente a 00:01:56

Porcentaje de rebote

10,49 %
47,73 % frente a 43,20 %

New Visitor Returning Visitor

13,7%

86,3%

12,2%

87,8%

Todos los usuarios
+0,00 % Usuarios

https://analytics.google.com/analytics/web/?utm_source=pdfReportLink#/savedreport/irQUhejYTeSGo_MZZr1Keg/a38350537w66970825p68890188/_u.date00=20170101&_u.date01=20171231&_u.date10=20160101&_u.date11=20161231&_r.dsa=1&overview-dimensionSummary.selectedGroup=demographics&overview-dimensionSummary.selectedDimension=analytics.city&overview-graphOptions.selected=analytics.nthMonth&_.advseg=&_.useg=&_.sectionId=/


01 ene 2017  31 dic 2017

01-ene-2016 - 31-dic-2016

% de cambios

01-ene-2017 - 31-dic-2017

01-ene-2016 - 31-dic-2016

% de cambios

01-ene-2017 - 31-dic-2017

01-ene-2016 - 31-dic-2016

% de cambios

01-ene-2017 - 31-dic-2017

01-ene-2016 - 31-dic-2016

% de cambios

01-ene-2017 - 31-dic-2017

01-ene-2016 - 31-dic-2016

% de cambios

01-ene-2017 - 31-dic-2017

01-ene-2016 - 31-dic-2016

% de cambios

01-ene-2017 - 31-dic-2017

01-ene-2016 - 31-dic-2016

% de cambios

  672 4,53 %

  549 4,53 %

  22,40 % -0,08 %

5. El Prat de Llobregat

  338 2,28 %

  236 1,95 %

  43,22 % 16,92 %

6. Sabadell

  166 1,12 %

  142 1,17 %

  16,90 % -4,57 %

7. Valencia

  124 0,84 %

  82 0,68 %

  51,22 % 23,45 %

8. Badalona

  119 0,80 %

  73 0,60 %

  63,01 % 33,07 %

9. Girona

  117 0,79 %

  90 0,74 %

  30,00 % 6,12 %

10. Molins de Rei

  85 0,57 %

  76 0,63 %

  11,84 % -8,70 %
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