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Donostia Sustapenetik 2021eko Hiriko Barometroaren edizio berri bat 
aurkeztu da. Urte horretan, hiri gisa, jarduera sozial eta ekonomi-
koaren bultzada berreskuratu genuen, ziurgabetasunak eta jarduera 
ekonomikoaren desazelerazioak markatutako aldi baten ondoren, 
enpleguan eta enpresa- eta sektore-dinamikan eragin garrantzitsuak 
izan dituena. 

2021. urtea berriz hasteko unea da, hiri eta erakunde gisa, Donos-
tia Sustapenetik, ilusioz eta indarrez aurre egiten diogun etapa 
berria. Etapa berri honetan, urteko adierazle sozioekonomikoen la-
burpen bat egiteari ekingo diogu, egitura berri batekin, bereziki hiru 
gai-multzo hauetan ardaztuta:

1.- Hiri Kohesinatua: lehen kapitulu honetan biztanle-
riaren zifra nagusiak, hezkuntzaren eta prestakuntzaren 
esparruan lortutako mailak, enpleguari lotutako adierazle 
nagusiak, bai eta errenta-maila eta egoera sozioekonomi-
koa ere, kolektiboen eta auzoen arabera bereizita. 

2.- Zerbitzuen Hiria: bigarren kapitulu honek 2020. Ur-
teari dagokionez bizitako susperraldi ekonomikoa kokat-
zen du, Donostiako enpresa-sarearen eta dinamika 
ekintzailearen ezaugarri labur batzuk aurkezten ditu, eta 
xehetasun handiagoz garatzen du hiriko zerbitzuen sek-
torea. Zerbitzuen sektorean, ezagutzan intentsiboak di-
ren zerbitzuak nabarmentzen dira, “hiri-ekonomiaz” gain 
(merkataritza eta ostalaritza). 

3.- Zientzia eta Berrikuntza Hiria: hirugarren eta azken 
bloke honek azken urtean I+Gn eta azken aldian (2020-
2021) izandako aurrerapen garrantzitsua erakusten du. 
Gainera, I+G+b arloko ekintzailetzari eta hirian talentua-
ren sustapenari lotutako zifrak adierazten dira. .

Hiru eremu horien inguruan garatu ditugun edukietan, gure hiriak 
2021ean izan dituen zifra ekonomiko eta sozialik garrantzitsuenak 
aurkezten dira, baita horien azken bilakaeraren irakurketa ere. Datu 
horiek guztiak udal EAEko, Estatuko eta Europako iturri estatistiko 
ofizialetan oinarrituta daude, eta grafiko, taula eta hiri mapa desber-
dinen bidez ilustratu dira.

Edizio berri honetan, gainera, tokiko errealitate sozioekonomikoa 
Sustapen Sozietate beraren jarduerarekin lotu nahi izan dugu, eta 
jarduera-ildo nagusietako batzuen berri eman, pertsonei zein enpre-
sei zuzenduta.

Aurre egin beharreko erronkak zehaztu eta eguneratu dituen urte bat 
izan da: bizi-kalitatearen estandar altuak lortu arren zahartzen ari 
den Donostiako gizartea gaztetzea; gure gizartean dauden arrakala 
sozioekonomikoak gainditzea; edo ezagutzan balio intentsiboa du-
ten sektore berriak bultzatzea, gure sektore klasikoenei eustearekin 
eta eguneratzearekin batera, batit bat merkataritza eta ostalaritza. 

Azkenik, Hiriko Barometro hau egiten lagundu diguten pertsona guz-
tiei eskerrak eman nahi dizkiegu, eta bereziki, informazio eguneratua 
lortzen eskuzabaltasun osoz lagundu diguten sail, erakunde eta en-
titate guztiei. 

Dokumentu hau irekia da eta hiriaren garapenean parte hartzen du-
ten enpresa eta pertsona guztiei zuzenduta dago.

0/ Hitzaurrea
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2021eko Aginte Taula:  Donostiako adierazle sozioekonomiko nagusiak .

Eremua Adierazlea      2021

1.- Hiri Kohesionatua 

1. Biztanleria (kop.) 187.850                       99.060 | 88.790 

2. Atzerritarrak / biztanleria osoaren % %8,7             

3. Zahartze tasa  (%)(1) %25

4. Enplegua dutenak (urteko batez bestekoa, kop.) 79.500                        39.900 | 39.600

5. Langabezia-tasa (%)(2) %8,5                             %9,6  | %7,3

6. Jarduera-tasa (%)(3) %55,9                         %59,2  | %53,00

7. Okupazio tasa  (%)(4) %51,2                          %54,9  | %47,9

8. Batez besteko errenta pertsonala  (€) 26.395 €          

2.- Zerbitzuen Hiria

1. BPG (milioi €) 7.701 M €

2. Urte arteko BPGaren hazkundea (%) %4,5             

3. BPG (per capita) 40.997 €/bizt.

4. Enpresak (kop.) Establezimenduak (kop.) 15.640/18.361

5. Enpresa-dentsitatea (enpresa-kop. x 1.000 bizt.) 83

6.Jarduera Ekintzailearen Tasa (JET) %5,8

7. Enplegua Ezagutzaren Zerbitzu Intentsiboetan (guztizkoaren %) %32,2

8.Enplegua Merkataritzan eta Ostalaritzan (guztizkoaren %) %17,5

3.- Zientzia eta 
      Berrikuntzaren Hiria

1. I+Gko inbertsioa (mila eurotan) 277.230 m €

2.Urte arteko I+Garen inbertsioaren hazkundea (%) %10,0             

3. BPGaren gaineko I+Gko inbertsioa (%) %3,6

4. I+Gn diharduten langileak 5.954

5. I+Gn diharduten langileen gehikuntza (%) %11,6

6. I+Gn diharduten emakumeen tasa (%) %46,5

7.  Hirugarren mailako ikasketadunak (%) %53,4

8. Unibertsitate mailako ikasketadunak (%) %28,3

(1) 65 urtetik gorakoak / biztanleria osoa
(2) Langabezia-tasa = (Biztanleria langabea/ Biztanleria aktiboa) x 100
(3) Jarduera-tasa = (∑ aktiboak/∑ 16 urteko eta gehiagoko biztanleak) x 100
(4) Okupazio tasa = (∑ okupatuak/∑ 16 urteko eta gehiagoko biztanleak) x100
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Iturriak: Donostiako Udala, Biztanleen Udal Errolda; Biztanleen Udal 
Estatistika (BUE), Eustat.

Donostiak 187.850 egoiliar zituen 2021ean, nolabaiteko geldialdi eta 
biztanleriaren zahartze nabarmeneko dinamika batean murgildua 
azaltzen zen. 

2021. urtea enplegua berreskuratzeko eta langabezia-tasa %8,5era 
jaisteko urtea izan da hiriarentzat. Hala, urte horretan, Gipuzkoako 
hiriburuak Euskadin erregistratutakoa baino langabezia-maila txikia-
goa izan du, eta, aldi berean, EAEko hiru hiriburuetako tasarik txikie-
na izan du. 

Era berean, Donostiako batez besteko errenta-maila (26.395 euro 
biztanleko) Gipuzkoako batez bestekoa eta EAEko batez bestekoa 
baino handiagoa da. Hala ere, desberdintasun sozioekonomiko es-
anguratsuak daude hainbat kolektiboren artean -gazteak, 55 urtetik 
gorakoak eta emakumeak- eta auzo jakin batzuen artean, eta horiek 
lantzea komeni da hiri kohesionatuago eta inklusiboago gisa aurrera 
egin ahal izateko. 

1.1.- Biztanleria

Hiri gisa garena…. 

Europako hiri bat eta dimentsio ertaineko hiriburu bat gara 2021. 
urtean 187.850 donostiar zituena: 99.060 emakume (% 52,7) eta 
88.790 gizon (% 47,3), 18 auzotan banatuta.

1.- Hiri kohesionatua

Donostialdea:
328.961 biz.
%45,7 lurraldeari dagokionez

Gipuzkoa: 
718.887 biz.

Donostia
187.850 biz.

99.060
%52,7

88.790
%47,3

 
185.988

185.962
186.297

186.592

187.342

188.191 188.102
187.850

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Donostiako biztanleriaren bilakaera 2014 – 2021
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Iturria: Donostiako Udala, Biztanleen Udal Errolda. 2021Biztanleriaren handitzea Biztanleriaren galera

Biztanleak auzoetan nola banatzen diren ikus dezakegu (Amara Be-
rritik, lehen postuan, 30.377 biztanle guztira, Landarbasoraino 18. 
Postuan, 15 biztanlerekin), hurrengo mapan ikus daitekeen bezala. 

Bilakaerari dagokionez, zentroak bere biztanleria-zifrei eutsi die 

1.- Amara Berri. 30.377 biz. %3,6

2.- Erdigune.  22.051 biz. %0,1

3.- Altza. 20.143 biz. %-0,5

4.- Gros. 18.155 biz. %-3,9

5.- Intxaurrondo. 15.514 biz. %-1,5

6.- Egia.  14.699 biz. %-0,7

7.- Aiete.  14.537 biz. % 1,8

8.- Antiguo-Ondarreta. 14.262 biz. %-3,6

9.- Ibaeta. 10.036 biz. %4,9

10.-Mirakruz-Bidebieta. 8.850 biz. %-1,1

11.- Loiola-Txomin. 6.273 biz. %27,4

12.- Ategorrieta-Ulia. 4.009 biz. %-1,8

13.- Martutene. 2.674 biz. %-3,1

14.- Añorga. 2.522 biz. %17,4

15.- Miramon-Zorroaga. 2.375 biz. %23,7

16.- Igeldo. 1.072 biz. %1,6

17.- Zubieta. 290 biz. %3,9

18.- Landarbaso. 15 biz. %-16,7

18
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Biztanleriaren banaketa eta bilakaera Donostiako auzoen arabera. 2014-2021
(Auzoen araberako rankinga, biztanle gehiagotik gutxiagora ordenatua)

Iturriak: Donostiako Udala, Biztanleen Udal Errolda; Biztanleen Udal 
Estatistika (BUE), Eustat; Eurostat.

Hiri gisa partekatzen duguna…

Lotura sozial eta ekonomiko ugari partekatzen ditugu Donostialde-
ko metropoliarekin eta Gipuzkoako Lurralde Historikoarekin. Donos-
tialdeko metropoliak 328.961 biztanle ditu guztira, hau da, lurralde 
osoko biztanleria-masaren % 45 baino zertxobait gehiago.      

Bilakaeraren ikuspuntutik, “Donostialdea” eskualdeko biztanleria 
gehiago hazi da Gipuzkoako hiriburua bera baino (+ % 1,6 versus % 1, 
2014 eta 2021 urteen artean).

 

 

 

 

 

%1,0

%1,6 %1,5

%0,8

Donostia Donostialdea Gipuzkoa EB-27
%0,0

%0,5

%1,0

%1,5

%2,0

Biztanleriaren hazkunde kopuruen bilakaera konparatiboa. 
2014-2021

2014-2021 aldian (+0,1), eta biztanleria-pisu handia duten auzoek, 
hala nola Grosek (18.155 biztanle) eta Intxaurrondok (15.514 biztanle), 
galdu egin dute aldi horretan bertan egoiliarren kopuruan (-%3,9 eta 
-%1,5, hurrenez hurren). 

2014 2021

Donostia 185.988 187.850

Donostialdea 323.836 328.961

Gipuzkoa 708.631 718.887

EB-27 443.274.551 446.914.676
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Amatasun indizearen bilakaera 2016 – 2021  
(0-4 urte bitarteko biztanleria /15-49 urte bitarteko emakumeak) x 100

Iturria: Donostiako Udala, Biztanleen Udal Errolda abenduaren 31n

Iturria: Donostiako Udala, Biztanleen Udal Errolda. 2021

Hiri gisa, biztanleriaren zahartze nabarmena arintzeko 
erronkari aurre egin behar diogu…

Jakina denez, Gipuzkoako hiriburuko biztanleria Euskadiko zahartue-
netako bat da. 

Errealitate demografiko horrek gure hiriaren bizi kalitateaz ere hitz 
egiten du, zalantzarik gabe; hori dela eta, donostiarrek bizi itxaropen 
luzea dute.

Donostiako biztanleria osoaren zahartze tasa %25era iritsi da 
2021ean (%23 Gipuzkoan eta Euskadin eta % 20,8 EB-27n). Gainera, 

18,8
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Donostiako biztanleriaren piramidea 2021

90 urteak beteak dituzten 3.420 donostiar ditugu (% 1,8 versus % 
1,05 EB-27n). 

Donostiako biztanleen batez besteko adina 46,5 urtekoa da; adin hori 
44 urtera jaisten da Martutenen, eta 49 urtera igotzen da Donostiako 
erdialdean. Kolektibo migratzailearen adina 35 urtekoa da.

Gainera, amatasun indizearen etengabeko beherakadak (2016: 18,8; 
2021: 16,4) eta jaiotza-kopuruaren jaitsiera (% 25, 2015az geroztik) 
erronka garrantzitsu bat jarri dute agerian, hiriaren belaunaldi errele-
boa gaztetzeari eta bermatzeari begira. 

Iturria: Donostiako Udala, Biztanleen Udal Errolda. 2021
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Hiri irekia gara.

BIZTANLERIA MIGRATZAILEA

Donostian bizitza- eta lan-proiektu baten bila dabiltzan migratzaileei 
irekitako hiri bat. 

Kolektibo honek 16.277 pertsona zituen 2021. urtean, eta azken ha-
markadan % 25 hazi da. Donostian atzerritarren garrantzia % 8,7 zen 

2021. urteko auzoen araberako irudia ere bereizia da. Mapa honen 
arabera, Donostiako zentroak 2.467 migratzaile ditu guztira, eta at-
zerritarren indizerik handiena du (%11,2), Altzaren atzetik (%9,5). 

2021ean; nolanahi ere, proportzio hori Donostialdekoa (% 11,4) baino 
txikiagoa da eta antzeko presio demografikoak dituzten beste hiri-
buru batzuetakoa (Bilbao:%9,9; Gasteiz: %10,5; Iruñea; %11,3; Madril: 
%15,7; Malaga: %16,1; edo Bartzelona: %21,31).

Jatorri Herrialde nagusiak 2021
    1. Honduras: 2.208 pertsona (% 61,7 emakume)
    2. Nikaragua: 1.882 pertsona (%67,9 emakume)
    3. Maroko: 1.178 pertsona (%72,7 gizon)

  1Iturria: Estatistikako Institutu Nazionalaren Errolda Jarraituaren Estatistika. 2021

Iturria: Donostiako Udala, Biztanleen Udal Errolda 
abenduaren 31n. 
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13.039
16.277
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%24,8 

Biztanleria atzerritarrak guztizkoaren gainean duen 
garrantziaren bilakaera (%). 2014-2021

Biztanleria atzerritarraren bilakaera. 
2011-2021

Kontrako aldean, Añorga (%5,7), Miramon-Zorroaga (%5,3), Aiete 
(%5,1) eta Zubieta (%4,8) auzoek gris argiz adieraziak, migratzaileen 
kolektiboaren pisua %6tik beherakoa dute.
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Iturria: Donostiako Udala, Biztanleen Udal Errolda 2021eko abenduaren 31n.

 1.- Erdigune. 2.467 (%11,2)

 2.- Altza. 1.973 (%9,8)

 3.- Gros. 1.759 (%9,7)

 4.- Loiola-Txomin. 598 (%9,5)

 5.- Amara Berri. 2.879 (%9,5)

 6.- Mirakruz-Bidebieta. 831 (%9,4)

 7.- Martutene. 236 (%8,8)

 8.- Egia. 1.291 (%8,8)

 9.- Intxaurrondo. 1.308 (%8,4)

10.- Ategorrieta-Ulia. 295 (%7,4)

11.- Igeldo. 73 (%6,8)

12.- Antiguo-Ondarreta. 923 (%6,5)

13.- Ibaeta. 624 (%6,2)

14.- Añorga. 144 (%5,7)

15.- Miramon-Zorroaga. 127 (%5,3)

16.- Aiete. 735 (%5,1)

17.- Zubieta. 14 (%4,8)

 

 

 

 

 
 

 

6

 

11

13

12

16

17

5

10

 

14

 

7

2
4

3
1

8
9

15

Biztanleria migratzailearen banaketa eta garrantzia auzoka. 2021
(Rankinga, biztanleria migratzailearen pisuaren arabera (%)

%6tik behera

%6 eta %7 artean

%7 eta %9 artean

%9 eta %10 artean

%10 baino gehiago
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TURISTAK ETA TXANGOZALEAK

2021. urtean, hiriak 550.000 turista baino gehiago hartu zituen; 
2019an, berriz, 740.500 sarrera inguru kontabilizatu ziren.

Hiriko Turismo bulegoan egindako bisitaldien zenba-
kiak ikusita, Frantziako bisitarien segmentua % 38 
baino zertxobait gehiago da, Alemaniakoa % 10 da, 
eta Herbehereetako kolektiboa % 7 baino zertxobait 
gehiago

Estatutik etorritako bisiten artean, % 19 Katalunia-
tik etorritakoak dira, % 17 Gipuzkoatik edo Euskaditik 
etorritakoak, eta % 15 Madrildik etorritakoak. 

Iturria: Establezimendu Turistiko Hartzaileen 
Inkesta. Hotel establezimenduak.

Iturria: Turismo Bulegoen jarduera. Enfokatur. Euskadiko Behatoki Turistikoa. 2021 
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12.195 | %38,3 

5.960 | %18,7 

5.037 | %15,8 

3.216 | %10,1 

2.335 | %7,3 

1.623 | %5,1 

1.449 | %4,6 USA

Reino Unido

Holanda

Alemania

Resto

Resto Europa

Francia

Bidaiarien sarreren bilakaera 
2016-2021 (Hotelak)

Jatorrizko Autonomi Erkidego nagusiak 2021 Jatorrizko herrialdeak 2021

2016-2019 bilakaera
“Pandemia aurretik”: %+19,0

2020-2021 bilakaera 
“Susperraldia”: %+74,5

2019-2020 bilakaera “Pandemia”: %-57,2
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2EHU/UPV Donostiako Campusa: 27; Deustuko Unibertsitatea Donostiako Campusa: 17 gradu eta gradu bikoitzak; Tecnun Nafarroako Unibertsitatea: 12; Mondragon Unibertsitatea:: 1.
3Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak eta EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 
Legeak uste dute ordezkaritza orekatua dagoela bi sexuak gutxienez %40an ordezkatuta daudenean.

Iturria: Eustat. Eskola-jardueraren estatistika. 2020/2021

2020/21 ikasturtean Donostian matrikulatutako ikasleak, irakaskuntza-mailaren arabera (EAE) 
eta ikasleen banaketa sexuaren arabera (% h) eta ikastetxeen titulartasunaren arabera (% h)

1.2.- Hezkuntza eta prestakuntza  

Kualifikazio maila handiko hiria  

Donostiako ikasleen komunitatea 53.806 ikaslekoa da, horietatik…

• 25.277 haur, lehen eta bigarren hezkuntzakoak dira (ikas-
le-komunitatearen %47), eta 3.903 batxilergoko ikasleak dira 
(guztizkoaren %7,3).

• 5.764 ikaslek (%11 gutxi gorabehera) Lanbide Heziketako 
moduluak egiten dituzte (% 8,7k, Oinarrizko Lanbide Hezike-
ta; % 33,5ek, Erdi Mailako Lanbide Heziketa; eta % 57,8k,Goi 
Mailako Lanbide Heziketa) Lanbide Heziketako 17 zentroetan 
(5 ikastetxe publiko eta itunpeko 12 ikastetxe pribatu).

• 14.000 inguru (%26,0) unibertsitateko ikasleak dira (% 88,4k 
graduak egiten dituzte, % 10,6k masterrak, eta % 0,9k dok-
toregoak), hirian dauden 4 unibertsitate campusetan. Campus 
horietan guztira 57 gradu eskaintzen dira2.

• 4.000 ikasle baino gehiago (guztizkoaren %7,5) erregimen 
bereziko adarretan izen emanda daude, eta horietan hizkunt-
zen irakaskuntzako ikasleak nabarmendu behar dira (3.309 
ikasle guztira).  

• Modu orekatuan banatzen dira sexuaren arabera3: % 49,6 
gizonak dira eta % 50,4 emakumeak, araubide orokorreko 
irakaskuntzako ikasleen artean; eta % 44,6 gizonak eta % 
55,4 emakumeak unibertsitate ikasketetako ikasleen artean. 
Araubide bereziko irakaskuntzetan ari diren ikasleen kasuan, 
emakumeen kolektiboaren presentzia handiagoa nabarmena 
da (% 64,4).

Irakaskuntza maila
Guztira

Banaketa, sexuaren 
arabera (% h)

Banaketa, zentroaren titu-
lartasunaren arabera ( % h)

z.a. %b. Gizonak Emakumeak Publikoa Pribatua

Erregimen Orokorreko Irakaskuntzak 9.748 %92,5 %49,6 %50,4 %49,7 %50,3

-Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzak 35.766 %66,5 %51,5 %48,5 %42,2 %57,8

Haur Hezkuntza 6.900 %12,8 %50,5 %49,5 %40,7 %59,3

Haur Hezkuntza Berezia 19 %0,0 %47,4 %52,6 %0,0 %100,0

Lehen Hezkuntza 10.378 %19,3 %50,7 %49,3 %38,5 %61,5

Lehen Hezkuntza Berezia 98 %0,2 %64,3 %35,7 %4,1 %95,9

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 7.783 %14,5 %51,0 %49,0 %34,2 %65,8

Bigarren Hezkuntza Berezia 99 %0,2 %70,7 %29,3 %0,0 %100,0

Oinarrizko Lanbide Heziketa 504 %0,9 %67,9 %32,1 %0,0 %100,0

Batxilergoa 3.903 %7,3 %45,2 %54,8 %36,6 %63,4

Erdi Mailako Lanbide Heziketa 1.930 %3,6 %54,8 %45,2 %67,3 %32,7

Goi Mailako Lanbide Heziketa 3.330 %6,2 %58,5 %41,5 %63,5 %36,5

Zereginen Ikaskuntzako Hezkuntza Berezia 81 %0,2 %58,0 %42,0 %49,4 %50,6

Helduen Hezkuntza 741 %1,4 %55,3 %44,7 %100,0 %0,0

 -Unibertsitate ikasketak 13.982 %26,0 %44,6 %55,4 %68,7 %31,3

Graduak 12.362 %23,0 %43,9 %56,1 %69,1 %30,9

Master ofizialak 1.488 %2,8 %48,3 %51,7 %72,0 %28,0

Doktoregoa 132 %0,2 %64,4 %35,6 %0,0 %100,0

Erregimen Bereziko Irakaskuntzak 4.058 %7,5 %35,6 %64,4 %91,7 %8,3

Arte Plastikoetako eta Diseinuko Irakaskuntzak 60 %0,1 %20,0 %80,0 %100,0 %0,0

Hizkuntzen Irakaskuntzak 3.309 %6,1 %32,1 %67,9 %100,0 %0,0

Musika Irakaskuntzak 673 %1,3 %52,9 %47,1 %52,5 %47,5

Kirol Irakaskuntzak 16 %0,0 %87,5 %12,5 %0,0 %100,0

Guztira  53.806 %100,0 %48,5 %51,5 %52,8 %47,2
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Iturria: Guk egina Unibertsitateak Lanbide heziketako ikastetxeak

Unibertsitateak
1.-  Egia. Universidad de Deusto
2.- Ibaeta. EHU/UPV
3.- Ibaeta. Tecnum Universidad de Navarra
4.- Miramon Zorroaga. Basque Culinary Center

Lanbide heziketako ikastetxeak
1.- Amara Berri. CIFP Politécnico Easo Politeknikoa LHII
2.- Intxaurrondo. CPEIPS Salesianos Donostia HLBHIP
3.- Gros. CPES C. Estud. De Pelu. Y Est. Beta BHIP
4.- Ibaeta. CPES C.D.E.A. BHIP
5.- Erdigune. CPES Elizaran Lanbide Heziketa BHIP
6.- Gros. CPES J.M. Barandiaran Lizeoa BHIP
7.- Ategorrieta-Ulia. CPES Ortzadar BHIP
8.- Erdigune. CPES Seim BHIP
9.- Mirakruz Bidebieta. CPFPB Adsis Donostia OLHIP
10.- Ibaeta. CPFPB Gureak OLHIP
11.- Martutene. CPFPB Martutene Lanbide Eskola OLHIP
12.- Mirakruz Bidebieta. CPFPB Sustaker OLHIP
13.- Ibaeta. CPIFP Cebanc LHIPI
14.- Antiguo Ondarreta. CPIFP Ceinpro LHIPI
15.- Antiguo Ondarreta. CPIFP Centro De Estudios A.E.G. LHIPI
16.- Egia. CPIFP Nazaret Lanbide Heziketa LHIPI
17.- Gros. IES Xabier Zubiri-Manteo BHI
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Lanbide Heziketako Zentroen eta Unibertsitate Campusen banaketa 

Hirugarren mailako ikasketak (profesionalak, ertain-goi mailakoak eta goi mailakoak) dituztenen kolek-
tiboa % 53,4 izan da 2021ean.  Gainera, goi mailako ikasketak dituzten donostiarren proportzioa (% 28,3) 
eskualdekoa (%22,3), Gipuzkoakoa (%19,5) eta Euskadikoa (%19,9) baino handiagoa da.
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10 urteko eta gehiagoko biztanleak, eginak dituzten ikasketa-mailen arabera. Donostia, 2021/01/01

Donostiako biztanleria lanbidedunaren 
bilakaera. 2019, 2020 eta 2021. urteak.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

%28,3

%8,3

%22,9

%16,8

%22,4

%1,2

%0,1

Superiores

Medio-superiores

Secundarios

Profesionales

Primarios

Sin estudios

P.analfabetas

 

78.700

74.500

79.500

2019 2020 2021

  

 

1.3.- Enplegua

Enplegua berreskuratzen duen eta Euskadik baino langa-
bezia-tasa txikiagoa duen hiri bat 

Pandemiako urtean biztanleria okupatuaren % 5,3 galdu ondoren, 
Hiriak 2021ean % 6,7 egin du aurrera enpleguari dagokionez, eta era 
horretan, covid aurreko okupazio mailak % 1ean gainditu ditu eta guz-
tira 79.500 enplegu. Hori horrela, donostiarren erdiek baino gehiagok 
enplegua dute, eta hiria ia enplegu maila betean dago goi mailako titu-
lazioa duten 35-44 urteko adin tartean. Donostiako enpleguaren % 81 
inguru soldatapeko edo besteren konturako enplegua da.

%+1,0

%-5,3 %+6,7

Iturria: Eustat. Hizkuntzari buruzko 
udal estatistika. 2021 

Iturria: Biztanleria jardueraren arabera. Eustat

 %9,6 %7,3 

2021ean, Donostiako langabezia-tasa (% 8,5) Euskal Autonomia Erki-
degokoa (% 11,2) baino txikiagoa izan da; izan ere, EAEko hiriburuetako 
tasarik txikiena izan da. 

Nolanahi ere, Donostiako langabezia-tasa EB-27 osokoa baino handiagoa 
izan da 2021ean, Europako tasa % 7 ingurukoa baita. Gainera, emaku-
meen langabezia-tasa ehuneko 2,3 puntu handiagoa da gizonena baino.

LANGABEZIAREN 
TASA 2021:

8,5% 

Iturria: Guk egina 
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Iturria: Lanbide. Lanbiden izandako langabezia 2021eko abenduan 

Iturria: Bizi baldintzei buruzko inkesta. INE. 2020

1.- Aiete. 1,67

2.- Intxaurrondo. 2,60

3.- Añorga. 2,68

4.- Ategorrieta-Ulia/Altza 3,08

5.- Egia. 3,63

6.- Erdigune. 3,64

7.- Ibaeta. 3,65

8.- Antiguo-Ondarreta. 3,83

9.- Igeldo. 3,85

10.- Gros. 4,50

11.- Miramon-Zorroaga. 4,84

12.- Amara Berri. 5,25

13.- Mirakruz-Bidebieta. 5,50

14.- Loiola Txomin. 5,79

15.- Martutene. 6,53
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Biztanleria langabearen garrantzia auzo bakoitzeko biztanleekiko. Donostia 2021eko abendua

%2 baino gutxiago

%2 eta %3 artean

%3 eta %3,5 artean

%3,5 eta %4 artean

%5 eta %6 artean

%4,5 eta %5 artean

%6 baino gehiago

1.4.- Errenta maila  

Euskadik baino errenta maila handiagoa duen eta estatu 
osoan “buru” den hiri bat 

Gipuzkoako hiriburuak, 26.395 euroko errenta pertsonal erabilgarria 
zuen urtean, EAEko hiru hiriburuetako errenta-mailarik altuena izan du 
2021ean; gainera, Gipuzkoako errenta-maila % 12an gainditu du, eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko batez bestekoa % 18an ere bai.

Estatuan, Donostia seigarrena da 75.000 biztanle baino gehiagoko hi-
rien artean, biztanleko errenta erabilgarriari dagokionez.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pozuelo de Alarcón 
    (Madril)

2. San Cugat del Vallés 
    (Bartzelona)

3. La Rozas 
    (Madril)

18.684 €

18.569 €

20.293 €

20.605 €

21.304 €

26.009 €

4. Getxo 
     (Bizkaia)

5. Alcobendas
     (Madril)

6. Donostia 
    (Gipuzkoa)

Urteko batez besteko biztanleko errenta erabilgarririk handiena duten estatuko udalerrien 
rankinga (75.000 biztanletik gorakoena). 2020. Urtea
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EKIALDEKO BARRUTIKO BIZTANLERIA

 47.181 biztanle
  Donostiako 
 biztanleriaren
 %25 

 2.531  pertsona langabetu
 Donostiako lanik
 gabeko biztanleriaren 
 %32,7  

1.5.- Arrakala sozioekonomikoak murriztea erronka   

Donostiak hiri eta gizarte gisa lan, gizarte eta ekonomia-desorekak 
ditu kolektibo jakin batzuetan (gazteen, emakumeen eta 55 urtetiko 
gorakoen artean) eta hainbat eremutan (hala nola, Ekialdeko Barru-
tian), eta komeni da hori dena azpimarratzea.

Donostiako gazteak  

Gaur egun, Donostiak zailtasunak planteatzen dizkio jende gazteari; 
izan ere, gazteen langabezia-tasa4 % 15,2ra hazi da Donostian (% 71,5 
goi-mailako ikasketarik gabeko gazteak dira, batit bat mutilak). Errea-
litate horrek, aldi berean,  lehen etxebizitza eskuratzea hiriko erronka 
nagusietako bat bezala hartzen du. 

Alde horretatik, etxebizitzaren batez besteko prezioa, 2021eko lau-
garren hiruhilekoan, 4.970,84 eurokoa zen metro koadroko, hau da, 
Euskal Autonomia Erkidegoko batez bestekoaren ia bikoitza, eta hiru 
hiriburuetako garestiena da (Gasteiz: 2.193,2 euro metro koadroko eta 
Bilbao: 3.001 euro metro koadroko)5.   

Errealitate horrek, aldi berean, gazteenen garapen pertsonalerako 
aukerak baldintzatzen ditu.

55 urtetik gorakoak 

45 urtetik gorako donostiarrentzat, eta are gehiago 55 urtetik go-
rakoentzat, egungo lan merkatua are zailagoa da. Adinagatiko diskri-
minazioa, gaur egun, lan merkatuan sartzeko oztopo garrantzitsua da. 
Hori dela eta, hiriko langabeen % 57k 45  urte baino gehiago ditu, eta 
kolektibo horretan % 56 baino gehiago emakumeak dira.

Donostiarrak 

Berdintasunaren arloan aurrerapausoak egin badira ere, Donostiako 
emakumeek langabezia-tasa handiagoak (% 9,6) eta jarduera-tasa txikia-
goak jasaten dituzte oraindik ere (% 74,4 versus % 79,1 gizonen artean).

Gainera, ama bakarreko unitateen diru sarrera garbiak (951 €/hileko) 
aita bakarrekoen azpitik (1.108 €/hileko) ere egoten dira. Errealitate 
hau are gehiago areagotzen da emakume migratzaileen kasuan.

Ekialdeko Barrutia

Altza, Intxaurrondo, Martutene eta Mirakruz Bidebieta auzoek osat-
zen duten Ekialdeko Barrutian daude hiriko langabeen heren bat in-
guru; izan ere, langabezia-tasa % 12raino igotzen da eremu horretan.

Gainera, eremu horretako langabeen erdiak-edo iraupen luzeko lan-
gabeak dira, gehienak emakumeak (% 57), eta haietako askok 55 urte 
baino gehiago dituzte (% 32).

Altza auzoa, 18. Postuan, jarraian dagoen mapan ikus daitekeenez, 
hiriko errenta pertsonalik txikiena du (17.939 €/urtean pertsonako); 
errenta hori 2,2 aldiz txikiagoa da, Miramon/Zorroaga inguruan 
2020an erregistratutako gehieneko maila baino (40.073 €/urtean 
pertsonako).

Ekialdeko Barrutia ere, eremu gazteagoa da eta biztanleria migrat-
zaile-maila handiagoa ere erakusten du (% 9).

4 30 urtetik beherakoak
5 Iturria: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila. Etxebizitzaren erabilerari buruzko inkesta

Iturria: Biztanleria jardueraren arabera. Eustat
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Iturria: Eustat. Errenta pertsonal eta familiarraren estatistika. 2020

1.- Miramon-Zorroaga. 40.073€

2.- Aiete. 33.256€

3.- Antiguo-Ondarreta. 32.176€

4.- Erdigune. 32.154€

5.- Ategorrieta-Ulia. 29.976€

6.- Ibaeta. 29.845€

7.- Landarbaso. 28.414€

8.- Gros. 27.741€

9.- Añorga. 26.913€

10.- Amara Berri. 26.298€

11.- Zubieta. 25.982€

12.- Igeldo. 25.797€

13.- Egia. 22.683€

14.- Loiola Txomin. 21.019€

15.- Intxaurrondo. 20.967€

16.- Mirakruz-Bidebieta. 20.844€

17.- Martutene. 19.975€

18.- Altza. 17.939€

Donostiako auzoen araberako batez besteko errenta pertsonala. 2020ko rankinga 

18.000 € baino gutxiago

18.000 € eta 25.000 € artean

25.000 € eta 30.000 € artean

30.000 € eta 40.000 € artean

40.000 € baino gehiago

Auzoen arabera eta bilakaera soziodemografikoari dagokionez, azken 
urteetan (2014-2021) izandako biztanleria-galera biztanleria-bolumen 
handiko auzoetan ere koka daiteke, hala nola Grosen (-%3,9) eta An-
tiguo-Ondarretan (-%3,6). Eremu horiek Ekialdeko Barrutiak baino bi-
ztanle gehiago galdu dute, eta etxebizitzen metro koadroko prezioak 
askoz handiagoak izan dira (6.203€/m2 Antiguo/Aiete/Miramon/Igel-
do inguruan).
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Hiri kohesionatu bat bultzatuz
Erronka horiei aurre egiteko eta Donostian kohesioa bultzatzeko, Donostiako Sustapenetik 
laguntzak eman ditugu 2021:

AURREKONTUA: 4.006.580 €

Hiriko langabetuentzako Lan Aukerak garatzen jarraitzearen aldeko apustua egiten dugu, be-
reziki Ekialdeko Barrutian, eta gure arreta bereziaren xede dira honako kolektibo hauek:

Honako hauen bidez…

- ZAILTASUNAK DITUZTEN KOLEKTIBOENTZAKO PROGRAMA ESPEZIFIKOAK. 
Ibilbide integralen bidez, langabeei lan munduan sartzen laguntzen diegu, eta 
arreta berezia jartzen dugu enplegu-mota jakin batzuetan, gaitasun tekniko eta 
profesional gaitzaileen inguruko prestakuntza sustatuz, eta, azken batean, kon-
tratazioa babestuz.

- TALENTUA INDARTZEA HELBURU DUTEN PROGRAMAK. 
Gazteen garapen profesionala eta tokiko enpresekin harremanetan jartzeko 
aukerak sustatzen dituzten ibilbideak babesten ditugu, baita nazioarteko talen-
tua erakartzea eta atxikitzea xede duten ekimenak ere.

< 35 años
gazteak Emakumeak

45 urtetik
gorako

pertsonak

+ 600 
pertsonatik 
gora pres-
takuntza 
ibilbideetan

+ 650 
etik gorako 
lanpostu berri 
(2020an baino 
%14 gehiago)

 

%66 %52 %40

Besteren 
konturako 
enpleguak

35 urtetik
 berako gazteen

enplegua

Emakumezkoen
enplegua
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Argazkia: Donostia San Sebastián Turismoa
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Donostia zerbitzuetan zentratutako hiriburu ekonomiko eta enpre-
sariala da, enpresa-dentsitate oso esanguratsuarekin (83 enpresa 
1.000 biztanleko), milioi erdi biztanle inguruko biztanleria-dimentsio 
handiko Estatuko hiriburuena gainditzen duena (Sevilla: 75 enpresa 
1.000 biztanleko edo Malaga: 73 enpresa 1.000 biztanleko). 

Zerbitzu horiek udal BPGaren % 89 inguru dira, establezimenduen 
%88,6 eta 2021ean sortutako enpleguaren % 84 baino pixka bat ge-
hiago hartzen dute. Nabarmentzekoa da ezagutzan intentsiboak di-
ren zerbitzuen garrantzia  (hiriko enplegu osoaren % 32,2), bai enpre-
sei zuzendutako balio erantsi handiko zerbitzu gisa, bai osasun- eta 
hezkuntza-esparruetatik donostiar guztiei eskainitako zerbitzu au-
rreratu gisa. 

Gainera, Donostia erreferentzia izaten jarraitzen du 2021ean, bere 
merkataritza eta ostalaritza-eskaintzagatik. Sektore horiek ibilbide 
desberdinak dituzten arren, hiria leku erakargarri bihurtzen dute, bai 
donostiarrentzat, bai bisitarientzat. 

Gainera, Gipuzkoako hiriburuak dinamika ekintzailea berreskuratu du 
2021ean (Ekintzailetza Jarduera Tasaren % 5,8a), eta 2020ko datue-
kin alderatuta % 4,5an hazi da BPGari dagokionez.

2.1.- Susperraldi ekonomikoa   

Hiriko jarduera ekonomikoak, oraindik pandemiaren aurreko mailara 
iristea lortzen ez duen arren, dinamismoa berreskuratzen du pixka-
naka; hala, Donostiak BPGa % 4,5 handitu du 2020arekin alderatuta, 
7.701 milioi euro sortu ditu guztira, eta 2021ean Gipuzkoako BPGaren 
% 30 inguru da; proportzio hori, aldi berean, Donostiako biztanleriak 
Gipuzkoako Lurralde Historikoan duen ordezkaritza baino handiagoa 
da, % 26, hain zuzen ere. 

Nahiz eta Donostiako BPG Lurralde Historikokoa (+ % 8,4) baino 
erritmo motelagoan hazi, eta EAEko BPGak (+ % 8,6) per capita BPG 
(40.997€ biztanleko) Gipuzkoako maila (36.282€ biztanleko) eta Eus-
kadiko maila (35.114€ biztanleko) baino % 13 eta % 14 handiagoa izan. 

2.2.- Enpresa-ehuna   

Zerbitzuen garrantzia, enpresa-dentsitate nabarmena eta 
mikroETEen presentzia handia 

Donostiak, 2021. urtean, 15.640 enpresa izan ditu guztira, eta enpre-
sa horiek, aldi berean, 18.361 establezimendu eduki dituzte gure  hi-
rian zehar banatuta.  

Gipuzkoako hiriburuak enpresa-dentsitate handia du: guztira 83 
enpresa 1.000 biztanleko, 2021. urtean; dentsitate hori handiagoa da 
milioi erdi biztanletik gorako hiriburuena baino, hala nola Malaga (73 
enpresa 1.000 biztanleko) edota Sevilla (75 enpresa 1.000 biztanle-
ko); ratio hori Madrilgo enpresa-dentsitatetik nahiko gertu dago (95 
enpresa 1.000 biztanleko).

2.- Zerbitzuen Hiria 

2020 2021
Bilakaera

2020-2021

Donostia 7.369 7.701*6 +%4,5

Gipuzkoa 24.061 26.083 (a) +%8,4

EAE 71.829 78.004 (a) +%8,6

6Donostiarako kalkulatutako datua, 2019ko ekitaldiarekin alderatuta ele-
mentu hauek izan duten bilakaera kontuan hartuta: BEGaren bilakaera 
EAEko sektoreko oinarrizko prezioetan; aldi berean sektoreko biztanleria 
landunaren bilakaera EAEn eta Donostian; bilakaera, era berean, BPGren 
sektore-egituraren arabera haztatu da 2019an Donostian.  

Iturria: Kontu Ekonomikoak. Eustat 

Iturria: INE. Enpresen direktorio nagusia (DIRCE) urtarrilak 1 2021

Donostiako udal, Gipuzkoako eta EAEko BPGaren 
bilakaera, 2020 – 2021 (Milioi €)

Iturria: Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE). Eustat. 2021

Donostiako establezimenduen banaketa 2021

Enpresen arteko dentsitate konparazioa 2021

18.361
establezimendu

Lehen sektorea
66 (%0,4) 

Industria
523 (%2,8) 

Eraikuntza
1.505 (%8,2) 

Zerbitzuak
16.267
%88,6

66

73

75

83

95

112

Gijon

Malaga

Sevilla

Donostia

Madril

Bartzelona

Argazkia: Donostia San Sebastián Turismoa
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Dimentsioari dagokionez, establezimenduen % 87 inguruk 5 enplegu 
baino gutxiago izan ditu 2021ean (establezimenduen % 73k 2 enple-
gu baino gutxiagoko plantillak ditu); mikroETEak-ehun horrek hiriko 

Donostiak ekonomia- eta enpresa-ehun oso markatua du zerbit-
zuen sektorean; izan ere, zerbitzuak establezimenduen % 88,6 
dira, udal BPGaren 88,7 sortzen dute (EAE: % 70; Gipuzkoa: % 65) 
eta hirian sortzen den enpleguaren % 84,2 zor zaie (EAE: % 75; 
Gipuzkoa: % 72).

enpleguaren % 26 baino zertxobait gehiago sortzen du.
Nolanahi ere, 50 enplegutik gorako establezimenduek (establezi-
mendu guztien % 1,4k) enplegu osoaren % 43 inguru bilduko lukete.    

Historikoki, zerbitzuek osatu dute hiriaren euskarri ekonomikoa. 
Sektore hori, era berean, oso anitza da, eta hainbat joera eta 
erronka ditu, bilakaera oso desberdinak erakusten dituztenak, bai 
establezimendu kopuruari dagokionez, bai enplegua sortzeari da-
gokionez. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.449
%73,2

2.465
%13,4

1.017
%5,5

747
%4,1

420
%2,3

263
%1,4

16.121
%16,7 9.117

%9,5
7.232
%7,5

9.932
%10,3

12.683
%13,2

41.321
%42,9

< 2 enplegu 3-5 enplegu 6-9 enplegu 10-19 enplegu 20-49 enplegu > 50 enplegu

Iturria: Jarduera Ekonomikoen Direktorioa. Eustat. 2021

Iturria: EAEko Urteko Kontu Ekonomikoak Eustat 2019 Iturria: Biztanleria jardueraren arabera. Eustat 2021

Establezimendu- eta enplegu-kopuruaren banaketa euren dimentsioaren arabera 2021 (z.a. eta %)

Sektoreko BPGaren banaketa Donostian (2019) 7 Donostiako biztanleria okupatuaren banaketa (2021)

Establezimenduak Enplegua

7 Argitaratutako azken datuak 2019ko ekitaldiarekin lotzen dira; BPGren 
udal-banaketa sektoriala, nolanahi ere, egiturazko errealitate bat da, urte arte-
ko aldaketa oso txikiekin, Barometro honetan aztertzen den 2021. urtean modu 
egonkorrean mantentzen direnak

Nekazaritza, 
Abeltzaintza eta Arrantza

%0,0 

Eraikuntza
%6,2 

Industria 
eta energia

%5,1 

Zerbitzuak
%88,7

Nekazaritza 
240

%0,3 

Eraikuntza
3.420
%4,4 

Industria 
8.660
%11,1 

Zerbitzuak
65.577
%84,2
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%11,4
%20,8

%32,2

Enpresei 
zerbitzuak

Pertsonei
zerbitzuak

Guztira Enpresei 
zerbitzuak

Pertsonei
zerbitzuak

Guztira

%15,2 %12,1

%27,3

Iturria: Jarduera Ekonomikoen Direktorioa. Eustat. 

Iturria: Jarduera Ekonomikoen Direktorioa. Eustat. 2021

Ezagutza zerbitzu intentsiboen pisua, guztizkoaren gainean Donostia 2021 (%) 

Zerbitzu sektoreko enpleguaren sektore-banaketa Donostia 2021 (%)  

EstablezimenduakEnplegua

8Programazioa eta aholkularitza informatikoa; datuak, webguneak eta hosting-zerbitzuak prozesatzea. Harreman publikoak eta komunikazioa; enpresa-kudeake-
tako aholkularitza; arkitekturako, ingeniaritzako eta beste aholkularitza tekniko batzuetako zerbitzu teknikoak; saiakuntza eta analisi teknikoak; bioteknologiako 
ikerketa eta garapen esperimentala; natur, teknika, gizarte eta giza zientzietako beste ikerketa eta garapen esperimental bat; publizitate-agentziak; komunikabi-
deak ordezkatzeko zerbitzuak; merkatu-azterlanak; diseinu espezializatuko jarduerak; itzulpen- eta interpretazio-jarduerak; soinu-grabazioa eta musika-edizioa; 
irrati-difusioko, programazioko eta telebista-emisioko jarduerak; kable bidezko eta haririk gabeko telekomunikazioak; enplegu-agentziak eta giza baliabideen horni-
dura; ikerketa-jarduerak (59, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 78 eta 80 epigrafeetan jasotako EJSN).

(*) Garraio-jarduerak, alokairuak, bi-
daia-agentzia, turismo-operadoreak, gar-
biketa-zerbitzuak, konponketa-zerbitzuak, 
elkarte-jarduerak eta beste zerbitzu pert-
sonal batzuk

2.3.- Ezagutza-zerbitzu intentsiboetako hiria

Hirugarren sektorearen esparruan, ezagutzan intentsiboak diren 
zerbitzuen pisu espezifikoa nabarmentzen da, 2021ean hirugarren 
sektoreko enpleguaren % 34,5 biltzen baitu hirian. Bestalde, merka-
taritza eta ostalaritza zerbitzuen sektoreko enpleguaren % 20,6 izan 
dira 2021ean.  

Ezagutzari lotutako zerbitzu intentsibo hauek, aldi berean, 
enpresei8 zuzendutako zerbitzuen lehen eremuarekin lotuta 
egoten dira (aholkularitza, ingeniaritza, diseinu, telekomunika-
zio, ikerkuntza-enpresen bidez, e.a.). Esparru honek Donostiako 
enpleguaren % 11,4 baino gehixeago hartzen du, eta hiriko esta-
blezimendu guztien % 15,2.  

Beste zerbitzu 
operatibo batzuk(*)

%44,8 

Ezagutza zerbitzu
intensiboak

%34,5 

Merkataritza eta
ostalaritza

%20,6 

zerbitzu operatiboak

Era berean, zerbitzu aurreratu horiek, aipatutako enpresa-ikuspe-
giaz gain, pertsonei zuzendutako zerbitzuen bigarren eremu bat 
hartzen du barnean, bereziki hirian finkatuta dagoen hezkuntza- eta 
osasun-hezkuntzaren bidez. Donostiarrentzat balio handia duten oi-
narrizko zerbitzu horiek lana duen biztanleriaren % 20,8 enplegatzen 
dute, eta Donostiako establezimendu guztien % 12,1 dira.
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Enpresei zuzendutako ezagutza-zerbitzu intentsiboen 
enpresa-hazkundea 

Hiriak ezagutzari lotutako enpresa-parke intentsibo bat du, eta par-
ke horrek hainbat jarduera ditu, hala nola ikerketa, aholkularitza, 
edota informatika arloa; azken hamarkadan, % 14 inguru hazi da, 
bai establezimenduen parkean bai enpleguaren zifretan.

2021ean, Donostiak 11.003 postu sortu zituen mota horretako 

Pertsonei zuzendutako ezagutza-zerbitzu intentsiboen 
enpresa-hazkundea 

Gainera, hiriko zerbitzu aurreratuen artean, osasun adarra nabar-
mentzen da (1.442 establezimendu, 10.994 enplegu biltzen dituz-
tenak), baita hezkuntza-jarduera ere (827 establezimendu, guztira 
9.140 enplegu sortu dituztenak, 2021ean). 

Jarduera horiek guztiak behar-beharrezko eta kalitatezko zerbit-
zu-eskaintza bat bermatzen diete herritarrei, eta hori, batera hartu-
ta, biztanleria landunaren % 21 inguru da. 
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Enpresei zuzendutako ezagutza-zerbitzu intentsiboetako 
establezimenduen eta enpleguen bilakaera 2011 - 2021

Enpleguaren bilakaera hezkuntza- eta osasun-jardueran 2011 – 2021

ENPLEGUA 
bilakaera 2011-2021: +14,4%

HEZKUNTZA 
bilakaera 2011-2021:% +40,8

OSASUN ADARRA 
bilakaera 2011-2021: +24,3%

ESTABLEZIMENDUAK 
bilakaera 2011-2021: +14,0%

Iturria: Jarduera Ekonomikoen Direktorioa. Eustat. 2021eko urtarrilaren 1ean

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa 2021eko urtarrilaren 1ean

Osasun eta hezkuntza jarduerak ere dinamismo handia erakutsi 
du azken hamarkada honetan enplegua sortzeko orduan; izan ere, 
hezkuntza jarduera % 24 hazi da (unibertsitate hezkuntzan % 39,5 
eta 2.269 enplegu 2021. urtean) eta osasun jarduera % 41 ingurura 
iritsi da (ospitale jardueretan % 46 eta 7.380 enplegu 2021. urtean).  

Ildo horretan, nabarmentzekoa da I+Gko inbertsioak hirian duen pi-
sua zientzia medikoen esparruan (% 17,2). Inbertsio horrek gainditu 
egiten du 2021ean EAEko batez besteko ordezkaritza, ehuneko 5,6 
puntutan.9 

zerbitzuetan, enpresei zuzendutako ezagutza-arloko zerbitzu in-
tentsiboetako 2.792 establezimendurekin (Donostiako establezi-
mendu guztien % 15,2); zifra horiek udal-enplegu osoaren % 11,4 
dira, eta zerbitzu aurreratuetan eta balio erantsiko zerbitzuetan 
gero eta lehiakorragoa eta erakargarriagoa den Europako hiri gisa 
kokatzen gaituzte

Hezkuntza jarduerak

Osasun jarduerak

9 Iturria: I+G jardueren inkesta
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2.4.- Hiri-ekonomia: merkataritza eta ostalaritza  

Donostiak merkataritza- eta zerbitzu-parke erakargarria du ber-
tako biztanleentzat eta bisitarientzat, eta horri esker, gizarte-ko-
hesio globala handiagoa da hirian eta bizileku auzoan. Errealitate 
hori posible da hiriak egunero dituen produktu eta zerbitzuen es-
kaintzari esker, merkatari txikien 2.512 establezimenduei, bi mer-
katu “San Martin” eta “Bretxa”, 2021ean hiria batzen duten zer-
bitzu-establezimenduei (652 establezimendu) eta taberna (566 
establezimendu) eta jatetxeei (554 establezimendu) eta ostatuei 
(267 establezimendu) esker. 

Merkatari txikien sektoreak eta ostalaritzarenak batera hiriko 
enpleguaren % 17,5 osatu dute 2021ean (% 9,0 txikizkako mer-
kataritza eta % 8,5 ostalaritza) eta establezimendu guztien % 
21,4 ere bai (% 13,7 txikizkako saltokiak eta % 7,7 ostalaritza es-
tablezimenduak).

Argazkia: Donostia San Sebastián Turismoa

Argazkia: Donostia San Sebastián Turismoa

z.a. %

Eguneroko elikagaiak 749 %29,8

Moda, oinetakoak eta osagarriak 600 %23,9

Drogeria, lurringintza eta farmazia 184 %7,3

Etxeko ekipamendua 288 %11,5

Elektronika eta komunikazioak 106 %4,2

Aisia eta kultura 143 %5,7

Establezimendurik gabeko txikizkaria 95 %3,8

Ibilgailuen salmenta 71 %2,8

Beste txikizkako merkataritza bat establez. 276 %11,0

Txikizkako Merkataritzako Establezimenduak 2.512 %100,0

Txikizkako merkataritzako establezimendu eta enplegu 
kopurua, jarduera-adarren arabera banatuta. 2021
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Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa 2021eko urtarrilaren 1ean

ENPLEGUA 
8.194
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Auzoka, hiriaren erdialdean, guztira 945 establezimendu daude, Do-
nostiako merkataritza-parkearen % 40 inguru. Ondoren, Gros auzoa 
dago, 428 saltokirekin (hiriko guztizkoaren % 17,5), eta Amara Berri, 
301 saltokirekin (% 12,3). 

Era berean, Donostiako zentroak hiriko ostalaritza-eskaintzaren % 
45 hartzen du; ondoren, Gros (ostalaritza-eskaintzaren % 16 inguru) 
eta Amara Berri (% 10 baino zertxobait gutxiago) daude. 

Ostatuak guztira 267

Hotelak eta antzeko ostatuak 173

Turismo-ostatuak eta egonaldi laburreko 
beste ostatu batzuk 

77

Beste ostatu batzuk 17

Jatetxe arloko Zerbitzuen establezimenduak guztira 1.151

Jatetxeak eta janari postuak 554

Beste zerbitzu batzuk (catering) 31

Edari establezimenduak 566

saltoki

zk. 

hiriaren
guztizko

%

1.- Centro 945 %38,7

2.- Erdigunea 426 %17,5

3.- Amara-Berri 301 %12,3

4.- Antiguo Ondarreta 173 %7,1

5.- Altza 127 %5,2

6.- Intxaurrondo 125 %5,1

7.- Egia 102 %4,2

8.- Ibaeta 59 %2,4

9.- Mirakruz-Bidebieta 57 %2,3

10.- Aiete 36 %1,5

11.- Añorga 25 %1,0

12.- Martutene 24 %1,0

13.- Loiola Txomin 19 %0,8

14.- Ategorrieta-Ulia 9 %0,4

15.- Miramon-Zorroaga 7 %0,3

16.- Zubieta 4 %0,2

17.- Igeldo 2 %0,1

establezi-
mendu

zk.

hiriaren
guztizko

%

1.- Centro 497 %45

2.- Erdigunea 223 %15,7

3.- Amara-Berri 138 %9,7

4.- Antiguo Ondarreta 101 %7,1

5.- Egia 77 %5,4

6.- Altza 71 %5,0

7.- Ibaeta 58 %4,1

8.- Intxaurrondo 54 %3,8

9.- Mirakruz-Bidebieta 34 %2,4

10.- Loiola-Txomin 31 %2,2

11.- Aiete 25 %1,8

12.- Miramon-Zorroaga 24 %1,7

13.- Igeldo 23 %1,6

14.- Martutene 21 %1,5

15.- Ategorrieta-Ulia 21 %1,5

16.- Añorga 13 %0,9

17.- Zubieta 7 %0,5

Txikizkako merkataritzaren banaketa auzoka 2021 Ostatuen eta jatetxeen banaketa auzoka 2021

Ostalaritzako establezimendu eta enplegu kopurua, 
jarduera-adarren arabera banatuta. 2021

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa 2021eko urtarrilaren 1ean

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa 2021eko urtarrilaren 1ean

ENPLEGUA 
8.194

 

1.402

151 173

4.288

342
1.838

Jatetxe eta 
janari postuak

Beste zerbitzu batzuk
(catering)

Edari 
establezimenduak

Hotelak eta 
antzeko ostatuak

Turismo-ostatuak eta 
egonaldi laburreko

beste ostatu batzuk

Beste ostatu 
batzuk

Argazkia: Donostia San Sebastián Turismoa
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Hala ere, bi  jarduera horiek (merkataritzak eta ostalaritzak) bilakae-
ra desberdina erakusten dute:

Testuinguru horretan, aipatzekoa da, hiriko merkataritza-lokal ba-
ten hileko batez besteko errenta, 2021eko ekainean, 16,2 euro m2 
bakoitzeko, Bilboko batez bestekoa (13,9 €/m2) eta Gasteizkoa (7,8 
€/m2) baino gorago.

Nolanahi ere, Donostiak, 2021ean, hirugarren sektoreko dentsitate 
garrantzitsua du oraindik; izan ere, gure hirian 1.000 biztanleko mer-
kataritza, ostalaritza eta garraio enpresen kopuruak (25,6 enpresa 
1.000 biztanleko) Madril (25,2) eta Sevilla (24,2) hiriburuen batezbes-
tekoa gainditzen baitu. Gainera, Donostiako merkataritza-dentsita-
tea 2021ean (13,4 saltoki 1.000 biztanleko) beste bi euskal  hiriburue-
na baino handiagoa da (12,6 Bilbon eta 9,4 Gasteizen).

•  Nolanahi ere, Donostiako merkataritzak garai txarrak bizi ditu, 
eta bere erakusleiho komertziala % 15 murriztu da 2014-2021 al-
dian (% 29raino murriztu ere, 2008ko finantza-krisiaz geroztik 
izandako bilakaera aztertuz gero). Beheranzko profila merkata-
ritza-establezimenduen kopuruan Euskadiko hiriburu guztietan, 
Estatuan eta maila globalean errepikatzen den errealitatea da.

• Ostalaritzak hazkunde handia izan du jatetxe eta ostatu 
kopuruari dagokion bezainbatean (% 29 eta % 67, hurrenez  hu-
rren, 2014-2021 aldian); aurrerapen horren ondorioz, ostalarit-
zako enpleguari bultzada nabarmena (% 35) eman zaio azken 
hamarkada honetan.

Enpleguaren bilakaera Donostiako ostalaritzan. 
2011-2021

Evolución del parque comercial minorista donostiarra. 
2008-2021

Merkataritza, ostalaritza eta garraioko enpresen 
dentsitatea 2021  (enpresa-kopurua 1.000 biztanleko) 

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa 2021eko urtarrilaren 1ean

Iturria: INE. Enpresen Direktorio Nagusia (DIRCE) 2021eko urtarrilaren 1ean
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Donostia
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Argazkia: Donostia San Sebastián Turismoa
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Jarduera ekonomikoen 
alten eta bajen bilakaera Donostian, 

2019, 2020 eta 2021

Iturria: INE. Enpresen Direktorio Nagusia (DIRCE) 2021eko urtarrilaren 1ean

2.5.- Jarduera ekintzailea  

BPGa eta enplegua berreskuratzeaz gain, jarduera ekintzaileak di-
namismo handiagoa hartu du 2021ean, guztira 935 enpresa berri 
sortu baitira. Zifra horrek ia % 24an gainditu du 2020an erregistra-
tu ziren alten kopurua, eta % 30ean gainditu ditu 2019koak. 

Gainera, 2021ean % 10 baino zertxobait gehiago murriztu ditu hiriak 
2020arekin alderatuta izandako enpresa-bajak, eta murrizpena % 
12koa izan da 2019koekin alderatuta. Ildo horretan, hirian gertatzen 
diren enpresa-bajen %59 enpresa sortu berriak edo ibilbide laburre-
koak dira (4 urte baino gutxiagokoak).

Donostiako ekintzaileen profila Euskal Autonomia Erkidegokoaren 
antzekoa da; oso profil parekidea da (% 50 gizonak eta % 50 
emakumeak), batez besteko adina 40 urte ingurukoa da, soldata-
pekoak izaten dira gehienbat, eta ia guztiek goi mailako ikasketak 
izan ohi dituzte.

 

 

 

 

 

 

 

 

722 756 935

1.747 1.713 1.534

2019 2020 2021

BAJAS

ALTAS

Argazkia: Donostia San Sebastián Turismoa
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Jarduera Ekintzailearen tasari (TEA10) erreparatuz gero, Donostia, % 
5,8ko tasarekin, EAEko (% 4,9) eta Estatuko (% 5,5) batez beste-
koaren eta Alemania bezalako herrialde eta eskualdeetako tasen (% 
4,8) gainetik dago, Madril bezalako eskualdeen pare (% 5,8). 

Ekintzailetza-maila horrek, zalantzarik gabe, egoera onean jartzen 
du Donostia; baina, era berean, etorkizunerako hazkunde-marjina 
erakusten du, erreferentzia gisa Europako batez besteko tasa (% 
8,1) edo ekintzaletzan oso dinamikoak diren herrialdeen tasak har-
tuz gero, hala nola Herbehereak (% 11,5), Hego Korea (% 13) edo 
Kanada (% 15,6). 
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Donostiako jarduera ekintzailearen tasa, beste 
eremu geografiko batzuekin alderatuta  (%)

Iturria: Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

2.6.- Hiri dinamiko eta konektatua     

Gure hiriak kultura-jarduerak ere baditu, hala nola zinema eta 
ikus-entzunezkoen arloa, eta sektore horien enplegu-zenbakiak 
apal xamarrak badira ere (716 enplegu 2021ean), jarduera garrant-
zitsu bat bultzatzen dute Nazioarteko Zinema Jaialdiagatik (SSIFF) 
munduan ezaguna den hiri batean.

Ildo horretan, 2021ean, Donostiatik igaro diren ekoizpen batzuk na-
barmendu dira, besteak beste, Iciar Bollainek zuzendutako “Maixa-
bel” film luzea eta “El Internado-Las Cumbres” (Amazon Prime), 
“Irabazi arte” (EITB) eta “Bienvenidos al Edén” (Netflix) telesailak. 

Gainera, Gipuzkoako hiriburuak, 2021ean, kongresu, ekitaldi, sinpo-
sio, mintegi eta azoken agendaren parte handi bat berreskuratu du. 
Horrela, zifretan, 2021ean zehar, hiriak, bere foroen programazioan 
oinarrituta, lurraldeko, estatuko eta nazioarteko 27.340 parte hart-
zaile erakarri ditu guztira11. Hirian, halaber, 1.074.157 gaualdi erregis-
tratu ziren 2021ean zehar12.

Bestalde, hiriak hiru alor desberdinetan antolatzen diren kongre-
suak antolatzen ditu: “Zientzia eta Osasuna”, “Ekonomia” eta “Te-
knologia”13. Horrez gain, Kongresuen eta Konbentzioen Nazioarteko 
Elkarteak (ICCA14) zazpigarren postuan jarri du Donostia nazioarteko 
kongresuen rankingean, azpiegitura handiagoak dituzten hiri han-
diagoek (Madril, Bartzelona edo Valentzia) soilik gaindituta.

10 Total early-stage Entrepreneurial Activity del Global Entrepreneurship
   Monitor (GEM) - Euskal Autonomia Erkidegoa 2021-2022
11 San Sebastian Convention Bureau  
12 Iturria: Establezimendu Turistiko Hartzaileen Inkestak hotel-establez-
    menduen okupazioari buruzko informazio estatistikoa eskaintzen du
13 San Sebastian Convention Bureau  
14 International Congress and Convention Association
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Zerbitzuen hiria bultzatuz
Erronka horiei aurre egiteko eta Donostiako zerbitzuak bultzatzeko, Donostiako Sustapene-
tik laguntzak eman ditugu 2021:

AURREKONTUA: 3.288.152 €

Kalitatezko zerbitzu-enpresen sare bat babesten jarraitzearen aldeko apustua egiten dugu, 
eraldaketarekin aurrera egingo duena eta, aldi berean, lehendik dauden edo sortu berriak diren 
enpresa-proiektuak bultzatzen jarraituko duguna. 

Honako hauen bidez…

- EKINTZAILETZA SUSTATZEKO PROGRAMA ESPEZIFIKOAK  
   proiektu berritzaileetan arreta berezia jarriz.

- ZERBITZU AURRERATUETAKO ENPRESEN LEHIAKORTASUNA 
   HOBETZEKO PROGRAMAK 

- SALTOKIEN LEHIAKORTASUNA INDARTZEA, DIGITALIZATZEAREN ETA 
   MERKATARITZA SUSTATZEAREN ETA DINAMIZATZEAREN ALDE EGINEZ

Donostiako

1.870 zerbitzu
enpresa
(+ % 33 2020an baino)

544 ekintzaileri 
             eman zaie arreta 
 

319 proiektu 
ekintzailetzarako

181 empresas creadas
            (+26,5% s/ 2020) 

 

%96
%52

%29
%11 %8

Zerbitzuak Merkataritza Ostalaritza Ezagutzan
zerbitzu

intensiboak

Zerbitzu
Profesionalak

ZERBITZU-ENPRESAK BABESTEA 2021

EKINTZAILETZA BABESTEA  

Donostiako zerbitzu-enpresen guztizkoaren % 11

• %8    Emakumeak.
• %46  30-455 urte artean
• %63  Unibertsitate ikasketak
• %62  Banakako enpresariak 

• %34 Zerbitzu profesionalak  
• %30 Zerbitzu aurreratuak
• %17 Merkataritza  /  %10 Ostalaritza

• 12.000 € batez besteko inbertsioa
   ( %76 ekarpen propioa)

>

>

>
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Donostia hiriaren egungo eta etorkizuneko eredu eta garapen sozioe-
konomikoa berrikuntzan, zientzian eta ezagutzan oinarrituta dago. 

Ildo horretan, duela hamarkada bat baino gehiago, 2010ean, Zient-
zia eta Berrikuntza Ministerioak Donostia “Zientziaren eta Be-
rrikuntzaren Hiri” izendatu zuen, eta izendapen hori 2014an eta 
2018an berritua izan zen. 

Nazioartean, 2017an, Nature aldizkariak Gipuzkoako hiriburua Mun-
duko lehen hiri izendatu zuen elkarlaneko zientziaren rankingean, 
gure hiriko ikerketa-zentroen sare zabalagatik. Gainera, aldizkari es-

3.1.- I+G Hirian  

Inbertsioa I+G jardueretan

2021ean I+G inbertsioek hirian sorrarazitako inbertsioa 277 milioi 
eurokoa izan da.

Hori dela eta…

• azken bost urteotan inbertsioa % 23 inguruko erritmoan 
hazi da aldi osoan; hazkundea ere bizkortu egin da 2020tik 
2021era bitartean, eta horren ondorioz, ekitaldi bakarrean in-
bertsioa % 10eraino igo da.  

• I+Gn egindako inbertsioaren ratioak (1.476 €/biztanleko) ia bi-
koiztu egiten du Euskadiko batez bestekoa (751 €/biztanleko).

• inbertsioa hiriko BPGaren % 3,6 da eta proportzio hori EAE-
koa /% 2,1), Gipuzkoakoa (% 2,7) eta EB 27koa (% 2,3) baino 
handiagoa da; gauzak horrela, Donostia I+Gn gehien inbertit-
zen duten herrialdeen rankingean dago, Suedia eta AEBekin 
(% 3,5), Belgikarekin (% 3,4) eta Japoniarekin (% 3,3) batera; 
mundu mailako ranking horren buru Hego Korea (% 4,8) da15.

Funtsen jatorriari dagokionez, funts horiek, lehen-lehenik, sektore pu-
blikotik iritsitako ekarpenak dira, neurri handi batean (% 46,7), eta biga-
rrenik, enpresek eta erakunde pribatuek eginiko ekarpenak dira (% 37,6). 

I+Gn egindako inbertsio pribatuaren maila sektore publikoarena baino 
txikiagoa bada ere, nabarmentzekoa da 2019 eta 2021 bitartean enpre-
sek egindako inbertsio ahalegina, % 34,4 igo baita.

Diziplinen arabera, ingeniaritzaren esparruko inbertsioa % 53ra hurbildu da 
2021ean; EAErekin alderatuta, nabarmentzekoa da, halaber, Donostiako in-
bertsioak zientzia medikoetan erdietsi duen garrantzia (% 17 versus % 11,6).

3.- Zientzia eta berrikuntzaren hiria

15 Iturria: Eustat. Ikerketa Zientifikoko eta Garapen Teknologikoko Jarduerei buruzko 
Estatistika eta Eurostat.

Iturria: EAEko I+G Jarduerei buruzko Inkesta. Eustat

Iturria: EAEko I+Gko jardueren inkesta. Eustat

Iturria: EAEko I+G 
Jarduerei buruzko 
Inkesta. Eustat 

pezializatu horren arabera, Donostia ekoizpen zientifiko gehien egi-
ten dituen munduko berrehun hirietako bat da. 

Hiriak hiru hamarkadatan zehar eginiko ibilbide luzeari eta 2021. 
urtean erdietsitako emaitzei zor zaie honelako aintzatespen bat. 
Adibidez, 2020tik 2021era bitartean, Gipuzkoako hiriburuak inbert-
sio ahalegina ia % 10 handitu du, gaur egun ia 6.000 lagun ari dira 
lanean esparru horretan —modu orekatuan banatuta sexuaren ara-
bera—, eta I+Gn dedikazio osoz diharduten EAEko enpleguaren % 
20 inguru biltzen du. Era berean, 2021ean, hiriak zentro teknologiko 
eta unibertsitateei lotutako 59 patente erregistratu zituen guztira.

225.991 240.945 240.758 252.111
277.230

2017 2018 2019 2020 2021

 

 

 

115.522
%48,0 77.639

%32,2
31.681
%13,2 14.141

%5,9 1.775
%0,7

129.383
%46,7 104.358

%37,6

33.310
%12,0 8.263

%3,0 %0,7
1.915

Adm.publikoak Enpresak Atzerriko jatorria Goi mailako hez. Erak.pribatuak

+Gn egindako inbertsioaren bilakaera Donostian 2017 eta 
2021 urteen artean (Milaka €)

I+Gko inbertsioaren banaketa, 2019ko eta 2021eko 
funtsen jatorriaren arabera

I+Gn egindako inbertsioaren banaketa, alor edo 
diziplina zientifikoaren arabera 2021

2019 2021

Zientzia
zehatzak

%15,4

Ingenieritza
%52,8

CC médicas
%17,2

Nekazaritza
zientziak

%0,8

Gizarte
zientziak

%13,8
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Ezagutza-sare garrantzitsua 

Garapen hori ez da kasualitatea eta, neurri handi batean, unibert-
sitateen, I+G+Bko erakundeen, jakintza arloko zerbitzu intentsi-
boetako enpresen eta hirian ezarritako zerbitzu aurreratuen artean 
banatutako ezagutza, kapital intelektual eta talentu garrantzitsuari 
esker lortu da. Ildo horretan, azpimarratzekoa da.
• Enpresa berritzaileen, zentro teknologikoen eta I+G+b erakun-
deen kontzentrazio handia: Teknologia eta Berrikuntzaren Eus-
kal Sareko 29 erakunde daude hirian gaur egun.

• Ikerketa eta Garapen esperimentaleko 98 establezimenduk osat-
zen dute enpresa-parkea , (natur zientzien eta zientzia teknikoen 
esparruan, 46 establezimendu; bioteknologiaren esparruan, 29; eta 

IBAETA

ANTIGUO-
ONDARRETA

ERDIGUNEA

MIRAMON-ZORROAGA

gizarte zientzietan eta giza zientzietan, 23). Establezimenduen par-
kea ia % 50 handitu da azken hamarkadan. 

Gainera, jarduerari dagokionez, enpresa-sareak Europako Ikerketa 
Kontseiluaren “ERC Grants” delako 30 proiektu biltzen ditu guztira, 
aipatu kontseiluak finantzatzen baititu ezagutzaren mugan dauden 
bikaintasun proiektuak.  

Jarduera-ildo horretatik, hiriko zentro teknologikoek 2.000 argital-
pen zientifiko baino gehiago sortu zituzten 2021. urtean. Bestalde, 
2021ean, Donostiako zentro teknologikoetatik eta unibertsitateeta-
tik eratorritako 59 patente erregistratu ziren guztira.

Donostiako I+G+b eragile Sarearen Mapa  
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Zientzia, 
teknologia eta 
berrikuntza 
zabaltzeko 
eragileak

1. GIPUZKOAKO OZEANOGRAFIA FUNDAZIOA

2. EUSKO IKASKUNTZA SOCIEDAD DE ESTUDIOS
    VASCOS

3. ARANZADI ZIENTZI ELKARTEA

Bitartekaritza 
eragileak 
Eskaintza/
eskaria

1.  JAKINTZA INDUSTRIEN ETA TEKNOLOGIA
    APLIKATUEN ELKARTEA GAIA

2. EIT MANUFACTURING WEST SL

3. EUSKADIKO MUGIKORTASUN ETA LOGISTIKA
    KLUSTER ELKARTEA

4. FUNDACION DE INVESTIGACION DE LA MAQUINA 
    HERRAMIENTA

5. UNIBERTSITATE ZERBITZUETARAKO EUSKAL
     IKASTETXEA UZEI

Foku anitzeko 
Teknologia 
zentroak

1. CIDETEC ERAKUNDEA

2. CENTRO DE TECNOLOGIAS DE INTERACCION
    VISUAL Y COMUNICAC VICOMTECH ERAKUNDEA

3. CENTRO TECNOLÓGICO CEIT TEKNOLOGIA 
    ZENTROA ERAKUNDEA

4.  TECNALIA RESEARCH & INNOVATION ERAKUNDEA

Unibertsitatee-
tako ikerke-
ta-egiturak

1.  UNIVERSIDAD DE NAVARRA - TECNUN

2. BASQUE CULINARY CENTER HEZKUNTZA
    FUNDAZIOA

Teknologia-
zentro 
sektorialak

1. BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA

Ikerketa 
Koperatiboko 
Zentroak 
(IKZ)

1. CIC NANOGUNE

2. BIOMATERIALETAKO IKERKUNTZA 
    KOOPERATIBOKO ZENTROA, CIC BIOMAGUNE

3. BIODONOSTIA INSTITUTUA

Oinarrizko eta 
Bikaintasuneko 
Ikerketa 
Zentroak

1. BCBL BASQUE CENTER ON COGNITION BRAIN
    AND LANGUAGE ELKARTEA

2.DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER

3. MPC IKERKETA ELKARTEA-MATERIALS 
    PHYSICS CENTER

4. BASQUE CENTER FOR MACROMOLECULAR
    DESIGN AND ENGINEERING, POLYMAT 
    FUNDAZIOA

Enpresetako
I+G unitateak

1. EKOTRADE RECUPERACIONES AMBIENTALES SL

2. MULTIVERSE COMPUTING RESEARCH SL

3. HISPAVISTA LABS AIE

4. IBERMATICA DE INNOVACION SL INSTITUTUA

5. IKOR TECHNOLOGY CENTRE S. L.

I+G Osasun 
erakundeak

1. CITA ALZHEIMER ALZHEIMER FUNDAZIOA
2.INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA FUNDAZIOA

Donostiako I+G esperimentaleko establezimenduen 
kopuruaren bilakaera (2011-2021)

 

40

10
16

46

29
23

Natur zientziak eta 
zientzia teknikoak

Bioteknologia Gizarte zientziak eta 
giza zientziak

2011 2021

Iturria: Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE). Eustat
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I+G enpleguaren hazkunde esanguratsua 

Enpleguari dagokionez, hirian zientziaren eta berrikuntzaren alde 
egindako apustuak 6.000 lanpostu inguru sortu ditu 2021ean, sexua-
ren arabera modu orekatuan banatuta (% 53,5 gizonak eta % 46,5 
emakumeak)16. Dedikazio osoko langileak zenbatuz gero, hiriko I+-
Gko langileak guztira 4.073 dira, eta horietatik 3.094 ikertzaile profila 
daukaten enpleguak dira (% 56 gizonezkoak dira)

Ildo horretatik, nabarmentzekoa da azken urteotan emakumeen or-
dezkapenean izan den gorakada, 2017an % 45,1 izatetik 2021ean % 46,5 
izatera igaro baita.

Kolektibo hau zenbakietan oso esanguratsua da, ez bakarrik gure 
hirirako, baizik eta lurralderako eta EAE osorako ere bai. Adibidez, 
2021. urtean, Euskadin dedikazio osoko I+G enplegu guztien ia % 20 
Gipuzkoako hiriburuan sortu da. 

Ildo horretan, Donostiako biztanleria aktiboarekin (% 4,6) alderatuta, 
dedikazio osoko I+G enpleguen bolumenak bikoiztu egin du 2021ean 

Euskadin erregistratutako portzentajea (% 2), eta ehunekoetan bi 
puntutan gainditu du Gipuzkoako tasa (% 2,6)17.

Azken sei urteetan, dedikazio osoko enpleguaren profilak gora egin 
du hirian, % 34 pasatxoraino heldu arte; aurrerapen handia izan da, 
EAEn izandako hazkunde erritmoa (% 14,2) nabarmen gainditu baitu. 
Gainera, Donostiako ikertzaileen kopurua nabarmen handitu da, 2019 
- 2021 aldian, % 12,5eko hazkundearekin.

Gainera, Donostiak graduondoko eskaintza akademiko nabarmena 
du, hiriko I+Garen esparruan enplegua sustatu eta babesten duena. 
Gauzak horrela, hiriak Lanbide Heziketak goi mailako gradu, master, 
doktorego eta doktorego osteko aukera zabala eskaintzen du uni-
bertsitateko 4 campusetan eta I+G+b erakundeetan; izan ere, guz-
tira, 19 master eta 75 doktorego eskaintzen dituzte EHUk, Deustuko 
Unibertsitateak, Basque Culinary Centerrek eta Nafarroako Tecnun 
Unibertsitateak.
 

Gainera, Donostiak graduondoko eskaintza akademiko nabarmena du, hiriko I+Ga-
ren esparruan enplegua sustatu eta babesten duena. Gauzak horrela, hiriak Lanbide 
Heziketak goi mailako gradu, master, doktorego eta doktorego osteko aukera zaba-
la eskaintzen du unibertsitateko 4 campusetan eta I+G+b erakundeetan; izan ere, 
guztira, 19 master eta 75 doktorego eskaintzen dituzte EHUk, Deustuko Unibertsita-
teak, Basque Culinary Centerrek eta Nafarroako Tecnun Unibertsitateak.

16   Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 
Lege Organikoak eta EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 
4/2005 Legeak diotenari jarraituz, bi sexuak gutxienez % 40an ordezkatuta daudenean, 
ordezkapen hori orekatua dela esan daiteke. 
17   Iturria: I+G Jarduerei buruzko Inkesta; eta Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko 
Inkesta (Eustat). 

I+Gn diharduten pertsonen bilakaera Donostian 2015 - 2021

Bilakaera 
2015-2021: %+26,9

Bilakaera 
2015-2021:%+34,4

Iturria: I+G Jarduerei buruzko Inkesta. Eustat

 
 

 

 

 

 

4.692 4.918 5.104 5.310 5.336
5.954

3.031 3.245 3.397 3.545 3.585 4.073

2015 2016 2017 2018 2019 2021

Pertsonak I+G DEO dedikazio osoa
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I+G+b jardueretan alta emandako enpresen bilakaera Donostian 2018 -2021

Iturria: I+G+Bko jardueren epigrafeen Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga

3.2.- Ekintzailetza berritzailea  

Enpresa berrien hazkundea I+G+b arloan 

2021ean, Gipuzkoako hiriburuan I+G+b arloan sortutako enpresa be-
rrien kopuru esanguratsu bat erregistratu zen, 115 proiektuk nabarmen 
gainditu baitzituzten aurreko hiru urteetan erregistratu ziren zifrak, 
hirian epe horretan sortu ziren enpresa guztien % 12 izateraino. 

72
86 76

115

2018 2019 2020 2021
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3.3.- Hiriko talentua bultzatzea  

Berrikuntza-hiri bat garen aldetik, erronka garrantzitsuak ditugu zient-
ziaren eta teknologiaren sustapenarekin eta bultzadarekin (STEM18  
bokazioak), zeinak era berean estu lotuta baitaude Donostiako gaz-
teen artean jarduera ekintzaileak sustatzearekin eta nazioarteko eta 
tokiko talentua erakartzearekin eta atxikitzearekin.

Zientzia eta teknologia herritarren artean zabaltzea eta 
herritarrak sentsibilizatzea 

Pandemiak zientziaren garrantzia ikusarazi du donostiarren artean. 
Gainera, hiru trantsizio global handien garapena (digitala, lehiakorra 
eta jasangarria) eta 2030 Agendan ezarritako 17 GJHen lorpena, neurri 
handi batean, posible izango dira maila lokalean eta globalean zientzia 
eta teknologiaren arloan egiten diren aurrerapenei esker. 

Donostia aspaldidanik ari da garapen zientifikoaren garrantziaren kont-
zientziazioan lanean, eta erreferentziazko berrikuntza-gune bihurtu da. 
Gure hiria etengabe aldatzen ari den berrikuntza-ekosistema bat da, do-
nostiar guztien aurrean ikusaraztea eta gizarteratzea komeni dena.

Zientzian eta teknologian (STEM) bokazio berriak sort-
zea, batez ere Donostiako emakume gazteen artean 

Donostian, emakumeek I+G arloan duten presentzia ehunekoetan 
puntu bat baino gehiago aurreratu da 2017tik hona, eta % 46,5ekoa 
izan da 2021ean.  Hortaz, 2021ean, emakumeek ikertzaileen artean du-
ten garrantzia % 44an jarri da, eta teknikarien artean duten presentzia 
paritarioa da (% 50,6).

Profil hori gero eta ohikoagoa da zientziaren eta teknologiaren arloko 
diziplinetan, baina nabarmen murrizten da ingeniaritzaren esparruan, 
non emakumeen ordezkapena % 28koa baita). 

Donostian I+Gn diharduten langileen artean emakumeek 
duten presentziaren bilakaera (%)

Iturria: EAEko I+G Jarduerei buruzko Inkesta. Eustat

%45,1

%46,5

2017 2021

18 STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics-en akronimoa.



Donostia Sustapena | 2021eko Hiriko Barometroa

- 37

Gauzak horrela, hezkuntzaren eta prestakuntzaren  ikuspegitik, gaur 
egun diziplina teknologikoetan emakumeek duten ordezkapena are 
txikiagoa da, bai lanbide  heziketako graduetan bai unibertsitateko 
graduetan. 

2020-2021 ikasturtean, STEMeko lanbide arloetan emakumeek du-
ten presentzia (adibidez, “Informatika eta Komunikazioak”, “Fabri-
kazio mekanikoa” edo/eta “Elektrizitatea eta Elektronika” arloetan) 

Bestalde, emakumeen presentzia nagusi da (% 75-% 80) lanbide familietan eta hainbat gradutan, hala nola: “Osasuna 
eta Gizarte Zerbitzuak”, “Osasuna eta Gizarte Zerbitzuak”, “Gizarte Zientziak” edo “Gizarte, Kultura eta Komunitateari 
eskainitakoak” arloetan. 

Donostian, 2020/21 Ikasturtean, Lanbide Heziketan matrikulatutako ikasleak graduaren, lanbide 
familiaren arabera eta sexuaren arabera 

Donostiako unibertsitateetan 2020/21 Ikasturtean matrikulatutako ikasleak sexuaren arabera

Iturria: Eustat. Eskola-jardueraren estatistika

Elektrizitatea eta elektronika 195 11 206

Informatika eta komunikazioak 166 8 174

Fabrikazio mekanikoa 166 8 55

Mekanika, elektronika eta bestelako pres-
takuntza teknikoa; industria eta eraikuntza 2.176 1.119 3.295

Negozioak, administrazioa eta zuzenbidea 1.300 1.611 2.911

Hezkuntza 640 1.781 2.421

Gizarte zientziak, kazetaritza eta 
dokumentazioa

348 1.318 1.666

Osasuna eta gizarte zerbitzuak 285 878 1.163

Informazioaren eta komunikazi-
oaren teknologiak (IKT)

658 157 815

Zerbitzuak 381 385 766

Arteak, humanitateak eta hizkuntzak 219 278 497

Natur zientziak, kimika, 
fisika eta matematikak

227 221 448

Informatika eta komunikazioak 692 163 855

Fabrikazio mekanikoa 363 78 441

Elektrizitatea eta elektronika 78 6 84

ikasle guztien % 10 baino ez da, lanbide heziketako hiru modulu ai-
patuetan. Proportzio hori pittin bat esanguratsuagoa da beste gradu 
batzuetan (adibidez, “IKT”etan edo “Mekanikan, elektronikan eta 
bestelako prestakuntza teknikoan”); baina,  hala ere, minoritarioa da 
(% 19 eta % 33, hurrenez hurren).  Azpimarratzekoa da, gaur egun, hi-
riak bi sexuen ordezkapen orekatua du “Natur Zientzietan, Kimikan, 
Fisikan eta Matematikan”.

Erdi Mailako LH

Goi Mailako LH
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%94,7

%80,9

%5,3

%19,1

%95,4

%82,3

%4,6

%17,7

%94,5

%92,9

%5,5

%7,1

6.234 7.748 13.982

%66,0 %34,0

%44,7 %55,3

%26,4 %73,6

%20,9 %79,1

%24,5 %75,5

%80,7 %19,3

%49,7 %50,3

%44,1 %55,9

%50,7 %49,3
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Tokiko eta nazioarteko talentua atxikitzea eta erakartzea

Tokiko eta nazioarteko talentuaren bultzada, gure hiriak erronka han-
diei aurre egiteko daukan gaitasunaren mende ere egongo da; adibi-
dez, beharrezkoa da Donostiako biztanleria gaztetzea. Alde horretatik, 
2021ean lau donostiarretatik batek 65 urte baino gehiago zituela go-
goratu beharra dago. 

Agertoki honetan funtsezkoa izango da tokiko talentua atxikitzea eta 
erakartzea; gainera, talentu hori, Unibertsitateko 14.000 ikaslek baino 
gehiagok eta Lanbide Heziketako 5.800 ikasle inguruk osatutako ha-
rrobi garrantzitsu batean garatu ahal izango da gure hirian; bestalde, 
hiria lanean ari da gaitasun handiko nazioarteko talentua erakartzeko.

Era berean, beharrezkoa da aukera profesionalak eta bizi garapen in-
teresgarriak eskaintzea biztanleria migratzaile eta atzerritar gero eta 
ugariagoari, azken hamarkadan % 23ko hazkundea izan baitu.
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Zientzia eta berrikuntzako 
hiria bultzatuz 
Erronka horiei aurre egiteko eta Donostian zientzia eta berrikuntza  bultzatzeko, 
Donostiako Sustapenetik laguntzak eman ditugu 2021: 

AURREKONTUA: 476.890 €
Zientzian, ikerketan eta ezagutzan oinarritutako eredu sozial eta ekonomikoaren al-
deko apustua egiten dugu

Honako hauen bidez…

- BERRIKUNTZARAKO HEZKUNTZA PROGRAMAK

- ZIENTZIA ETA BERRIKUNTZARI BURUZKO SENTSIBILIZAZIO-EKINTZAK
 
- BERDINTASUNA SUSTATZEA ZIENTZIAN, EMAKUMEAK ZIENTZIAN 
   bezalako erakundeekin lankidetzan, eremu zientifikoan eta teknologikoan STEM
   emakumeen bokazioak sustatuz.

-  I+G+b ERAGILEEKIN HARREMAN BERRIAK FINKATZEA ETA SORTZEA

-  EKINTZAILETZA BERRITZAILEA SUSTATZEA

Zientzia ikerketa ezagutza

5.000 
parte-
hartzaile 
baino gehiago

dinamikak

2.500
ikasleekin

Lankidetza

70 erakunde
baino gehiagorekin



www.fomentosansebastian.eus



www.fomentosansebastian.eus




