
 

 

INCLOU DADES PER CADA COMARCA  

El Telèfon d'Emergències 112 de 
Catalunya CAT112 va atendre l'any 
2016 més de 2,5 milions de trucades  
 

• El CAT112 va atendre l’any passat un total de 2.556.405 trucades, 
mentre que el 2015 van ser 2.602.934 

• La xifra de trucades operatives va augmentar en totes les 
comarques excepte Alta Ribagorça, Moianès, Solsonès i Garrigues 

• Del total de trucades rebudes durant l’any passat, 1.465.585 van 
generar l’activació de recursos d’emergències (trucades operatives) 
per 1.368.208 l’any anterior 

• La revetlla de Sant Joan i el dia 5 d’agost (incendi forestal de la 
Pobla de Montornès), van ser els dos dies de l’any 2016 en què el 112 
va atendre més trucades, 10.256 i 9.395 trucades respectivament 

 
El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya CAT112 va 
atendre l’any passat 2.556.405 trucades, mentre que l’any 2015 van ser 
2.602.934 trucades.  
 
De les 2.556.405 trucades rebudes l’any 2016, 1.465.585 van ser trucades 
operatives, que vol dir que van ser generades per una emergència i van 
activar algun tipus de recurs operatiu. Aquesta xifra significa un lleuger 
augment, del 6,6% respecte l’any anterior (l’any 2015, les trucades operatives 
van ser 1.368.208). 
  
Del total de trucades operatives, els mesos que es van atendre més trucades 
van ser els d’estiu. Concretament, el mes en què es va atendre un major 
nombre de trucades va ser juliol (150.472 trucades), seguit de l’agost 
(141.709) i el juny (134.297). 
 
En quant a dies concrets en què el telèfon d’emergències CAT112 va atendre 
més trucades l’any passat van ser, per una banda la revetlla de Sant Joan, i 
de l’altra el dia 5 d’agost en què hi va haver un important incendi forestal a 
La Pobla de Montornès. Per la revetlla es van rebre 10.256 trucades i per 
l’incendi 9.395. 
  
 



 
 
 
 
 
Pel que fa a la tipologia de les trucades operatives rebudes al 112, el 34,01% 
d’aquestes van ser per motius de seguretat –derivades a Mossos d’Esquadra i 
Policies Locals- (498.381 el 2016 davant les 474.575 el 2015); per assistència 
sanitària –derivades al SEM- un 30,67% (449.464 l’any passat i 411.661 el 
2015). Les trucades per trànsit van suposar el 15,28% (224.000 el 2016 per 
203.008 el 2015) mentre que les trucades derivades a Bombers per incendis 
van ser el 5,66% (83.017 trucades el 2016 i 76.402 trucades operatives el 
2015). 
  
  
  
Trucades al telèfon d'emergències 112 durant el 2016 per demarcacions: 
  
  
Demarcació de l’Alt Pirineu i l’Aran per comarques: 
  
Des de la demarcació de l’Alt Pirineu i Aran es van fer un total de 9.249 
trucades al telèfon d’emergències 112 l’any 2016, mentre que l’any 2015 
se’n van fer 8.082. La majoria de les trucades fetes des de l’Alt Pirineu i 
l’Aran van ser per motius de trànsit, 2.864 (31%) i 2.527 trucades durant el 
2015; 2.524 trucades (27,3%) es van fer per demanar assistència sanitària, 
davant 2.141 trucades pel mateix motiu l’any anterior; 1.591 trucades 
(17,2%) es van fer per temes de seguretat, davant 1.379 trucades el 2015; i 
per incendis es van fer 704 trucades /7,6%) durant el 2016 i 653 el 2015. 
  
  
Alta Ribagorça 
Des de l’Alta Ribagorça l’any passat es van fer 460 trucades operatives al 
telèfon d’emergències 112, 20 més que l’any 2015 (440 trucades). La  majoria 
d’aquestes trucades van ser per motius de trànsit: 183 (39,8%) davant les 161 
rebudes durant el 2015; 121 trucades van ser per demanar assistència 
sanitària (26,3%) i 116 per aquest motiu l’any 2015; per motius de seguretat 
es van fer 48 trucades (10,4%) i 50 el 2015; i per incendis 26 trucades l’any 
passat (5,7%) i 39 durant el 2015. 
De les trucades realitzades amb origen a la comarca de l’Alta Ribagorça, 267 
es van fer des del Pont de Suert (239 l’any 2015); 156 des de la Vall de Boí 
(136 l’any 2015), i 53 des de Vilaller (68 el 2015). 
  
Alt Urgell 
Des de l’Alt Urgell l’any passat es van fer 2688 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 12% més que l’any 2015 (2.360 trucades). La  majoria 
d’aquestes trucades van ser per motius de trànsit 908 (33,8%) davant les 787 
trucades al 2015; per assistència sanitària 770 (28,6%) davant les 692 
trucades fetes al 2015; 502 per motius de seguretat (18,7%) davant les 388 



trucades al 2015; i per incendis 152 trucades (5,7%) davant les 149 trucades 
del 2015. 
Un 47,2% de les trucades al 112 amb origen a l’Alt Urgell durant l’any 2016 es 
van fer des de la Seu d’Urgell (1.270 respecte les 1.142 trucades del 2015); 175 
avisos es van rebre des de Ribera d’Urgellet (6,5%) i 131 avisos al 2015; i 163 
trucades es van fer des d’Oliana (6%) respecte les 175 del 2015. 
  
Cerdanya 
Des de la Cerdanya l’any passat es van fer 2.663 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 13,5% més que l’any 2015 (2.301 trucades). La  majoria 
d’aquestes trucades, 827, van ser per demanar assistència sanitària (31,1%) 
davant les 686 fetes durant el 2015; per motius de trànsit 693 (26%) davant 
les 615 del 2015; 472 per motius de seguretat (17,7%) davant les 405 fetes 
durant el 2015; i per incendis 232 trucades (8,7%) davant les 209 trucades de 
l’any 2015. 
Un 39,2% de les trucades al 112 l’any 2016 des de la Cerdanya es van fer des 
de Puigcerdà (1.045 trucades davant les 865 fetes durant el 2015); 467 avisos 
es van rebre des d’Alp (17,5%) davant 427 avisos durant el 2015;  i 275 
trucades es van fer des de Bellver de Cerdanya (10,3%) davant 245 trucades 
durant el 2015. 
  
Pallars Jussà 
Des del Pallars Jussà l’any passat es van fer 1.273 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 8,4% més que l’any 2015 (1.165 trucades). El 29,6% 
d’aquestes trucades van ser per demanar assistència sanitària (377) mentre 
que se’n van fer 336 al 2015; per motius de trànsit 367 (28,8%) davant 283 al 
2015; 223 per motius de seguretat (17,5%) davant 267 al 2015 i per incendis 
94 trucades (7,4%) davant les 77 fetes durant el 2015. 
  
Un 42,1% de les trucades al 112 l’any 2016 des del Pallars Jussà es van fer 
des de Tremp (536 trucades davant les 484 fetes durant el 2015); 299 avisos 
es van rebre des de la Pobla de Segur (21,8%) davant 255 avisos durant el 
2015;  i 112 trucades es van fer des d’Isona i Conca Dellà (9,3%) davant 109 
trucades durant el 2015. 
  
Pallars Sobirà 
Des del Pallars Sobirà l’any passat es van fer 1.072 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 12,5% més que l’any 2015, quan es van rebre 937 
trucades. La  majoria d’aquestes trucades van ser per motius de trànsit, 370 
(34,5%) davant 365 trucades durant el 2015; per demanar assistència 
sanitària 273 (25,5%) davant 196 al 2015; 114 per motius de seguretat (10,6%) 
davant les 97 durant el 2015; i per incendis 100 trucades (9,3%) davant les 
101 del 2015. 
Un 20,6% de les trucades al 112 l’any 2016 des del Pallars Sobirà es van fer 
des de Sort (221 trucades davant 208 durant el 2015); 146 trucades es van fer 
des de Rialp (13,6%) davant 117 trucades durant el 2015; i 85 avisos es van 
rebre des d’Esterri d’Àneu (7,9%) davant 66 avisos al 2015. 
  
Val d’Aran 
Des de la Val d’Aran l’any passat es van fer 1.093 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 19,5% més que el 2015 (879 trucades). El 2016 es van 



var 355 trucades (32,5%) per motius de trànsit mentre que van ser 316 el 
2015; 232 trucades (21,2%) per seguretat l’any passat davant les 172 del 2015; 
156 (14,3%) per demanar assistència sanitària davant les 115 el 2015; i 100 
(9,1%) per incendis mentre que van ser 78 durant l’any anterior. 
Més de la meitat de les trucades al 112 l’any 2016 des de la Val d’Aran es van 
fer des de Vielha e Mijaran (619 trucades i 458 durant el 2015); 322 avisos es 
van rebre des de Naut Aran (29,4%) i 279 el 2015,  i 54 trucades (4,9%) es van 
fer des de Bossòst mentre que l’any anterior van ser 60. 
  
  
  
  
Demarcació de Barcelona per comarques: 
 
Des de la demarcació de Barcelona, el telèfon d’emergències 112 va rebre 
843.591 trucades el 2016. Respecte l’any anterior, el nombre de trucades va 
créixer un 6,5% (792.398 l’any 2015). La majoria de trucades fetes des de la 
demarcació de Barcelona van ser per motius de seguretat amb 307.108 
rucades (36,4%) davant les 295.051 trucades fetes durant el 2015; 275.304 
trucades (32,6%) van ser per demanar assistència sanitària davant les 
252.881 trucades durant el 2015; 111.616 (13,2%) trucades van ser per 
motius de trànsit davant 101.297 trucades el 2015; i per incendis es van 
rebre 27.385 trucades (3,2%) davant les 25.867 trucades el 2015. 
  
Barcelonès 
Des del Barcelonès l’any passat es van fer 452.489 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 6,6% més que l’any 2015 (422.420 trucades). La  
majoria d’aquestes trucades van ser per motius de seguretat 180.914 (40%) 
davant les 172.268 fetes durant el 2015; per demanar assistència sanitària 
143.451 (31,7%) davant les 131.185 del 2015; 44.538 per motius de trànsit 
(9,8%) davant les 40.103 de l’any 2015; i per incendis 10.266 trucades (2,3%) 
davant les 9.572 trucades del 2015. 
Un 72,9% de les trucades al 112 l’any 2016 des del Barcelonès es van fer des 
de Barcelona (330.310 trucades davant les 307.496 fetes durant l’any 2015); 
55.038 avisos es van rebre des de l’Hospitalet de Llobregat (12,1%) davant les 
52.470 trucades fetes durant el 2015;  i 40.696 trucades es van fer des de 
Badalona (8,9%) davant les 37.189 trucades del 2015. 
  
Garraf 
Des del Garraf l’any passat es van fer 25.731 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 1,9% més que l’any 2015 (25.219 trucades). La  majoria 
d’aquestes trucades van ser per motius de seguretat 8.999 (35%) davant 
9.258 durant el 2015; 8.369 per demanar assistència sanitària (32,5%) davant 
7.560 trucades al 2015; 3.949 per motius de trànsit (15,3%) davant 3.711 
durant el 2015; i per incendis 948 trucades (3,7%) davant 1.114 trucades 
durant el 2015. 
Un 43,6% de les trucades al 112 l’any 2016 des del Garraf es van fer des de 
Vilanova i la Geltrú (11.226 trucades davant les 11.055 de l’any 2015); 7.371 
avisos es van rebre des de Sitges (28,6%) davant 7.710 avisos durant el 2015;  



i 3.975 trucades es van fer des de Sant Pere de Ribes (15,4%) davant les 
3.460 trucades fetes durant el 2015. 
  
Alt Penedès 
El telèfon d’emergències 112 va rebre 17.539 trucades amb origen a l’Alt 
Penedès l’any passat, un 8,4% més que el 2015 (16.057 trucades). La  majoria 
d’aquestes trucades van ser per motius de seguretat, 5.229 (29,8%) davant 
les 4.823 trucades al 2015; per assistència sanitària 4.946 (28,2%) davant les 
4.546 trucades fetes al 2015; per motius de trànsit 4.378 (25%) davant les 
4.046 trucades al 2015; i per incendis 997 trucades (5,7%) davant les 820 
trucades al 2015. 
El 38,7% de les trucades a emergències l’any 2016 des de l’Alt Penedès es 
van fer des de Vilafranca del Penedès (6.805 trucades respecte les 6.241 
trucades del 2015); 1.640 avisos es van rebre des de Sant Sadurní d’Anoia 
(9,3%) i 1.388 durant el 2015; i 978 trucades es van fer des de Subirats (5,5%) 
mentre que van ser 955 trucades el 2015. 
  
  
Baix Llobregat 
Des del Baix Llobregat l’any passat es van fer 108.925 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 6,1% més que l’any 2015 (102.260 trucades). La  
majoria d’aquestes trucades van ser demanar assistència sanitària 37.167 
(34,1%) davant les 33.990 del 2015; per motius de seguretat 35.514 (32,6%) 
davant les 34.232 del 2015; 17.988 per motius de trànsit (16,5%) davant les 
16.298 que es van fer durant el 2015; i per incendis 4.238 trucades (3,9%) 
davant les 4.000 fetes durant el 2015. 
El 13,5% de les trucades al 112 l’any 2016 des del Baix Llobregat es van fer 
des de Cornellà de Llobregat (14.754 trucades davant les 14.261 del 2015); 
13.306 avisos es van rebre des de Sant Boi del Llobregat (12,2%) davant les 
12.123 fetes durant el 2015;  i 10.441 trucades es van fer des del Prat de 
Llobregat  (9,6%) davant les 9.203 trucades del 2015. 
  
Vallès Occidental 
Des del Vallès Occidental l’any passat es van fer 128.375 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 4,3% més que l’any 2015 (123.083). Un 33,5% 
d’aquestes trucades van ser per demanar assistència sanitària (42.958 el 
2016 davant les 40.258 del 2015); un 33,1% van ser per motius de seguretat 
(42.541 trucades el 2016 i 42.426 el 2015); per motius de trànsit es van fer 
20.637 trucades (16,1%) l’any passat i 18.654 l’any anterior i per incendis es 
van fer 5.838 (4,5%) trucades l’any 2016 i 5.683 el 2015. 
Un 26,3% de les trucades al 112 l’any 2016 des del Vallès Occidental es van 
fer des de Terrassa (33.740 trucades i 32.255 al 2015); 32.491 avisos es van 
rebre des de Sabadell (25,3%) i 31.667 el 2015,  i 11.641 trucades es van fer 
des de Sant Cugat del Vallès (9,1%) davant les 10.285 el 2015. 
  
Vallès Oriental 
Des del Vallès Oriental l’any passat es van fer 52.640 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un increment del 5,5% respecte a l’any 2015 (49.871 
trucades). 16.604 (31,5%) de les trucades van ser per demanar assistència 
sanitària i 15.495 el 2015; 15.857 trucades van fer-se per motius de seguretat 
(30,1%) i 14.882 durant el 2015; per motius de trànsit es van fer 11.741 (22,3%) 



el 2015 i 10.952 durant el 2015; i per incendis van ser 2.454 (4,7%) trucades el 
2016 i 2.376 el 2015.  
Un 19,4% de les trucades al 112 l’any 2016 des del Vallès Oriental es van fer 
des de Granollers (10.220 trucades i 9.833 trucades el 2015); 9.604 avisos es 
van rebre des de Mollet del Vallès (18,2%) i  9.395 el 2015,  i 3.242 trucades es 
van fer des de Sant Celoni (6,1%) el 2016 mentre que van ser 3.105 les 
rebudes el 2015. 
  
Maresme 
Des del Maresme l’any passat es van fer 57.892 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 8,2% més que l’any 2015 (53.488 trucades). La  majoria 
d’aquestes trucades van ser per demanar assistència sanitària 21.809 
(37,7%) davant les 19.847 del 2015; per motius de seguretat 18.054 (31,22%) 
davant 17.131 el 2015; 8.385 per motius de trànsit (14,5%) davant les 7.533 del 
2015; i per incendis 2.478 trucades (4,3%) davant 2.468 trucades al 2015. 
Un 34,4% de les trucades des del Maresme al 112 l’any 2016 es van fer des de 
Mataró (19.920 trucades davant les 19.080 del 2015); 4.393 avisos es van 
rebre des de Pineda de Mar (7,6%) respecte els 4.053 avisos durant el 2015;  i 
3.560 trucades es van fer des de Calella (6,1%) davant les 3.212 trucades del 
2015. 
  
  
Demarcació de la Catalunya Central per comarques: 
  
Des de la Catalunya Central es van fer un total de 61.324 trucades al telèfon 
d’emergències 112 l’any 2016, mentre que l’any 2015 se’n van fer 56.156 (un 
9,2% més). La nota de premsa d’enguany inclou per primera vegada la 
comarca del Moianès. La majoria de trucades van ser per demanar 
assistència sanitària amb 21.052 trucades (34,3%) el 2016 i 20.214 l’any 
anterior; 15.770 trucades (25,7%) es van fer per motius de trànsit davant 
15.213 trucades el 2015; 13.609 trucades (22,2%) es van fer per motius de 
trànsit davant 12.022 trucades el 2015; i per incendis es van fer 4.169 
trucades (6,8%) el 2016 i 3.431 trucades el 2015. 
  
Anoia 
Des de l’Anoia es van fer l’any 2016 un total de 15.599 trucades operatives al 
telèfon d’emergències 112, un 3,2% més que l’any 2015 (15.110 trucades). Un 
terç d’aquestes trucades es van fer per demanar assistència sanitària (5.124 
el 2016 i 4.776 trucades durant el 2015); per motius de seguretat 3.872 
(24,8%) mentre que van ser 4.050 trucades l’any anterior; 3.857 per motius 
de trànsit (24,7%) i el 2015 van ser 3.469; i per incendis 865 trucades (5,5%) 
mentre que van ser 1.004 trucades el 2015. 
D’aquestes trucades, un terç es van concentrar a la seva capital. Des 
d’Igualada es van fer 5.325 trucades al 112 l’any passat i 5.064 trucades l’any 
anterior. Des de Piera es van fer 1.704 trucades al telèfon d’emergències 112 
durant el 2016 (11%) i 1.699 trucades el 2015; i 947 trucades es van fer des de 
Vilanova del Camí (6,1%) mentre que el 2015 es van fer 964 trucades. 
  
Bages 



Des del Bages es van fer 22.512 trucades al telèfon d’emergències 112 durant 
l’any 2016, un 2,32% més que l’any 2015 (22.002). La majoria d’elles van ser 
per demanar assistència sanitària 8.735 (38,8%) mentre que l’any anterior es 
van rebre 8.688 trucades; per motius de seguretat 5.927 (26,3%) mentre que 
el 2015 es van fer 5.707 trucades; 4.107 per motius de trànsit (18,2%) i 3.773 
trucades l’any 2015; i per incendis 1.121 trucades (5%) mentre que l’any 2015 
es van fer 1.249 trucades. 
 Des de la capital del Bages es van fer més de la meitat de totes les trucades 
del Bages al telèfon 112. El 2016 es van fer 12.598 trucades des de Manresa 
mentre que se’n van fer 11.433 l’any 2015; un 5,3% dels avisos es van originar 
a Sant Vicenç de Castellet (1.195 mentre que l’any anterior es van fer 1.147 
trucades); i des de Sant Fruitós de Bages 886 trucades (4%) i 771 el 201. 
  
Berguedà 
Des del Berguedà, durant l’any 2016, es van fer 4.386 trucades operatives al 
telèfon d’emergències 112, un 13,4% més que l’any 2015 (3.867 trucades). La  
majoria d’aquestes trucades es van fer per demanar assistència sanitària: 
1.534 (un 35,3%), mentre que l’any passat se’n van fer 1.361; 1.080 trucades 
(24,9%) per motius de trànsit el 2016, respecte les 1.014  de l’any 2015; 796 
van ser per motius de seguretat (18,3%) mentre que se’n van fer 756 el 2015; i 
per incendis se’n van fer 333 (7,7%) davant les 245 trucades del 2015. 
El 37,8% de les trucades al 112 al Berguedà l’any 2016 es van fer des de 
Berga (1.660 trucades el 2016 i 1.534 el 2015); 449 avisos es van rebre des de 
Puig-reig (10,2%) davant els 395 del 2015; i 362 trucades es van fer des de 
Gironella (un 8,2%), davant les 350 trucades del 2015. 
  
Osona 
L’any 2015, el telèfon d’emergències 112 va rebre 15.952 trucades operatives 
amb origen a la comarca d’Osona, un 11,6% més que l’any anterior (14.287 
avisos). Un 29,8% de les trucades es van fer per motius de seguretat  (4.742 
avisos), davant els 4.171 avisos d’aquesta tipologia l’any passat. El 29,7% de 
les trucades (4.742) es van fer per sol·licitar assistència sanitària i van ser 
4.531 els avisos rebuts l’any 2015. Per trànsit es van fer 3.664 trucades (23%) 
el 2016  i 3.129 trucades el 2015. I per incendis es van rebre 1.564 trucades 
(9,8%) l’any 2016 i 723 trucades l’any 2015. 
Un 33,7% de les trucades al 112 a Osona l’any 2016 es van fer des de Vic 
(5.384 trucades) davant les 4.591 del 2015; 1.743 avisos es van rebre des de 
Manlleu (11%) i van ser  1.568 els avisos rebuts el 2015; i 768 trucades es van 
fer des de Torelló (4,8%), davant les 758 trucades al 2015. 
  
  
Moianès 
  
En aquesta nota de premsa apareix per primera vegada la comarca del 
Moianès, que inclou 10 municipis que anteriorment eren del Bages 
(L’Estany, Santa Maria d’Oló, Moià, Calders i Monistrol de Calders), el Vallès 
Oriental (Granera, Castellterçol, Sant Quirze Safaja i Castellcir), i Osona 
(Collsuspina). Per fer la comparativa amb el 2015 s’han extret les dades 
d’aquests municipis que anteriorment pertanyien a altres comarques i 
s’han afegit al Moianès. 



  
Durant el 2016, el telèfon d’emergències 112 va rebre 1.852 trucades amb 
origen al Moianès, un 20,2% menys que l’any passat (1.540). Un 31,5% 
d’aquestes trucades van ser per motius de trànsit (584 el 2016 i 386 el 2015); 
un 31% dels avisos es van fer per demanar assistència sanitària (574 
trucades el 2016 i 526 al 2015); les trucades per motius de seguretat van 
significar un 16,7% (310 el 2016 i 280 el 2015; i per incendis es van fer 
únicament 135 trucades el 2016 (7,3%) mentre que van ser 128 trucades el 
2015. 
Un 40,7% de les trucades al telèfon 112 des d’aquesta comarca es van fer des 
de Moià (753 el 2016 i 610 avisos el 2015). Des de Castellterçol es van fer el 
16% de les trucades (296 el 2016 i 276 el 2015), i des de Santa Maria d’Oló van 
trucar en 278 ocasions (15%) (199 vegades el 2015). 
  
  
Solsonès 
Durant el 2016, el telèfon d’emergències 112 va rebre 1.063 trucades amb 
origen al Solsonès, un 19,4% menys que l’any passat (890). Un 32,3% 
d’aquestes trucades van ser per demanar assistència sanitària (343 el 2016 i 
332 el 2015); un 29,8% dels avisos estaven relacionats amb trànsit (317 
trucades el 2016 i 251 al 2015); les trucades per motius de seguretat van 
significar un 11,6% (123 el 2016 i 251 el 2015; i per incendis es van fer 
únicament 151 trucades el 2016 (14,2%) mentre que van ser 82 trucades el 
2015. 
  
Un 44% de les trucades al telèfon 112 des d’aquesta comarca es van fer des 
de Solsona (467 el 2016 i 451 avisos el 2015). Des de Sant Llorenç de Morunys 
es van fer el 8,1% de les trucades (86 el 2016 i 66 el 2015), i des de la Coma i 
la Pedra van trucar en 45 ocasions (4,2%) (43 vegades el 2014). 
  
  
  
Demarcació de Girona per comarques: 
  
Les trucades al telèfon d’emergències 112 realitzades l’any 2016 han 
augmentat un 9,8% respecte l’any passat (121.972 trucades el 2016 i 
112.792 el 2015). La majoria d’aquestes trucades es van fer per demanar 
assistència sanitària amb 39.233 trucades (32,2%) el 2016 i 34.357 
trucades al 2015; 37.682 trucades (30,9%) es van fer per motius de 
seguretat davant 33.989 trucades al 2015; per motius de trànsit es van fer 
23.024 trucades (18,9%) el 2016 i 20.605 el 2015; i per incendis el 2016 es 
van fer 5.936 trucades (4,9%) i 5.142 trucades el 2015. 
  
Alt Empordà 
Des de l’Alt Empordà l’any passat es van realitzar 27.222 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 7% més respecte de l’any anterior (25.449 trucades). 
La  majoria d’aquestes trucades van ser per motius de seguretat, 8.594 
(31,6%) davant les 7.983 trucades al 2015; per assistència sanitària 8.260 
(30,3%) davant les 7.724 trucades fetes al 2015; per motius de trànsit 5.592 



(20,5%) davant les 4.940 trucades al 2015; i per incendis 1.409 trucades 
(5,2%) davant les 1.264 trucades del 2015. 
Un 32,2% de les trucades a emergències l’any 2016 des de l’Alt Empordà es 
van fer des de Figueres (8.776 trucades l’any passat i 8.525 el 2015); 3.351 
(12,3%) avisos es van rebre des de Roses mentre que van ser 3.203 avisos el 
2015; i 2.361 (8,7%) trucades es van fer des de Castelló d’Empúries (2.361 
trucades el 2015). 
  
Baix Empordà 
Des del Baix Empordà l’any passat es van fer 21.725 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 7,7% més que l’any 2015 (20.179 trucades). La  majoria 
d’aquestes trucades van ser per demanar assistència sanitària 7.249 (33,4%) 
mentre que van ser 6.742 el 2015; per motius de seguretat 6.190 (28,5%) 
davant les 6.144 durant el 2015; 3.647 per motius de trànsit (16,8%) davant 
les 3.192 del 2015; i per incendis 1.433 trucades (6,6%) respecte les 1.048 del 
2015. 
Un 15,1% de les trucades al 112 l’any 2015 des del Baix Empordà es van fer 
des de Castell-Platja d’Aro (3.280 trucades davant les 3.032 durant l’any 
2015); 3.198 avisos es van rebre des de (14,7%) davant els 3.155 avisos el 
2015; i 3.020 es van rebre des de Palafrugell (14%) respecte les 2.755 
trucades del 2015. 
  
Garrotxa 
Des de la Garrotxa l’any passat es van fer 5.974 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 3,1% més que l’any 2015 (6.166 trucades). La  majoria 
d’aquestes trucades van ser per demanar assistència sanitària, 2.361 (39,5%), 
davant les 2.348 trucades durant el 2015; 1.448 per motius de seguretat 
(24,2%) respecte les 1.619 trucades al 2015; 1200 per motius de trànsit 
(20,1%) davant les 1.044 durant el 2015; i per incendis 260 trucades (4,4%) 
davant 258 l’any 2015. 
Més de la meitat, un 52,2% de les trucades al 112 a la Garrotxa l’any 2016 es 
van fer des d’Olot (3.117 trucades davant les 3.523 durant l’any 2015); 456 
trucades es van fer des de la Vall d’en Bas (7,8%), davant les  420 trucades 
durant el 2.015; i 375 avisos es van rebre des de Besalú (6,3%) davant els 320 
de l’any 2015. 
  
Gironès 
Des del Gironès l’any passat es van fer 32.312 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 12,6% més que l’any 2015 (28.687 trucades). La  
majoria d’aquestes trucades van ser per motius de seguretat 12.040 (37,3%) 
davant 9.736 trucades al 2015; 8.476 per demanar assistència sanitària 
(26,2%) i 8.321 al 2015; 5.857 per motius de trànsit (18,1%) davant 5.337 
durant el 2015; i per incendis 1.253 trucades (3,9%) davant les 1.132 del 2015. 
Més de la meitat, un 56,7% de les trucades del Gironès al 112 l’any 2016 es 
van fer des de Girona (18.319 trucades davant les 16.292 durant l’any 2015); 
5.912 avisos es van rebre des de Salt (18,3%) davant els 4.997 avisos durant 
el 2015;  i 815 trucades es van fer des de Llagostera (2,5%) davant les 782 de 
l’any 2015. 
  
Pla de l’Estany 



Des del Pla de l’Estany l’any passat es van fer 3.220 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 20% més que l’any 2015 (2.685 trucades). La  majoria 
d’aquestes trucades, 1.162 (36,1%), van ser per demanar assistència sanitària 
davant les 1.013 del 2015; per motius de trànsit 753 (24,6%) davant les 632 de 
l’any 2015; 706 per motius de seguretat (21,9%) davant les 507 del 2015; i per 
incendis 204 trucades (6,3%) davant les 184 del 2015. 
Gairebé la meitat, un 49,5% de les trucades al 112 l’any 2016 des del Pla de 
l’Estany es van fer des de Banyoles (1.593 trucades davant les 1.320 del 
2015); 341 avisos es van rebre des de Cornellà del Terri (10,6%) respecte els 
283 avisos durant el 2015,  i 288 trucades es van fer des de Vilademuls (9%) 
respecte les 241 trucades al 2015. 
  
Ripollès 
Des del Ripollès l’any passat es van fer 3.619 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 7,4% més que l’any 2015 (3.369 trucades). La  majoria 
d’aquestes trucades van ser per demanar assistència sanitària 1.493 (41,3%) 
davant 1.357 al 2015; per motius de trànsit 768 (21,2%) davant les 683 de 
l’any 2015; 579 per motius de seguretat (16%) davant les 577 trucades del 
2015 i per incendis 160 trucades (4,4%) davant 146 al 2015. 
Un 36,1% de les trucades al 112 l’any 2016 des del Ripollès es van fer des de 
Ripoll (1.307 trucades davant 1.177 durant el 2015); 359 trucades es van fer 
des de Ribes de Freser (9,9%) davant 317 trucades durant el 2015; i 335 
avisos es van rebre des de Camprodon (9,2%) davant 367 trucades al 2015. 
  
Selva 
Des de la Selva l’any passat es van fer 27.900 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 6,2% més que l’any 2015 (26.257 trucades). La  majoria 
d’aquestes trucades, 10.232 (36,7%), van ser per demanar assistència 
sanitària davant les 9.852 del 2015; per motius de seguretat 8.125 (29,1%) 
davant 7.423 trucades al 2015; 5.207 trucades per motius de trànsit (18,6%) 
davant 4.777 al 2015; i per incendis 1.217 trucades (4,4%) davant 1.110 
trucades al 2015. 
  
Un 23,6% de les trucades al 112 l’any 2016 des de la Selva es van fer des de 
Lloret de Mar (25,7%) 7.180 avisos davant 6.374 trucades el 2015; des de 
Blanes (6.583 trucades davant 6.640 trucades al 2015);  i 2.216 trucades es 
van fer des de Maçanet de la Selva (8%) davant 2.074 trucades durant el 
2015. 
  
  
Demarcació de Lleida per comarques: 
  
Les trucades al telèfon d’emergències 112 realitzades l’any 2016 a les 
comarques de Lleida han augmentat un 4,1% respecte l’any 2014 (45.577 
trucades l’any 2016 i 43.779 el 2015). La majoria d’aquestes trucades es van 
fer motius de seguretat amb 14.011 trucades (30,7%) el 2016 i 13.866 
trucades el 2015; 12.235 trucades (26,9%) es van fer per demanar 
assistència sanitària davant les 11.478 trucades fetes pel mateix motiu el 
2015; 10.582 trucades (23,21%) es van fer per incidències de trànsit davant 



9.623 trucades l’any anterior; i per incendis es van fer 2.888 trucades 
(6,3%) el 2016 i 2.798 trucades el 2015. 
  
Garrigues 
Des de les Garrigues l’any passat es van fer 1.812 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 3,7% menys que l’any 2015 (1.883 trucades). La  
majoria d’aquestes trucades van ser per motius de trànsit 640 (35,3%) 
davant 588 trucades durant el 2015; 436 per motius de seguretat (24,1%) 
davant 490 durant el 2015; 396 per demanar assistència sanitària (21,9%) 
davant 386 durant el 2015; i per incendis 177 trucades (9,8%) davant 229 
trucades durant el 2015. 
Un 32% de les trucades al 112 l’any 2016 des de les Garrigues es van fer des 
de les Borges Blanques (581 trucades davant les 574 de l’any 2015); 286 
avisos es van rebre des de Juneda (15,8%) davant 301 avisos al 2015,  i 163 
trucades es van fer des d’Arbeca (9%) davant 161 trucades fetes durant el 
2015. 
  
Noguera 
Des de la Noguera l’any passat es van fer 4.343 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 14,4% més que l’any 2015 (3.797 trucades). La  majoria 
d’aquestes trucades van ser per demanar assistència sanitària 1.350 (31,1%) 
davant les 1.398 trucades al 2015; 1.235 per motius de trànsit (28,4%) davant 
les 965 del 2015; per motius de seguretat 861 (19,8%) davant les 728 del 
2015; i per incendis 361 trucades (8,3%) respecte les 258 al 2015. 
Un 33,4% de les trucades des de la Noguera al 112 l’any 2016 es van fer des 
de Balaguer (1.450 trucades davant les 1.339 del 2015); 605 avisos es van 
rebre des d’Artesa de Segre (14%) davant els 542 avisos durant el 2015; i 410 
trucades es van fer des de Ponts (9,4%), davant les 370 trucades del 2015. 
  
Pla d’Urgell 
Des del Pla d’Urgell l’any passat es van fer 3.524 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 3,7% més que l’any 2015 (3.397 trucades). La  majoria 
d’aquestes trucades van ser per motius de seguretat 990 (28,1%) davant les 
879 del 2015; per motius de trànsit 978 (27,8%) davant les 886 del 2015; 828 
per demanar assistència sanitària (23,5%) respecte les 832 de l’any 2015; i 
per incendis 262 trucades (7,4%) davant les 361 de l’any 2015. 
Un 33,7% de les trucades al 112 al Pla d’Urgell l’any 2016 es van fer des de 
Mollerussa (1188 trucades davant les 1.177 al 2015); 444 avisos es van rebre 
des de Bell-lloc d’Urgell (12,6%) respecte els 407 durant el 2015, i 267 
trucades es van fer des de Golmés (7,6%) davant les 289 trucades al 2015. 
  
Segarra 
Des de la Segarra l’any passat es van fer 2.814 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 14% més que l’any 2015 (2.469 trucades). La  majoria 
d’aquestes trucades van ser per motius de trànsit 1.185 (42,1%) davant 1.065 
al 2015; 659 per demanar assistència sanitària (23,4%) davant 540 al 2015; 
per motius de seguretat 476 (16,9%) davant 451 al 2015; i per incendis 225 
trucades (8%) davant 146 durant el 2015. 
  
Un 38,7% de les trucades al 112 l’any 2016 des de la Segarra es van fer des de 
Cervera (1.078 trucades davant 935 durant el 2015); 628 avisos es van rebre 



des de Guissona (22,3%) davant 525 el 2015,  i 227 trucades es van fer des de 
Ribera d’Ondara (8,1%) davant 175 durant el 2015. 
  
Segrià 
Des del Segrià l’any passat es van fer 29.416 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 1,9% més que l’any 2015 (28.871 trucades). La  majoria 
d’aquestes trucades van ser per motius de seguretat 10.284 (35%) davant 
10.474 al 2015; per demanar assistència sanitària 8.128 (27,6%) davant 7.482 
al 2015; 5.479 trucades per motius de trànsit (18,6%) davant 5.165 al 2015 i 
per incendis 1.536 trucades (5,2%) davant 1.507 al 2015. 
  
Un 75,4% de les trucades al 112 l’any 2016 des del Segrià es van fer des de 
Lleida (22.194 el 2016 i 21.616 trucades el 2015); 808 avisos es van rebre des 
d’Alcarràs (2,7%) davant 979 trucades el 2015, i 539 trucades es van fer des 
d’Almacelles (1,8%) davant 570 trucades al 2015. 
  
Urgell 
Des de l’Urgell l’any passat es van fer 3.668 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 9,1% més que l’any 2015 (3.362 trucades). La majoria 
d’aquestes trucades (29%) van ser per trànsit (1.065 el 2016 i 954 el 2015). 
Una quarta part de les trucades van fer-se per motius de seguretat 964 
(23,8%) davant les 844 que es van fer per aquest motiu el 2015; una altra 
quarta part van ser per demanar assistència sanitària (874 trucades l’any 
passat i 840 l’any anterior), i per incendis van fer-se 327 trucades (8,9%) 
mentre que van ser 297 el 2015. 
  
Un 44,1% de les trucades al 112 de l’any passat amb des de l’Urgell es van fer 
des de la capital de la comarca, Tàrrega (1.618 trucades al 2016 i 1.386 l’any 
2015); 632 trucades es van fer des de Bellpuig (17,2%) el 2016 davant les 611 
del 2015; i 425 avisos tenien origen a Agramunt (11,6%) mentre que van ser 
416 el 2015. 
  
  
Demarcació de Tarragona per comarques: 
  
Des de Tarragona, l’any 2016 es van fer 129.269 trucades, davant les 121.729 
trucades fetes el 2015, un 6,2% més. Al voltant d’un terç de les trucades es 
van fer per motius de seguretat: 41.942 trucades el 2016 (32,4%) i 41.475 
l’any anterior. Al voltant d’un altre terç de les trucades (un 32,2%) es van 
fer per demanar assistència sanitària: 41.635 trucades l’any 2016 i 38.572 el 
2015. Per motius de trànsit van fer-se 20.377 trucades l’any passat (el 
15,8%) i 18.514 l’any anterior. Per incendis es va fer el 5,5% de les trucades 
l’any passat (7.126 el 2016 i 5.461 el 2015). 
  
Alt Camp 
Des de l’Alt Camp es van realitzar l’any passat 7.181 trucades operatives al 
telèfon d’emergències 112, al voltant del 4,6% més que l’any 2015 (6.865 
trucades). Un 28,2% de les trucades fetes l’any passat des de l’Alt Camp van 
activar els cossos de seguretat (2.022 davant les 2.170 el 2015); un 30,2% van 
ser per demanar assistència sanitària (2.169 davant les 1.926 trucades l’any 



2015); al voltant del 21,8% van ser per motius de trànsit (1.569 davant les 
1.465 trucades el 2015), i un 8% per incendis (574), mentre que van ser 486 
l’any anterior. 
Al voltant del 46,5% de les trucades a emergències l’any 2015 des de l’Alt 
Camp es van fer des de Valls (3.338 el 2016 i 3.006 el 2015); un 12,5% (901 
avisos) es van rebre des d’Alcover, vuit trucades menys que l’any 2015 (909), 
i des del Pla de Santa Maria es van fer 388 trucades l’any passat (5,4% de les 
trucades realitzades des de l’Alt Camp) i 426 durant el 2015. 
 
Baix Camp 
Des del Baix Camp l’any passat es van fer 36.587 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 6% més que l’any anterior (34.494 trucades). Gairebé 
un terç de les trucades van ser per motius de seguretat (11.973) davant les 
11.335 de l’any anterior. Per demanar assistència sanitària es van fer 11.562 
trucades (31,6%), per aquest motiu se’n van fer 11.015 l’any 2015. Per motius 
de trànsit es va fer el 16,4% de les trucades l’any passat (6.013) davant les 
5.362 trucades l’any anterior. Per incidències (principalment, molèsties al 
veïnat i soroll de locals) es van fer 4.344 trucades (11,9%) el 2016 i 4.330 
trucades el 2015. Per incendis es van fer 1.955 trucades (5,3%) el 2016 i 1.630 
el 2015. 
Més de la meitat de les trucades al 112 l’any passat des del Baix Camp es van 
originar a Reus (59,2%) (21.648 trucades el 2016 i 20.014 trucades el 2015); un 
16,1% dels avisos es van rebre des de Cambrils (5.889 durant el 2016 i 5.775 
el 2015); mentre que un 7,9% de les trucades (2.861) es van fer des de Mont-
roig del Camp, davant les 2.569 trucades fetes durant el 2015. 
 
Baix Penedès 
Des del Baix Penedès l’any passat es van fer 25.123 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 4,4% més que l’any 2015 (24.066 trucades). La  majoria 
dels avisos van ser per motius de seguretat 8.422 (33,5%) davant les 9.248 
del 2015; per demanar assistència sanitària 8.248 (32,8%) davant les 7.416 
del 2015; 3.563 per motius de trànsit (14,2%) davant les 3.162 fetes durant el 
2015 i per incendis 1.376 trucades (5,5%) davant les 876 del 2015. 
Un 39,3% de les trucades al 112 l’any 2016 des del Baix Penedès es van fer 
des del Vendrell (9.874 trucades davant les 9.494 fetes al 2015); 6.968 avisos 
es van rebre des de Calafell (27,7%) davant les 6.720 fetes durant el 2015, i 
2.400 trucades es van fer des del Cunit (9,6%) davant les 2.192 trucades del 
2015. 
 
Conca de Barberà 
Des de la Conca de Barberà l’any passat es van fer 3.172 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 11,9% més que l’any anterior (2.834 trucades). La 
majoria d’aquestes trucades van ser per demanar assistència sanitària 1.039 
(32,8%) davant 912 l’any 2015; 977 per motius de trànsit (30,8%) davant les 
815 del 2015; 597 per motius de seguretat (18,8%) davant les 584 del 2015; i 
per incendis 274 trucades (8,6%) davant les 249 del 2015. 
Un 37,9% de les trucades al 112 l’any 2016 des de la Conca de Barberà es van 
fer des de Montblanc (1.201 trucades davant les 972 durant el 2015); 496 
avisos es van rebre des de l’Espluga de Francolí (15,7%) davant 469 avisos 
durant el 2015, i 213 trucades es van fer des de Vimbodí i Poblet (6,7%) 
davant 214 trucades durant el 2015. 



 
Priorat 
Des del Priorat l’any passat es van fer 1.164 trucades al telèfon d’emergències 
112 mentre que van ser 1.025 l’any anterior (un increment del 13,6%). La 
majoria d’aquestes trucades van ser per motius de trànsit 314 (27%) davant 
les 309 (30,1%) de l’any 2015; per demanar assistència sanitària 408 (35,1%) 
mentre que van ser 270 trucades, el 26,3% del total l’any anterior; 164 per 
motius de seguretat (14,1%), mentre que van ser 182 (17,8%) el 2015; i per 
incendis 136 trucades (11,7%) davant les 152 (14,8%) durant el 2015. 
Un 20,3% de les trucades al 112 del Priorat l’any 2016 es van fer des de Falset 
(236 trucades davant les 213 durant el 2015); 172 avisos es van rebre des de 
Cornudella de Montsant (14,8%) davant els 159 avisos al 2015;  i 120 trucades 
es van fer des de Marçà (10,3%) mentre que van ser 99 l’any anterior. 
 
Tarragonès 
Des del Tarragonès l’any passat es van fer 56.042 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 6,9% més que l’any 2015 (52.445 trucades). Un 33,5% 
de les trucades van ser per motius de seguretat 18.764 davant les 17.956 
durant el 2015; per demanar assistència sanitària el 32,5% (18.209) i 17.033 
durant el 2015; 7.941 trucades per motius de trànsit (14,2%) i 7.401 el 2015; i 
per incendis 2.811 trucades el 2016 (5%) i 2.068 durant el 2015.  
Més de la meitat, un 54,8% de les trucades al 112 l’any 2015 des del 
Tarragonès es van fer des de Tarragona (30.685 trucades l’any passat i 
28.093 trucades l’any anterior); 8.659 avisos es van rebre des de Salou 
(15,4%) i 8.374 el 2015,  i 4.566 trucades es van fer des de Vila-seca (8,1%) i 
4.425 durant el 2015.  
  
Demarcació de Terres de l’Ebre: 
El telèfon d’emergències 112 de Catalunya va rebre l’any passat 21.242 
trucades amb origen a la demarcació de les Terres de l’Ebre, la meitat 
d’aquestes es van fer des de la comarca del Baix Ebre (10.610 avisos). 
Respecte l’any 2015, les trucades realitzades des de Terres de l’Ebre van 
suposar un 7,3% més que l’any 2015 (19.805 trucades). 
La majoria de les trucades amb origen a les Terres de l’Ebre l’any passat 
(un 35,4%) van ser per demanar assistència sanitària: 7.516 trucades el 
2016 davant les 6.659 trucades el 2015. Un 25,3% de trucades es van fer 
per motius de seguretat: 5.383 trucades l’any 2016 i 5.243 el 2015. Per 
trànsit es van fer 4.619 trucades (21,7%) l’any passat i 4.409 el 2015. Per 
incendis es van fer 1.335 trucades el 2016 (6,3%) i 1.258 trucades el 2015. 
 
Baix Ebre 
Des del Baix Ebre l’any passat es van fer 10.610 trucades al telèfon 
d’emergències 112 de Catalunya, mentre que se’n van rebre 9.995 el 2015 
(augment del 6,2%). La  majoria d’aquestes trucades van ser per demanar 
assistència sanitària 3.854 (36,3%) davant les 3.390 del 2015; per motius de 
seguretat 2.721 (un 25,6%) davant les 2.626 de l’any 2015; 2.279 per motius 
de trànsit (21,5%) respecte les 2.297 del 2015; i per incendis 579 trucades 
(5,5%) respecte les 555 durant el 2015. 
Gairebé la meitat de les trucades al 112 l’any 2016 des del Baix Ebre (42,2%) 
es van fer des de Tortosa (4.475 davant les 4.091 trucades el 2015); 1.308 



avisos es van rebre des de l’Ametlla de Mar (12,3%) respecte els 1.333 avisos 
durant el 2015; i 1.156 trucades es van fer des de Deltebre (10,9%) davant les 
987 trucades registrades durant el 2015. 
 
Montsià 
Des del Montsià l’any passat es van fer 7.414 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 8,9% més que l’any 2015 (6.805 trucades). La  majoria 
d’aquestes trucades van ser per demanar assistència sanitària 2.594 (35%) 
davant les 2.365 trucades el 2015; per motius de seguretat 1.994 (26,9%) 
davant 1.937 trucades el 2015; 1.473 per motius de trànsit (19,9%) davant les 
1.337 al 2015; i per incendis 511 trucades (6,9%) respecte les 381 al 2015. 
Un 38,6% de les trucades des del Montsià al 112 l’any 2016 es van fer des 
d’Amposta (2.864 trucades davant les 2.690 durant el 2015); 1.341 avisos es 
van rebre des de Sant Carles de la Ràpita (18%) davant 1.293 avisos al 2015; i 
1.211 trucades es van fer des d’Alcanar (16,3%) davant les 984 trucades 
durant el 2015. 
 
Ribera d’Ebre 
Des de la Ribera d’Ebre l’any passat es van fer 2.351 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 6,4% més que l’any 2015 (2.209 trucades). La  majoria 
d’aquestes trucades van ser per demanar assistència sanitària, 819 (34,8%) 
davant les 710 durant el 2015; per motius de seguretat 498 (21,2%) davant les 
486 el 2015; 613 per motius de trànsit (26%) davant les 543 del 2015; i per 
incendis 151 trucades (6,4%) respecte les 206 durant el 2015. 
Un 24,6% de les trucades al 112 l’any passat des de la Ribera d’Ebre es van 
fer des de Móra d’Ebre (578 trucades davant les 490 fetes durant el 2015); 310 
avisos es van rebre des de Móra la Nova (13,9%) davant 339 trucades al 2015, 
i 300 trucades es van fer des de Flix (12,8%) davant 289 trucades durant el 
2015. 
 
Terra Alta 
Des de la Terra Alta l’any passat es van fer 867 trucades al telèfon 
d’emergències 112, un 8,9% més que l’any 2015 (796 trucades). El 29,3% de 
les trucades del 2016 van ser per motius de trànsit (254), 232 el 2015; el 
28,7% dels avisos (249) van ser per demanar assistència sanitària, davant les 
194 trucades de l’any anterior; 170 avisos (19,6%) van ser per motius de 
seguretat (194 el 2015); i per incendis 94 trucades (10,8%) el 2016 i 116 el 
2015. 
Un 23,9% de les trucades al telèfon d’emergències 112 l’any passat amb 
origen a la Terra Alta es van fer des de Gandesa (201 trucades i 203 el 2015); 
109 avisos es van rebre des de Batea (12,6%) i 136 el 2015,  i 94 trucades es 
van fer des d’Horta de Sant Joan (10,8%) i 112 durant el 2015. 


