


Sabies que...?
 A la ciutat hi ha una entitat registrada per cada 406 habitants.

 Les entitats esportives (14,7%), educatives (11,5%) i socials (11,1%) representen per la seva banda

entre 75 i 100 entitats per cadascuna de les categories.

 Més de la meitat de les entitats de la ciutat (56,5%) es va constituir al segle passat, el 15,9% abans de

1980, el 22,4% en la dècada dels 80 i el 18,1% en la dècada dels 90.

 Cada any de mitjana es donen d’alta 18 entitats a la ciutat.

 La mitjana de socis per entitats al conjunt de la ciutat és de 262 socis/es per entitat.

 El 62% de les entitats de L’Hospitalet estan formades per menys de 100 persones associades.

 Una de cada tres entitats de L’Hospitalet són de l’àmbit cultural; representant així un total de més de

200 entitats de la ciutat.

 Les entitats amb més persones associades són aquelles constituïdes abans de 1986. En termes

generals, les entitats constituïdes a partir de 2001 tenen menys socis.



Sabies que... ?
 La mitjana d’anys en la presidència de les entitats és de 6 anys. L’edat mitjana de persones que ocupen la

presidència se situa en 55 anys. Només un 25% de les entitats estan presidides per persones que van néixer

desprès de l’any 1974

 El 65% de les entitats estan dirigides per homes. En tots els càrrecs (presidència, secretaria i tresoreria) hi ha

una diferència entre ambdós sexes que superen el 10%.

 El 49% dels locals que usen les entitats per desenvolupar la seva activitat, són de titularitat pública; i el 51%

d’aquests locals, són de titularitat privada.

 El gran gruix de locals, un 33,74%, estan cedits per l’Ajuntament de L’Hospitalet a les entitats de la ciutat. I en

segon terme, un 26,41% dels locals registrats fan referència al domicili particular d’algun dels membres de la junta

de l’entitat.

Actualment 253 entitats es beneficien de la cessió d’un local municipal. De les 253 entitats que realitzen la seva

activitat en un local cedit per l’ajuntament, un 81% d’entitats fan un ús exclusiu del local i només un 18% de les

entitats fan un ús compartit del local amb altres entitats.

El 22% de les entitats catalanes tenen uns ingressos inferiors als 5.000 euros.

Els recursos generats per les entitats sumen un 60% del total dels ingressos en el conjunt de Catalunya. Els

recursos que provenen de l’administració pública representen el 32% mentre que el 8% restant prové de

finançament privat.


