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Laburpena 

Hiria 
 

 

-% 16’2, 1.518 eragiketatara arte 

Hazi ondoren, behera egin du 4. hiruhilekoan 

 

% 5’5, 3.989 €/m2-ra arte 

3. hiruhilekoz egin du jarraian gora.  

 

% 8’6, 366.000 €-ra arte 

3. hiruhilekoz egin du jarraian gora.  

 

 

-% 23’0, 603 eragiketatara arte 

2. hiruhilekoz egin du jarraian behera. 

 

% 1’6, 1.666 €/m²-ra arte 

2. igoera 7 hiruhilekotan (bestea 2019ko 4. hiruh.) 

 

% 5’6, 29.000 €-ra arte 

1. igoera 5 hiruhilekoren ondoren 

 

 

 

-% 27’3, 136 eragiketatara arte 

2. hiruhilekoz egin du jarraian behera. 

 

-% 9’2, 1.405 €/m²-ra arte 

7. hiruhilekoz egin du jarraian behera. 

 

-% 6’4, 13.000 €-ra arte  

4. hiruhilekoz egin du jarraian behera. 

 

 

Datuak 2020ko 2. hiruhilekokoak dira. Higiezin mota bakoitzaren lehen lerroan 

salerosketen kopurua ikus daiteke, bigarren lerroan metroko prezioa eta hirugarren 

lerroan higiezinagatik deklaratutako prezioa. Ehunekoak urte arteko aldakuntzak 

dira. Urdinez, beherakadak (merkatua ‘hozten’ da).  

Etxebizitzaren prezioa  
1. grafikoan, hiriko 23 auzoen artean jarduera handiena duten hamaika auzoak 

agertzen dira. Zirkuluen tamainak prezioa adierazten du eta koloreak aurreko 

urtekoarekin alderatuta izan duen aldakuntza. Horien artean, eta aurreko 
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hiruhilekoetan bezalaxe, hauek dira 3.500€/m2-tik beherako prezioa dute seiak: 

Altza, Mirakruz-Bidebieta, Martutene, Loiola, Intxaurrondo eta Egia.  

Erdialdeaz kanpo, eta ohikoa denez, Antigua da garestiena (5.039€), eta Erdialdeko 

zortzi auzoen artean Alde Zaharrak (3.869€) eta Amara Zaharrak (4.064€) soilik ez 

dute Antiguako prezioa gainditzen. Merkeenak Altza (2.143€), Mirakruz – Bidebieta 

(2.630€) eta Martutene (2.739€) dira. 

 

1. grafikoa. m²-ko prezioa (tamaina) eta urte arteko bilakaera (kolorea) jarduera 

handieneko auzoetan. 

Ondoren, 2. grafikoak 2020ko 2. hiruhilekoko salerosketen banaketa erakusten du, 

auzoen arabera —soilik jarduera handieneko auzoetarako— eta prezio segmentuen 

arabera; hartara, 1. grafikoko batez besteko prezioaren konposizioa ikus daiteke. 

Auzoak prezio mailaren arabera zerrendatu dira, eta hiriaren osotasunaren banaketa 

ere erakusten da. Hauek dira segmentuak bereizteko puntuak: 2.100 euro, 2.800 

euro, 3.500 euro eta 4.400 euro.  



4 

 

 

2. grafikoa. Prezio segmentu bakoitzeko salerosketa ehunekoa (barra) eta urte arteko 

bilakaera ehunekoetan (zenbakiak), jarduera handieneko auzoetarako. 
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Etxebizitzen salerosketa.  
 

3. grafikoko datuak 2020ko bigarren hiruhilekoko datuak dira. Bistan dago Amara 

Berri, Aiete eta Gros auzoek izan dutela jarduerarik handiena (guztiek 140 gainetik), 

baina oso bestelako bilakaera izan dute. Amarak eta Aietek gora egin dute, baina 

Grosek behera egin du, -% 21’8. Aietek gora egin du, ohiko salmenten 

hirukoitzarekin, 2019ko azken hiruhilekoan izandako jardueraren ondorioz. Altza, 

Intxaurrondo eta Martutene atzean daude, 120 eragiketa baino gehiagorekin. Bi 

digituko murrizketak izan dira Altzan eta Martutenen, baina soilik -% 1’7koa 

Intxaurrondon.  

Erdialdeko auzoetan, bigarren hiruhilekoko salmenten bilakaera Amaran eta 

Mirakontxan soilik da positiboa. 3.500 €/m2-ren azpitik dauden auzo guztiek dute 

bilakaera negatiboa aurreko urtearekin alderatuta. 

 

 

3. grafikoa. Azken hamabi hiletako salerosketa kopurua eta urte arteko bilakaera, 

jarduera handieneko auzoetan. 
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Garajeak. 
 

4. grafikoan, jarduera handieneko auzoak ikusten dira, irailaren 1eko eransketekin. 

Salerosketa kopurua eta deklaratutako higiezinaren prezioa ekainaren 30ean 

amaitutako 12 hiletakoak dira. Jarduera handieneko auzoak Amara Berri, Aiete eta 

Gros dira, ohikoa denez, eta Martutene agertzen da berritasun gisa, azken urteetan 

jarduera txikiko auzoa baitzen. Auzorik garestienak Gros, Aiete eta Antigua dira, 

ordena horretan. 

 

 

4. grafikoa. Azken hamabi hiletan jarduera handiena izan duten auzoak. Azken 

hamabi hiletako salerosketa kopurua eta horien aldakuntza (barraren kolorea) eta 

deklaratutako garajearen prezioa. 
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1. Metodologia 

Txosten honek Jabetza Erregistroetan abuztuaren 31ra arte inskribatutako 

salerosketa datuak aztertzen ditu, baldin eta horien eskritura uztailaren 1a baino 

lehenagokoa bada. Kalkulatutako prezioen eta batez besteko balioen 

adierazgarritasuna hobetze aldera, eragiketa atipikoen definizioari eutsi zaio, 

betiere higiezin motaren eta kokapenaren arabera —definizio hori lehen hiruhilekoko 

txostenean ezarri zen—.Emaitza zehatzagoa da aldagaien bilakaeren kasuan, eta 

gertatutakoari hobeto egokitzen zaio konparazio geografikoa.  

Aipatzen diren datak eskriturarenak dira eta hiruhileko naturalen arabera taldekatuta 

daude, Estatistikako Institutu Nazionalaren kasuan ez bezala —iturri bera erabiltzen 

du, baina inskripzio dataren araberako datuak dira—.Horrela, txosten horrek 

aurtengo ekaineko data duten eskriturak eta aurreko hiletakoak biltzen ditu.  

Alarma egoeraren eta faseen araberako azken prozesuaren iraupenak egoera 

anomaloa sortu du, eta ekonomia jarduera guztietan izan du inpaktua. Hirugarren 

hiruhilekoan oso eragiketa urri inskribatu zen, gehienak aurrez jada 

konprometitutakoak. Metro koadroaren batez besteko prezioari buruzko eta 

higiezinaren balioari buruzko ondorioak atera daitezke, auzo bakoitzeko behar 

besteko tamaina duen lagin bat baitugu; hala ere, hasierako agertokiarekiko halako 

haustura gertatzen da, non higiezinen lehen seihilekoko prezioek ez duten, segur 

aski, jarraitutasunik izango. 

Etxebizitzari lotutako higiezin motak aztertzen dira: pisuak, garajeak eta 

trastelekuak. Horien metro koadroko batez besteko prezioa kalkulatzen da, baita 

eragiketa kopurua eta horien balioa ere. Etxebizitza bakartuak eta atxikiak ez dira 

laginean aintzat hartu, hirian oso urriak dira eta. 

Batez besteko prezioak azken hamabi hiletako eragiketetatik lortzen dira, behin 

balio atipikoak kenduta. Jada egiaztatu den metodo horrek kalitateko emaitzak 

eskaintzen ditu, laginaren tamaina handituz eta emaitzei egonkortasuna eskainiz.  

Aldakuntzak —batez besteko prezioetan zein eragiketa kopuruetan— aurreko 

hiruhilekoaren arabera eta aurreko urtearen arabera kalkulatzen dira, bi ikuspegi 

osagarri eskaintzen baitituzte. Hiruhilekoak, epe laburrekoak, urte sasoiko ondorioak 

biltzen ditu (uda/udazkena, Berpizkunde Igandeko desplazamendua, eta abar), baita 

urteko aldakuntza ere —azken hori printzipioz ez dago urte sasoien eraginpean—. 

Azkenik, hiria auzotan banatzen da. Auzoak, gero, geografikoki multzokatzen dira 

(Erdialdea / hiriaren gainerakoa), eta prezio mailaren araberako zenbait multzo ere 

sortzen da. Hurrengo ataletan ikusi ahal izango denez, xede desberdina duten bi 

multzokatze osagarriak dira. 
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2. Hiriko aldaeren bilakaera  

Etxebizitza 2020 2.H 2020 1.H 2019 4.H 2019 3.H 2019 2.H 2019 1.H 

Urteko salerosketak 1.518 1.856 1.931 1.948 1.811 1.708 

Urteko aldakuntza -16,2 8,7 11,5 20,3 5,5 -4,7 

Hiruhileko aldakuntza -18,2 -3,9 -0,9 7,6 6,0 -1,4 

m²-ko prezioa 3.989 3.945 3.928 3.770 3.781 3.825 

Urteko aldakuntza 5,5 3,2 5,3 -1,1 -0,1 1,6 

Hiruhileko aldakuntza 1,1 0,4 4,2 -0,3 -1,1 2,5 

Etxebizitzaren prezioa 366K 358K 352K 335K 337K 345K 

Urteko aldakuntza 8,6 3,9 3,7 -2,5 -1,7 0,9 

Hiruhileko aldakuntza 2,2 1,9 5,0 -0,7 -2,2 1,7 

  

Garajeak 2020 2.H 2020 1.H 2019 4.H 2019 3.H 2019 2.H 2019 1.H 

Urteko salerosketak 603 733 811 802 783 752 

Urteko aldakuntza -23,0 -2,5 6,2 4,6 -1,3 -10,8 

Hiruhileko aldakuntza  -17,7 -9,6 1,1 2,4 4,1 -1,6 

m²-ko prezioa 1.666 1.665 1.691 1.645 1.640 1.707 

Urteko aldakuntza  1,6 -2,5 0,7 -7,2 -9,9 -3,9 

Hiruhileko aldakuntza  0,1 -1,6 2,8 0,3 -3,9 1,7 

Garajearen prezioa 29K 28K 28K 27K 27K 30K 

Urteko aldakuntza  5,6 -6,0 -11,0 -17,8 -19,8 -4,1 

Hiruhileko aldakuntza  1,1 1,7 1,8 0,9 -10,0 -3,7 

  

Trastelekuak 2020 2.H 2020 1.H 2019 4.H 2019 3.H 2019 2.H 2019 1.H 

Urteko salerosketak 136 162 186 189 187 179 

Urteko aldakuntza  -27,3 -9,5 3,9 1,6 3,9 1,1 

Hiruhileko aldakuntza  -16,1 -12,9 -1,6 1,1 4,5 0,0 

m²-ko prezioa 1.405 1.412 1.415 1.444 1.547 1.579 

Urteko aldakuntza  -9,2 -10,6 -11,8 -14,5 -7,3 -5,2 

Hiruhileko aldakuntza  -0,5 -0,2 -2,0 -6,7 -2,0 -1,6 

Trastelekuaren prezioa 13K 13K 13K 13K 14K 13K 

Urteko aldakuntza  -6,4 -4,1 -2,6 -3,2 7,0 5,5 

Hiruhileko aldakuntza  -0,7 1,3 -1,9 -5,1 1,8 2,9 

Hiru tauletarako oharra: ‘Etxebizitzaren/garajearen/trastelekuaren prezioa’ 

aldagaian ‘k’ horrek mila esanahi du. Aldakuntza horiek ehunekoetan dauden 

adierazita. Salerosketa kopuruan ez dira ehunekoak adierazi, hurrengo hilean datu 

osoagoak espero baitira. 
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3. Ingurunea hiruhileko honetan 

Estatistikako Institutu Nazionalaren jabetza eskualdaketei buruzko datu estatistikoen 

arabera, hauek izan ziren Euskal Autonomia Erkidegoko hiru probintzietako 

etxebizitza salerosketen urteko eta hiruhileko kopuru metatuak eta 2020ko bigarren 

hiruhilekoaren itxierako urteko aldakuntza:  

 Azken 12 
hilak 

Urteko 
aldakuntza 

Azken 3 
hilak 

Urteko 
aldakuntza 

Araba 2.924 -% 5’06 581 -% 32’83 
Bizkaia 8.704 -% 16’81 1.850 -% 30’56 
Gipuzkoa 5.662 -% 16’07 1.017 -% 36’08 

1. taula. Salerosketak azken 12 eta 3 hiletan, eta horien aldakuntza. 

Estatistikako Institutu Nazionalaren datuek aldi horretako eransketak jasotzen 

dituzte eta espero zen salerosketa kopuruaren murrizketa zorrotza erakusten dute. 

Eskrituraren data aintzat hartzen duen irizpidearen arabera, urte arteko murrizketa 

txikiagoa izan da, -% 9'5 (12 hileko datu metatuak); dena dela, maiatzeko eta 

ekaineko datuak osatuta ez daudenez gero, ezin dugu oraindik aldakuntzarik 

kalkulatu. Hiruhileko honetako Donostiako merkatu kuotako zenbatespenak, 

Gipuzkoarekin alderatuta, % 33koak dira, salerosketa kopuruari dagokionez, eta % 

47koak haien balioari dagokionez.  

 
 

5. grafikoa. Gipuzkoako eragiketa kopuruaren urte arteko 
hazkundea eta merkatu kuotaren aldakuntza. 

5. grafikoaren serieak 
erakusten duenez, 
2020ko urtarriletik 
aurrera Gipuzkoako 
eragiketa kopurua 
behera  egiten hasi da, 
baina hirian nahiko 
egonkor jarraitzen du;  
horrek lurraldean kuota 
irabaztea dakar, 2019ko 
uztailetik egiten ari zen 
bezalaxe. Merkatuaren 
balioa aintzat hartzen 
denean, bilakaera ia 
berdina da. 

  

Jaraunspen bidezko jabetza eskualdaketen bilakaerari dagokionez, eta Estatistikako 

Institutu Nazionalaren datu publikoak erabiliz, 12 hiletan (ekainera arte) metatutako 

kopurua eskualdaketa guztien % 25'5 da, eta salerosketak Gipuzkoako guztizkoaren 

% 58'4 dira (% 58'9 aurreko hiruhilekoan). Etxebizitza berriaren salerosketa 

guztizkoaren % 17’7 da, 1.005 etxebizitza.  

 Jaraunspenak Salerosketak 
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Araba % 20’2 % 56’4 
Bizkaia % 24’7 % 57’6 
Gipuzkoa % 25’5 % 58’4 

2. taula. Eskualdaketa guztien gaineko ehunekoa. 

6. grafikoan jaraunspen bidezko eskualdaketen kopurua aurkezten da, eta 

nabarmentzekoa da 2019ko urtarrilean hasitako beheranzko joerak jarraitzen duela. 

 

6. grafikoa. Jaraunspen bidezko eskualdaketak. Azken 12 hilak Gipuzkoan (marra 

grisa), eta aurreko urteko aldi berdinarekiko aldakuntza (laranja koloreko barra). 

Gaur egungo egoeran, apartamentu turistikoez hitz egiteak interesa galdu du, 

turismoa mugikortasunaren murrizketen eraginpean eta pandemiari buruzko 

informazioen ondorio psikologikoaren eraginpean baitago. 

Kanpo turismoak sortutako diru sarreren galera —sektore pribatuarentzat ez ezik, 

sektore publikoarentzat ere bai— egoera berria da Estatu osoan, eta galera horren 

munta ekainean zehazten hasi da, 7. eta 8. grafikoetan ikus daitekeen bezalaxe. 

Galera horrek, beraz, inpaktu larria izango du zerga bidezko diru bilketan, baita 

barne kontsumoan eta enpleguan ere. 

7. grafikoan, urte hasieratik hilaren amaierara arte beste herrialde batzuetatik 

Estatuaren osotasunera etorritako turisten kopurua ikus daiteke. Ekainean ez zen 

inolako errekuperaziorik gertatu, eta, beste zeharkako adierazle batzuei 

erreparatuta, uda osoan berdin jarraitu du. 8. grafikoan ikus daitekeenez, 2020. 

urtea 2019. urtearen gisakoa izan balitz, 8’8 milioi pertsonak sartu behar zuten 

Estatura, eta 2020an 200 mila sartu dira. Uztailean 9’9 milioi pertsonak eta abuztuan 

10 milioi pertsonak sartu behar zuten. 
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7. grafikoa. Espainiara bidean muga zeharkatu zuten bidaiarien kopurua. Urtarrilaren 

1etik metatutako datuak, milioitan. Laranja kolorean 2020. urtea eta marroian 2019. 

urtea. 

 

8. grafikoa. Espainiara bidean muga zeharkatu zuten bidaiarien kopurua. Hileko 

datuak. Laranja kolorean 2020. urtea eta marroian 2019. urtea. 
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4. Etxebizitzen m²-ko prezioa 

2020ko bigarren hiruhilekoaren amaieran, hiriko batez besteko prezioa 3.975 eurora 

iritsi zen, aurreko urteko hiruhileko berean baino % 5’1 handiagoa eta laugarren 

hiruhilekoan baino % 1’0 handiagoa; beraz, etxebizitzak etengabe garestitzen 

jarraitzen du 2015eko erdialdetik (urte arteko datuetan).  

4.1. Hiriko dinamika  
1. mapan ageri dira Erdialdean ez dauden auzoak. Garestienak kolore beroetan 

daude eta merkeenak urdinetan. Garestiena, ohikoa denez, Antigua da (5.034€), eta 

ondoren Miramon (4.586€). Merkeenak Altza (2.155€), Mirakruz–Bidebieta (2.669€) 

eta Martutene (2.747€) dira. Auzo horiek egonkor egon ziren 2019. urte osoan, baina 

hiruhileko honetan Miramon auzoa laugarren postutik bigarren postura igo da, Gros 

eta Aiete atzean utzita; itxaron egin behar da hiruhileko horretako eragiketa urrien 

ondorioa ote den ikusteko. 

 

1. mapa. m²-ko prezioaren urteko aldakuntza, auzoen arabera eta Erdialdea kanpo. 

Koloreek metroko prezioa adierazten dute (urdinak merkeagoak)  
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9. grafikoa. Auzoetako prezioen konparazioa. Ez dira agertzen 
kalkulua egiteko behar besteko jarduerarik ez dutenak. 
 

 

Erdialdean daude auzorik garestienak. Ia guztiek dute Antigua baino prezio 

handiagoa, Alde Zaharra (3.908€) eta Amara Zaharra (4.064€) izan ezik. 

 
2. mapa. m²-ko prezioaren urteko aldakuntza, Erdialdeko auzoen 
arabera. Koloreek metroko prezioa adierazten dute. 
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Prezioak erakusten dituzten 9. eta 10. grafikoetan hobeto hautematen dira hiriko 

auzoen arteko aldeak. 

  
  

 

 

10. grafikoa. Erdialdeko auzoetako prezioen konparazioa. 
Ez dira agertzen kalkulua egiteko behar besteko 
jarduerarik ez dutenak. 

 

 

4.2. m²-ko prezioaren aldakuntza handiena izan duten auzoak 
Urteko bigarren hiruhilekoan, bost auzotan jaitsi da prezioa, 2020ko abenduaren 1. 

hiruhilekoan bezalaxe; 2019ko azken bi hiruhilekoetan, berriz, sei auzo ziren. 

 

11 grafikoa. m2-ko prezioaren urteko aldakuntza. Ez dira jarduera txikieneko auzoak 

agertzen (15 eragiketa baino gutxiago). Laranja kolorez Erdialdekoak. Donostia 

erakusten da. 
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Erdialdean, Mirakontxa eta San Bartolome dira gehien garestitu direnak, biak urte 

arteko % 18’4rekin. Erdialdeaz kanpo, prezioaren igoera nabarmena izan zen 

Mirakruzen, % 16’6, eta Añorgan, % 15’9. Horiek guztiak izan dira 2019an gehien 

garestitu direnak eta 2020an garestitzen jarraitu dutenak. Jarduera handiena duten 

auzoen artean, Mirakruzen ondoren, Loiola ( % 13 '1) eta Intxaurrondo ( % 12' 6) 

nabarmentzen dira.  

4.3. m²-ko prezioek berriki izandako bilakaera  
Auzo aktiboenetan prezioek, 2018ko azken hiruhilekotik aurrera, izan duten bilakaera 

ageri da 12 (a) eta (b) grafikoetan. Hauteman daiteke, oro har, prezioek gora egin 

dutela berriro. Grosen eta Amaran merkatu egin dira, -% 6’0 eta -% 1’8 hurrenez 

hurren. Auzo horiei Egia batzen zaie -% 2’7rekin. 5. atalean ikusiko dugun salerosketa 

kopuruaren bilakaera kontuan izanik, ematen du jarduera mantendu egiten dela hiru 

auzo horietan, betiere prezioak mantentzearen eta jaistearen kontura (jaitsiera 

txikia bada ere). Aieten zenbait hiruhilekoz ari dira prezioak igotzen, aurrez 

zenbaitetan behera egin ondoren. Azkenik, Intxaurrondo, Martutene, Mirakruz eta 

Altza garestitzen ari dira, baina salerosketa mailan eragin negatiborik izan gabe 

(agian Altzan izan ezik). 

 

12 (a) grafikoa. Prezioa eta urte arteko aldakuntza, 2018ko azken hiruhilekotik. 

Jarduera handiko auzo garestienak. 
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12 (b) grafikoa. Prezioa eta urte arteko aldakuntza, 2018ko azken hiruhilekotik. 

Jarduera handiko auzo merke samarrak. 

Jarduera txiki erlatiboko auzoak, berriz, 13 (a) eta (b) grafikoetan jaso dira. Alde 
Zaharra eta Ibaeta dira etxebizitza garestitzearen salbuespenak. Gorako joera 
deigarria da Zabalgunean, Mirakontxan eta San Bartolomen. Auzorik garestienak, 
hots, Mirakontxa pasealekuak, salerosketa kopuru txikia du eta ezin da batez besteko 
prezio adierazgarririk ezarri, eta, are gutxiago, aldakuntza fidagarririk. Hori dela eta 
ez da bertako daturik azaltzen. 

 

 

13 (a) grafikoa. Prezioa eta urte arteko aldakuntza, 2018ko azken hiruhilekotik. 

Jarduera txikiko auzo garestienak. 
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13 (b) grafikoa. Prezioa eta urte arteko aldakuntza, 2018ko azken hiruhilekotik. 

Jarduera txikiko auzo merke samarrak. 

4.4. Salerosketa kopuruaren banaketa, m²-ko prezio mailaren 

arabera 
3. eta 4. taulen helburua da atal honetan aztertu diren prezioen batez bestekoei 

buruzko informazioa osatzea, horien banaketaren ikuspegia eskainiz. 3. taulan, 

prezio tarte bakoitzaren pisu erlatiboari buruzko datuak aurkezten ditugu; 

horretarako, mozketa puntuetan zehaztutako tarteak erabili dira —metroko 2.100, 

2.800, 3.500 eta 4.400 euro—. Berriz ere aintzat hartu behar da bigarren hiruhilekoko 

datuak osatu gabe daudela, eta, beraz, aldakuntza tasak ez direla adierazgarriak, 

nahiz eta taulan erreferentzia gisa mantendu diren. 

Lehenik eta behin, hiruhileko honetan ere nabarmendu behar dugu 3.500 eurotik 

gorako prezioa duten salerosketak nagusi direla hirian. 2020ko lehen hiruhilekoan, 

3.500 eurotik beherako 818 salerosketa egin ziren, baina prezio horretatik gora 1.025 

salerosketa egin ziren. 

Bigarrenik, 3. taulan ikus daiteke 2.100 eurotik beherako eragiketen kopuruan 

jaitsiera oso nabarmena izan dela, eta segmentu garestienean igoera nabarmena izan 

dela, hautemandako prezioen igoerarekin bat eginik. Era berean, aditzera eman 

daiteke 2.100 eta 2.800 euro arteko segmentuan merkatze joera hautematen dela.  
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 2.100 baino 
gutxiago 

2019 1.H 190 -28’0 -12’4 3.501 eta 

4.400 

364 -16’5 -2’7 

2019 2.H 191 -22’7 0’5 367 -7’8 0’8 

2019 3.H 184 -22’0 -3’7 376 -6’2 2’5 
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2019 4.H 171 -21’2 -7’1 artean 420 12’3 11’7 

2020 1.H 155 -18’4 -9’4 404 11’0 -3’8 

2020 2.H 110 -42’4 -29’0 326 -11’2 -19’3 

2.100 eta 
2.800 artean 

2019 1.H 364 41’1 0’8 Eta 4.400 

baino 

gehiago  

540 3’1 8’0 

2019 2.H 430 72’7 18’1 559 8’1 3’5 

2019 3.H 500 124’2 16’3 601 22’9 7’5 

2019 4.H 360 -0’3 -28’0 646 29’2 7’5 

2020 1.H 346 -4’9 -3’9 621 15’0 -3’9 

2020 2.H 245 -43’0 -29’2 482 -13’8 -22’4 

2.801 eta 
3.500 artean 

2019 1.H 249 -19’7 -10’8 

2019 2.H 263 -14’1 5’6 

2019 3.H 285 5’2 8’4 

2019 4.H 331 18’6 16’1 

2020 1.H 317 27’3 -4’2 

2020 2.H 269 2’3 -15’1 

     

3. taula. Donostian m²-ko prezioaren segmentuen araberako salerosketa kopurua, 

azken sei hiruhilekoetarako. 

4. taulak 2020ko 2. hiruhilekoko bilakaera horiei buruzko xehetasun gehiago ematen 

du, ekainaren 30era arte. Erdialdeko auzoetan, eta 3.500 eurotik gora, bilakaera argi 

eta garbi positiboa da Amaran eta Mirakontxan, datuak osatugabeak diren arren.  

Hiriaren gainerakoan, ia auzo guztietan, Egian eta Grosen izan ezik, gora egin du 

3.500 eurotik gorako salerosketen kopuruak, hiriak garestitzen jarraitzen duen 

seinale. Datu horien arabera, Intxaurrondo, Martutene eta Mirakruz garestitzen ari 

dira (segmentu garestienek merkeenek baino gehiago egin dute gora). 

 

 

 2.100 baino 
gutxiago 

2.100 eta 
2.800 artean 

2.801 eta 
3.500 artean 

3.501 eta 
4.400 artean 

Eta 4.400 
baino 

gehiago  

Erdialdea  Kop. Ald. Kop. Ald. Kop. Ald. Kop. Ald. Kop. Ald. 

Amara Zaharra         13 160’0 

Boulevard         63 -21’3 

Zabalgunea         
  

Mirakontxa         15 50,0 

Mirakontxa paseal.         11 -26,7 

Alde Zaharra         11 -45,0 

Errege Katolikoak         35 -18,6 

San Bartolome 
      

  26 -39,5 

Gainerakoa     Kop. Ald. Kop. Ald. Kop. Ald. Kop. Ald. Kop. Ald. 

Aiete     18 28,6 33 17,9 74 117,6 

Altza 59 -41.6 44 -2.2 14 16.7 
 

   

Amara Berri 
  

  70 48.9 103 3.0 81 -8.0 

Antigua       19 -34.5 37 -37.3 

Añorga           

Ategorrieta-Ulia           
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Egia     37 -15.9 19 -26.9   

Gros   10 66.7 20 66.7 36 -28.0 58 -43.7 

Ibaeta   10 233.3 13 116.7 21 50.0 24 14.3 

Intxaurrondo 
  

41 -32.8 36 20.0 21 162.5   

Loiola   
    

    

Martutene   70 -65.2 18 -28.0 11 175.0   

Mirakruz-Bidebieta 17 -61.4 19 -56.8 12 9.1 12 300.0  
 

Miramon-Zorroaga           

 

4. taula. Salerosketa datuak, auzoen arabera, eta urte arteko aldakuntza. 10 

eragiketa edo gehiagoko segmentuak soilik. 50etik gorakoak nabarmentzen dira. 
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5. Etxebizitza salerosketen kopurua 

5.1. Hiriko jarduera  
Seihilekoaren berezitasunek eragina izan dute datu bilketan. Bigarren hiruhilekoa ez 

da gabeziak dituen hiruhileko bakarra, baina, haren jarduera mailari erreparatuta, 

ezin zitekeen asko espero; izan ere, lehen hiruhilekoko datuak ohi baino motelago 

osatu dira, eta atal honetan aztertzen ari garen aldaketak islatzen dira datu horietan 

—2020ko lehen hiruhilekoari dagozkio, kontrakoa adierazten denean salbu—. 

2020ko lehen hiruhilekoaren itxieran, hiriko salerosketa kopuruak % 8,0 egin du gora, 

aurreko urtekoaren aldean, eta guztira 1.843 etxebizitza eskualdatu dira. Haatik, 

hiruhileko aldakuntza negatiboa izan da, -% 4’4koa. Horrek esanahi du 2019ko azken 

hiru hiruhilekoetan eta 2020ko lehenengoan jarduera etengabe hobetu dela, urte 

arteko hazkundeekin; alabaina, azken hiruhilekoan negatiboa izan zen hiruhileko 

hazkundea, seguruenik martxoko ezohiko hilabetearen ondorioz —hil hori 

pandemiaren hedapenak herritarrengan sortutako kezkarekin hasi zen, eta horri 

gehitzen zaio martxoko azken hamabost egunetan eragiketak ixteko zailtasun handiak 

izan zirela—. 

5.2. Jarduera handieneko auzoak 
Amara Berri, Martutene eta Gros auzoetan izan zen jarduera gehien; lehenean 

salerosketak % 25’8 hazi ziren, orotara 312 salerosketa; bigarrenean, Martutenen, 

% 5’3 hazi ziren, guztira 180 salerosketa; Grosen, berriz, 178 salerosketa izan zen, 

% 7’2ko hazkundearekin.  

 

3. mapa. Salerosketa kopuruan aurreko urtearekiko dagoen aldakuntza, auzoen 

arabera eta Erdialdea kanpo.   
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Erdialdeko auzoetan 306 

salerosketa egin ziren, 

aurreko urtean 263 izan 

zirenean. Boulevardean izan 

zen jarduera gehien, 84 

salerosketarekin —urte 

arteko jarduerak -% 19’2 egin 

zuen behera—; ondoren, 

Errege Katolikoak dator, 65 

salerosketarekin eta % 20’4ko 

hazkundearekin. Amara, San 

Bartolome eta Alde Zaharra 

ere hurbil daude, 36, 37 eta 

38 eragiketekin, baina oso 

bestelako aldakuntzekin; 

Amaran ezohiko igoera izan 

da eta San Bartolomen 

behera egin du (4. mapa). 

4. mapa. Salerosketa kopuruan aurreko urtearekiko dagoen aldakuntza. Erdialdeko 

auzoak soilik. 

5.3. Salerosketek azken hiruhilekoetan izandako bilakaera  
m²-ko prezioei eskainitako atalarekin lotuta, ondoren aurkezten diren hiru 

grafikoetan, martxoaren 31ren aurreko hamabi hilabeteetako salerosketak aurkezten 

dira, betiere auzoak prezio eta jarduera maila erlatiboen arabera bereizita (jarduera 

maila handia/txikia).  

 

14. grafikoa. Urteko salerosketa kopurua, auzoen arabera eta eskura dagoen azken 

aldirako. Marroiak garestienak, urdinak merkeenak. Aurreko 12 hiletan 20 salerosketa 

baino gehiago izan dituzten auzoak agertzen dira. 
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14. grafikoak edozein prezio mailatarako eskaria dagoela berresten du, oro har. 

Salerosketa mailarik handiena duten auzo handiak —Amara, Gros edo Aiete— 

garestiak dira, eskuragarritasun handiagokoak izan arren. Bestalde, etxebizitza 

merkea bilatzen dutenek eskaintza handiagoa dagoen lekuetara jo behar dute, hau 

da, biztanleria handiko bi auzo handitara, Altzara eta Intxaurrondora —hiriko hego-

ekialdean, Erdialdetik urrun—; dena dela, azken hiruhilekoetan tamaina txikiagoko 

beste auzo bat batu zaie, Martutene.  

12. eta 13. grafikoetan ez bezala, hurrengo bi grafikoetan erakusten da 2020ko lehen 

hiruhilekora arteko auzoz auzoko jardueraren bilakaera; salerosketetan aktiboenak 

15. grafikoan islatzen dira, eta gainerakoak 16. grafikoan. 

 
15a grafikoa. Jarduera eta prezio handieneko auzoetako urteko salerosketak. 

 

 
15b grafikoa. Jarduera handieneko eta prezio txikieneko auzoetako urteko 

salerosketak. 
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Amara, Gros eta Martutene auzoetan (16a. grafikoa) urteko 150 salerosketa baino 

gehiago izan dira, eta hiru auzo daude (Aiete, Altza eta Intxaurrondo) urteko 100 eta 

150 salerosketa artean. Amaran eta Aieten nabarmen egin du gora jarduerak azken 

sei hiletan; gainerakoetan, aitzitik, beheranzko joera ikus daiteke, edo zehaztu 

gabeko joera, grafikoaren aldian.  

 

 
16a grafikoa. Jarduera txikieneko eta prezio handieneko auzoetako urteko 
salerosketak. 

 
16b grafikoa. Jarduera eta prezio txikieneko auzoetako urteko salerosketak. 
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6. Etxebizitzaren prezioaren analisia 

Atal honetan, ekainaren 30aren aurreko hamabi hiletako datuekin kalkulatzen dugu 

higiezinaren salerosketan deklaratutako prezioa. Bestalde, Eustatek 2017ko batez 

besteko familia errentari buruz argitaratutako datuak hartuko ditugu 

erreferentziatzat, horiek baitira eskuragarri dauden azkenak. Bi aldagaiak 

konparatuko ditugu, denborari dagokionez haien arteko aldea handia izan arren; 

izatez, erreferentziazko balioak kalkulatu nahi dira, etxebizitza ordaintzeko 

beharrezkoa den urte kopururako. 

5. taulan, hiriko eta auzoz auzoko familia errenta osoa erabiltzen da deklaratutako 

etxebizitzaren balioarekin alderatzeko, betiere ordaintzeko behar den urte kopurua 

kalkulatuz. Hiriko batez bestekoek adierazten dute 7 urte baino gehiago behar direla 

jabetzako etxebizitza ordaintzeko. Hala ere, agerikoa da hiriko auzoak ez direla 

homogeneoak aldagai horretan ere; ratio ia 10 urtekoa da Erdialdean edo 8 urtekoa 

Grosen, baina 4 urtekoa Miramonen edo 5 urtekoa Altzan edo Ategorrietan. 

Konparazio hori behar bezala interpretatze aldera, aintzat hartu behar da batez 

besteko errenta osoak inguru horretan bizi diren egoiliarrena jasotzen duela, bertara 

noiz iritsi diren kontuan hartu gabe edo, beste modu batean esanda, bere garaian 

etxebizitzagatik ordaindu zutena kontuan hartu gabe. Gainera, egoiliar batzuk 

etxebizitza alokatzen ari dira, eta, beraz, haien errentek etxebizitzaren prezioak 

islatzen dituzte; hori auzoko familiak hautatzeko modu bat da, alokairuaren errenta 

haien diru sarreretara egokituko baitute. 

Horren aldean, prezioa izango da azken hamabi hiletan izan diren salerosketen 

prezioa. Hau da, aldi horretan izandako salerosketetan etxebizitzek izan duten 

balioa. 

  

Errenta 

osoa 

Etxeb. ekainaren 

30ean 

Urteak 

Donostia 51.275 365.144 7'1 

Aiete 69.786 457.394 6’6 

Altza 34.321 169.594 4’9 

Amara Berri 50.122 340.294 6’8 

Antigua 66.994 472.091 7’0 

Añorga 49.154 384.740 7’8 

Ategorrieta-Ulia 61.500 299.139 4’9 

Erdialdea 58.244 576.330 9’9 

Egia 42.388 259.328 6’1 

Gros 51.551 414.433 8’0 

Ibaeta 61.081 391.636 6’4 

Intxaurrondo 40.750 273.750 6’1 

Loiola 38.757 246.634 6’6 

Martutene 38.922 255.367 6’0 

Mirakruz-Bidebieta 39.330 233.428 5’8 

Miramon-Zorroaga 117.620 229.682 3’9 
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5. taula. Familia errenta osoa, etxebizitzaren batez besteko balioa eta ordaintzeko 

urteak.  

Bestalde, auzoen arteko konparazioak egiteko baliagarria den arren, ratio horrek ez 

du islatzen etxebizitzaren salerosketan benetan egindako ahalegina. Hori dela eta, 

orain errenta erabilgarriaren arabera egingo dugu kalkulua, hots, errentaren gaineko 

zerga eta langileen kargurako gizarte kotizazioak alde batera utzita. Emaitza horiek 

6. taulan islatu dira. 

 

  

Errenta 

erabilgarria 

Etxebizitza Urteak 

Donostia 41.732 365.144 8’7 

Aiete 55.074 457.394 8’3 

Altza 29.831 169.594 5’7 

Amara Berri 41.059 340.294 8’3 

Antigua 52.170 472.091 9’0 

Añorga 40.985 384.740 9’4 

Ategorrieta-Ulia 48.973 299.139 6’1 

Erdialdea 46.422 576.330 12’4 

Egia 35.471 259.328 7’3 

Gros 42.060 414.433 9’9 

Ibaeta 48.597 391.636 8’1 

Intxaurrondo 34.171 273.750 7’2 

Loiola 32.948 246.634 7’8 

Martutene 33.218 255.367 7’0 

Mirakruz-Bidebieta 33.388 233.428 6’9 

Miramon-Zorroaga 89.559 229.682 5’2 

6. taula. Familia errenta erabilgarria, etxebizitzaren batez besteko balioa eta 

ordaintzeko urteak. 

Orain epeak luzatu egin dira; hiriko ratioa 8’7 urtekoa da, Grosen ia 10 urtetara 

iristen da eta Erdialdean 12 urtetik gorakoa da. 

Gainera, eskualdaketen eta zergen kostuak kontuan hartuko bagenitu eta familiek 

diru sarreren heren bat etxebizitza ordaintzeko erabiltzen dutela aintzat hartuko 

bagenu, ikusiko genuke Grosen edo Erdialdean 30 urte baino gehiago beharko 

liratekeela etxebizitza ordaintzeko, eta Miramonen edo Altzan 15 urte baino gehiago, 

argi eta garbi. 

Hiriko auzo gehienetan epeak luzeak direnez gero, epe horietan familiak gorabehera 

askoren eraginpean egongo dira, eta, hala, etxebizitza erostean hartutako finantza 

arriskuak handiak izango dira, batik bat etorkizuneko prezioen ziurgabetasuna 

kontuan hartuta. 
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7. Garajeen eta trastelekuen m2-ko prezioa 

Hiriko garajeen prezioak beheranzko joera izan du azken bost urteetako maximora 

iritsi zenetik (1.821 €/m² 2018ko 2. hiruhilekoan). Une horretatik aurrera, aldakuntza 

tasak ezegonkorrak izan dira, baina prezioen etengabeko jaitsierarekin. 2020ko 

bigarren hiruhilekoaren itxieran, m²-ko prezioaren zenbatespena 1.651 eurokoa izan 

da, aurreko urtekoa baino % 0,7 handiagoa. Edonola ere, lehenengo hiruhilekoan 

prezioa zertxobait handiagoa izan zen, 1.666 euro; hartara, -% 2’4 egin du behera.  

Bigarren hiruhilekoko datuekin, Erdialdeko auzoek nabarmen gainditzen dute batez 

bestekoa (ardatz grisa 17. grafikoan). Hiriaren gainerakoan, berriz, garestiena dira 

Gros (2.669 euro), Antigua (1.850 euro), Egia (1.830 euro), Amara (1.606 euro) eta 

Mirakruz (1.560 euro), batez bestekoaren gainetik (1.527 euro). 

 

17. grafikoa. Garajeen metroko prezioen konparazioa. Hiruhileko honetan hazi diren 

auzoak marroiez islatzen dira eta jaitsiera izan dutenak urdinez. Auzo batzuk ez dira 

agertzen, ezin izan baita bertako batez besteko prezio baliagarria kalkulatu. 

Trastelekuen prezioak bere dinamikari jarraitu dio. 2013an eta 2014an garajeek 

baino joera egonkorragoa izan zuten, eta, ondoren, garajeekiko bilakaera paraleloa 

izan dute, beti gorako bidean 2016ko bigarren hiruhilekotik bost urteko maximora 

arte (1.688 euro, 2018ko hirugarren hiruhilekoan). Ordutik aurrera prezioa nabarmen 

jaisten hasi da. 2020ko bigarren hiruhilekoa 1.394 euroan itxi da, urte arteko -% 9'9ko 

murrizketarekin, eta horrek ez du dinamika aldaketarik adierazten. Haatik, 

higiezinaren balioa 13 mila euro ingurukoa izaten jarraitzen du, aurreko hiru 

hiruhilekoetan bezalaxe. 

Boulevarda da auzorik garestiena, 2.300 euroren gainetik, baina jarduera maila oso 

txikia duenez gero —10 salerosketatik behera—, kontu handiz hartu behar dira datu 

horiek. Gros da hurrengo garestiena, 1.902 eurorekin, baina -% 15’4 merkatu da, eta, 

Amara eta Altzarekin batera, Gros izan da 2020ko bigarren hiruhilekoan jarduera 

handiena izan duena, aurreko hiruhilekoan bezalaxe. Hirugarren auzorik garestiena 

Amara da, 1.773 eurorekin, baina -% 6’5 merkatu da. Erdialdean prezio handiak eta 

salerosketa gutxi dugu, Boulevardean 2.537 euroko prezioa eta zortzi salerosketa 

jaso dira, eta Erdialdeko auzo horrek soilik du 3 eragiketa baino gehiago bigarren 

hiruhilekoan; nahiz eta aurreko hiruhilekoan San Bartolomek 3 salerosketa izan 

zituen.   
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8. Garajeen eta trastelekuen salerosketa kopurua 

2020ko otsailaren 1ean garajeen salerosketa kopurua -% 3 jaitsi zen aurreko 

urtearekin alderatuta, 727ra arte hain zuzen ere; 2020ko bigarren hiruhilekoan, 567 

salerosketa erregistratu dira orain arte, baina, datu osoagoak jasotzean, espero da 

kopuru hori handitzea eta urte arteko hiruhileko murrizketari eustea. Trastelekuei 

dagokienez, 2020ko lehen hiruhilekoan 158 salerosketa izan zen, aurreko urtean 

baino -% 11’7 gutxiago, aurrez lau hiruhileko nahiko egonkor mantendu eta gero.  

18. grafikoan, 2020ko lehen hiruhilekoko garajeen salerosketa kopurua ikus daiteke; 

aurreko txosteneko grafikoaz bestelako kopuruak dira, datuak osatu eta, higiezin 

mota hori hobeto adierazteko, araztu baitira. Gauza bera gertatzen da 

trastelekuekin, trastelekuetan ere eragiketa atipiko ugari gertatu baita. 

 

18. grafikoa. Garajeen salerosketa kopuruaren konparazioa. Hazi diren hiruhilekoak 

marroiez islatzen dira eta jaitsiera izan dutenak urdinez. Ez dira ageri hiru 

salerosketa baino gutxiago izan duten auzoak. 

9. Garajearen balioa 

8. atalean metro koadroaren prezioa erreferentziatzat hartu dugun arren, 

merkatuaren zati hori ezagutuko bada, interesgarria da jardueraren eta prezioaren 

arteko aldeak eta higiezinen batez besteko tamaina aintzat hartzea. 19. grafikoan 

ikus daiteke 2020ko lehen hiruhilekoan garajeen salmentan izandako jarduera, 

tamaina tarteen arabera bereizita (soilik 9 salerosketa baino gehiago dituztenak). 

Ohiko garajea 12 eta 14 metro artekoa da, eta haren prezioa San Bartolomeko 44.792 

euroko prezioaren eta Martuteneko 12.890 euroko prezioaren artean dago —azken 

auzo hori oraindik ere merkea da plaza bikoitzak deitu genezakeen horretan, 25 

metro baino gehiagoko plazetan—. 
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19. grafikoa. Garajeen salerosketa kopuruaren eta prezio eskrituratuaren arteko 

konparazioa. Hazi diren hiruhilekoak marroiez islatzen dira eta jaitsiera izan dutenak 

urdinez. Ez dira ageri hamar salerosketa baino gutxiago izan duten auzoak. 

 


