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G U R E  M I S I O A  E T A  I K U S P E G I A

MISIOA
Donostia Kirolak tokiko kirol-sistemaren
funtzionamendu eraginkorra gidatu behar
du, kalitatezko zerbitzu publiko baten bidez,
gizarte- eta kirol-eragileen parte-
hartzearekin, donostiar guztiek jarduera
fisikoa eta kirol-jarduera egiteko aukera izan
dezaten.

IKUSPEGIA
«Euskadin erreferentziako tokiko
jarduera fisikoa eta kirola egiteko sistema
duen udalerria izatea».

G U R E  M I S I O A  E T A  I K U S P E G I A

ARDATZ ESTRATEGIKOAK
A. Jarduera fisikoa eta kirol-jarduera
zabaltzea

B. Hiria kirol-gune bihurtzea

C. Tokiko kirol-sistema integratua: kirol-
zerbitzuen kalitatea.

D. Udalaren kirol-zerbitzuen kudeaketa
iraunkorra: ekonomikoa, soziala eta
ingurumenekoa

E. Kudeaketa eta barne-antolaketa hobetzea
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KIROLA EGITEA ETA JARDUERA FISIKOA
BIZIMODU OSASUNGARRIA IZATEKO

OHITURA GISA
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KIROL PRAKTIKA DONOSTIAN
(KIROL-OHITUREN INKESTA-2021)

Donostiarren kirol-jarduerak balio oso altuetan jarraitzen du. Herritarren %
70ek baino gehiagok, gutxienez, astean behin egiten dute kirola, eta horietatik
%61ek 150 minutu baino gehiago ematen dituzte astean (OMEren gomendioa)

Kirola egiten duten pertsonen hazkunderik handiena emakumeei dagokie,
2017an % 69 izatetik 2021ean % 76 izatera igaro baitira, eta lehen aldiz gainditu
dute gizonen kirol-jardueraren indizea

Emakumeek gehien egiten dituzten jarduerak oinez ibiltzea edo aretoko
jardueretara joatea dira (ikastaroak); gizonek, berriz, runningaren edo
gimnasiora joatearen alde egiten dute gehien.
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KIROL PRAKTIKA DONOSTIAN
(KIROL-OHITUREN INKESTA-2021)
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Pandemiak eten egin zuen udal kirol-instalazioren batean abonatutako biztanleen
ehunekoaren goranzko joera (zuzeneko eta zeharkako kudeaketa). Hala ere, 2022an
suspertzen hasi da, azken bi urteetako beherakadaren ondoren, eta egungo
abonatuen ehunekoa, biztanleriarekiko, 2019koa baino % 10 txikiagoa baino ez da.
Horrek esan nahi du 6.000 bat abonatu gutxiago daudela hirian.

 
 

 
Kirol txartelaren abonua abonu guztien % 87 da, eta abonatu gehien dituen
kudeaketa zuzeneko instalazioa Ondarreta Tenisa da.

 

INSTALAZIOETAKO ABONATUAK



 

Kirol Txartelaren harpidetzari dagokionez, 2022. urtea 46.281 abonaturekin
amaitu zen, hau da, 2021ean baino % 8,3 gehiago eta % 6,3ko jaitsiera 2019ko
maximo historikoarekin alderatuta.

Auzoen araberako banaketari dagokionez, azpimarratzekoa da Altzako Kiroldegi
berriaren irekierak izan duen eragin handia; izan ere, % 50eko hazkundea eragin
du orain KTrako abonatuak diren auzo horretako pertsonen artean. Horrek esan
nahi du Altza bigarren postuan dagoela abonatutako pertsona gehien dituzten
auzoen rankingean, Antigua-Bentaberriren ondoren. Bidebieta inguruan ere
gorakada nabarmena dago eragin horrengatik, beste herri batzuetako abonatuek
bezala, bereziki Pasaiakoek. Alde Zaharra auzoan bakarrik jaitsi da abonatuen
kopurua.

Bestalde, nahiko banaketa orekatua dago gizonen eta emakumeen artean, eta
emakumeen ehunekoak goranzko joera txikia du guztizkoaren aldean,
abonatutako pertsonen % 46,5 baitira. Azpimarratzekoa da, halaber, 65 urtetik
gorako abonatuen ehunekoa % 9an mantentzen dela, nahiz eta 75 urtetik
gorakoen kopuruak behera egin duen.
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INSTALAZIOETAKO ABONATUAK
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INSTALAZIOETAKO ABONATUAK
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Kirol jardueren hiru kanpaina handietako parte-hartzea 2021eko erregistro
berberetan mantendu da, nahiz eta emaitza horren interpretazioan eragina duten
faktore batzuk egon.

Lehenik eta behin, Zuhaiztin erregistratutako eskaintza-ereduaren aldaketa,
ohiko ikastaroetatik saioen eskaintzara igaro dena; beraz, zaila da bi datuak
alderatzea. Bestalde, Kirol Ekintzak Aukeran programaren erabileraren gorakada
handia, grafiko honetan zenbatzen ez dena. Azkenik, UDA kanpainan joera
aldaketa bat antzematen ari da zenbait erakunderen aldetik, eta kanpaina
honetako eskaintzatik kanpo uzten dituzte kanpaina honen formatuarekin bat ez
datozen zenbait ikastaro.

Nolanahi ere, 27.000 pertsonak baino gehiagok parte hartu dute antolatutako
hiru kanpaina handietako jardueraren batean. Gainera, beste 7.400 pertsonak
hartu dute parte abonatuei eskainitako doako kirol-jardueren kanpainetako
batean.

KIROL JARDUERETAKO KANPAINAK
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Udako kirol jardueren UDA kanpainak jaitsiera handiena izan du aurreko
urteekin alderatuta. Esan bezala, erakunde antolatzaile batzuek zenbait jarduera
eskaintzatik kanpo utzi dituzte, bereziki kirol anitzari eta surfari dagokienez.

Kirol Ekintzak 2021/22 kanpainan, jaitsiera % 23koa izan da duela lau urteko
datuekin alderatuta, baina kudeaketa zuzeneko instalazioetan ikastaroetan
parte hartzea soilik aztertzen badugu, jaitsiera hori % 14koa da. Kontuan izan
behar da 2022aren hasieran, konfinamenduengatik eta Covid
pasaportearengatik baliogabetze ugari izan zirela.

Aukeran programaren bidez (jardueren asteko parrilla) kirol-saioetan izandako
parte-hartzea bikoiztu egin da 2021. urtearekin alderatuta, eta haren maximo
historikoa islatzen du, programa malgu horrek herritarren artean duen harrera
onaren isla.

KIROL JARDUERETAKO KANPAINAK
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KIROL JARDUERETAKO KANPAINAK
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KIROL JARDUERETAKO KANPAINAK
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KIROL JARDUERETAKO KANPAINAK
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PIZTU PROGRAMA

Piztu programa jarduera fisikoa egiteko preskripzio-, orientazio- eta
aholkularitza-zerbitzua da, doakoa, eta ez oso aktiboak diren pertsonei
zuzenduta dago. 2017/18 ikasturtean jarri zen abian. Zerbitzua Osakidetzarekin
lankidetzan ematen da, eta 2021ean hiriko kiroldegi eta osasun-zentro
guztietara hedatu zen, baita osasun mentaleko zentroetara ere.

Programa honetan jasotako jardueretan (banakako aholkularitza, osasun-
taldeak, etab.) parte hartzeak etengabeko hazkundea izan zuen hasieratik, baina
2020/21ean atzerakada bat gertatu zen, besteak beste, osasun-zentroetan
eskainitako zerbitzua aldi baterako etetea eragin zuten murrizketen ondorioz.

2022/23 ikasturtean, zerbitzu guztiak berriro aktibatuta, parte-hartzeak
hazkunde nabarmena izan du, bai orientazio-zerbitzuetan artatutako
pertsonengan, bai ikastaro espezifikoetako parte-hartzaileengan..
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Kirol instalazioetan erregistratutako erabilera kopuruak behera egin zuen
nabarmen 2020an, instalazioen itxieraren ondorioz, eta 2022an berreskuratu
egin da, murrizketa guztiak desagertu eta Altzako Udal Kiroldegia ireki ondoren.
Zehazki, erabilerak % 27 igo dira 2021arekin alderatuta.

Paco Yoldi Udal Kiroldegia da donostiarrek gehien erabiltzen duten instalazioa,
eta, ondoren, Zuhaizti Kiroldegia, berriro ireki ondoren erabilerak
berreskuratzen dituena. Altzako kiroldegi berria, 9 hilabeteko
funtzionamenduarekin, erabileren ranking honetako bosgarren postuan dago,
Bidebieta edo Intxaurrondo gaindituz.

UDALAREN KIROL INSTALAZIOAK
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UDALAREN KIROL INSTALAZIOAK
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KIROL-ERAGILEAK:
EZINBESTEKO ALIATUAK
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Donostia Kirolak emandako dirulaguntzen zenbatekoa 2021ekoaren antzekoa
izan da, eta % 10 txikiagoa da 2019. urtearekin alderatuta, kirol ekitaldiei
dirulaguntza zuzen gutxiago eman zaizkielako.

Norgehiagoka-erregimenean dauden klub eta ikastetxeei emandako
dirulaguntzak % 10 gehitu dira azken 4 urteetan. 2022an, dirulaguntzen lerro
berri bat sartu da, hiriko kluben eraldaketa digitala bultzatzeko.

Dirulaguntza horien % 69 norgehiagoka-prozeduraren bidez eman da (urteko
deialdia), % 26,5 dirulaguntza izendunak izan dira eta gainerako % 4,5 zuzeneko
dirulaguntzetara bideratu da.

KIROLAREN SUSTAPENA
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2020/2021 ikasturteko eskolarteko lehiaketetan izandako geldialdiaren ondoren,
parte-hartzeak ez du ia aldaketarik izan (4 puntuko jaitsiera txikia), eta
matrikularen % 70etik gora mantentzen da.

Federatutako kirol-lizentzien adierazlean aldaketa bat erregistratu da
Aldundiaren aplikaziotik datuak hartzean. Memoria hau egiterakoan oraindik ez
zeuden eskuragarri 2022ko datuak, eta, beraz, aurreko hirurak baino ez dira
erakusten. Nolanahi ere, kirol-lizentziak egonkor mantendu dira, 10.000
lizentziatan ezarritako helburuaren gainetik.

LEHIAKETA OFIZIALAK
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Emakumezkoen lizentzia federatuen ehunekoa egonkor mantendu da % 34
inguruan azken lau urteetan, eta ehuneko hori zertxobait handiagoa da kadete
eta gazte kategorietan ( % 37).

Emakumeen kirolari emandako ezohiko dirulaguntzei dagokienez, % 13 igo dira
2019ari dagokionez.

KIROL FEDERATUAN BERDINTASUNA SUSTATZEA
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Herri probetako parte-hartzea dezente berreskuratu da 2022an, baina oraindik
ez da 2019ko mailara iritsi. Bereziki nabarmendu behar da Behobia-SS, Lilaton
edo Donostiako San Silvestre lasterketa herrikoia.

HERRI PROBAK
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Hiriko kirol-ekitaldien antolaketa 2022an ere berreskuratu da, eta 40 ekitaldi
baino gehiago izan dira, 2019ko maila berean.

2022an, eskubaloiko Erreginaren Koparen, emakumezkoen Hiru Hiriburuak
Torneoaren, emakumezkoen Nazioarteko Tenis Openaren eta Igeriketako
Gabonetako Nazioarteko Torneoaren antolaketa nabarmendu beharko litzateke,
baita Donosti Cup, Lilatoia, Maratoia, SS-SS Klasika eta Behobia bezalako proba
tradizionalak ere.

Halaber, garrantzitsua da gizonezkoen eta emakumezkoen Real Sociedad, IDK
baloncesto edo SuperAmara Beraberako taldeen Europako txapelketak aipatzea.

 

KIROL EKITALDIAK
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KIROL EKITALDIAK
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2022an bere kirol modalitateko maila gorenean dauden talde kopurua mantendu
egin da. Guztira, 8 kirol modalitatetako 14 talde dira. Berriz ere emakumezkoen
kirola nabarmentzen da, 14 taldeetatik 9rekin, eta Donostia erreferentziazko
hiria da arlo horretan. Emakumezkoen talde hauen emaitzak, gainera, bikainak
izan dira 2022an: liga titulua SuperAmara Bera Berarentzat, liga eta kopa Txuri
urdinarentzat eta Europarako sailkapenak IDK saskibaloiarentzat eta
Emakumezkoen Realarentzat, TxuriBerri Curling Espainiako txapeldunez gain.

Donostia lehen hiriburua izan zen 2022an biztanleko eliteko emakumezkoen
taldeen kopuruari dagokionez.

Garrantzitsua da nabarmentzea, halaber, Urrezko Kirol Txartela jaso duten
kirolarien kopuru handia, kirol-emaitzengatik, eta, bereziki, zerrenda horretan
sartutako emakumeen ehuneko handia (guztizkoaren % 55).

 

GOI MAILAKO TALDEAK
(kategoria gorena kirol-modalitate bakoitzeana)
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URREZKO KIROL TXARTELA
Gure kirolari nabarmenenak 2022an
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URREZKO KIROL TXARTELA
Gure kirolari nabarmenenak 2022an
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URREZKO KIROL TXARTELA
Gure kirolari nabarmenenak 2022an
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KUDEAKETA ARDURATSUA
ETA IRAUNKORRA



MEMORIA 2022

 

DONOSTIA KIROLAREN PLANGINTZA ESTRATEGIKOA
 



2022ko aurrekontu arruntaren balantzea

2022ko gastuen aurrekontuaren gauzatze-ehunekoa % 82 baino handiagoa izan
zen, 2021ean erregistratutakoa baino bost puntu handiagoa.

Diru-sarreren gauzatze-ehunekoari dagokionez, goranzko joerari eusten dio,
baina ezarritako helburua baino 12,5 puntu beherago dago oraindik. 2022.
urtearen hasiera txarrak, pandemiak eragindako murrizketa berriekin, geldialdia
eragin zuen ikastaroetako alta eta inskripzio kopuruan, eta, apiriletik aurrera
suspertu arren, urteko diru-sarreren sorrera oztopatu zuen.
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KUDEAKETA EKONOMIKOA



Donostia Kirolaren autofinantzaketa

Donostia Kirolaren autofinantzaketa ehunekoa % 47,24koa izan da 2022an,
2021ean baino 2,5 puntu txikiagoa. Autofinantzaketa funtzionala (dirulaguntzak
zenbatu gabe), berriz, 3,5 puntu jaitsi da 2021arekin alderatuta, eta % 50,08an
kokatu da.

2022an diru-sarrerak pixka bat igo dira, % 3,3, baina zenbatekoa oraindik ere
2019koa baino % 7 txikiagoa da. Energia-kostuen igoera handia izan da
autofinantzaketa-adierazleen jaitsieraren arrazoi nagusia 2022an.
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KUDEAKETA EKONOMIKOA



Pertsonen kudeaketaren esparruan ezarritako helburu nagusietako bat da
Donostia Kirolan lan egiten duten pertsonen bitartekotasun-tasa altuak behera
egitea, egindako erretiroen eta hainbat urtetan enplegu publikoko eskaintzak
egiteko ezintasunaren ondorioz. 2020an pandemiak izan zuen geldialdiaren
ondoren, 2021ean eta 2022an hainbat prozesu egin dira plazak behin betiko
hornitzeko. Hala ere, administrarien prozesua atzeratu denez, plaza berriak
sortu direnez eta erretiro berriak hartu direnez, 2022an bitarteko langileen
ehunekoa % 37,50era igo da.

Bestalde, 2022an egindako lan-giroari buruzko inkestak erakusten du pertsonen
balorazioak hobetu egin direla hainbat eremutan (barne-komunikazioa, lan-
giroa, lan-baldintzak).
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PERTSONAK, DONOSTIA KIROLAREN TALDEA
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PERTSONAK, DONOSTIA KIROLAREN TALDEA
 



Donostia Kirolak bi urtean behin neurtzen du erakundean lan egiten duten
pertsonen pertzepzioa, lan-giroari buruzko inkestaren bidez. Azken inkesta
2022an egin da, eta adierazle gehienek hobera egin dutela adierazten du;
gogobetetze-indize orokorra 7 inguruan kokatu da berriro.

Lan-giroak jaso du puntuaziorik onena, 7.a nabarmen gaindituta, eta
prestakuntza-atalak, berriz, ez du gainditu, aurreko urteekin alderatuta,
balorazio txarragoa lortu baitu.
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PERTSONAK, DONOSTIA KIROLAREN TALDEA
 



Bere ardatz estrategikoetako baten arabera, Donostia Kirolak hainbat ekimen
garatzen ditu pertsona guztiek kirola egiteko aukera izan dezaten, beren
baldintza ekonomiko edo sozialak alde batera utzita, eta, horrez gain, kirolaren
bidez pertsonen bizi-kalitatea hobetzen lagunduko duten programak garatzen
ditu. Horren adibide dira Kirol Txartel Solidarioa, Kirol Txartel Soziala, harrera-
etxeekin egindako akordioak, errefuxiatuei arreta ematen dieten erakundeak, eta
abar. Jarduera horiek guztiak Balantze Soziala deitu dugun horretan sartzen dira,
hau da, zuzenean bideratutako zenbatekoen eta ekimen horiengatik ordaintzeari
uzten diotenen batura.

2022an, 600.000 €-ko muga gainditu da ekintza solidario horietarako.
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DONOSTIA KIROLA, KONPROMISO SOZIALEKO ERAKUNDEA



Euskara hutsezko ikastaroetan parte hartzeak gora egiten jarraitzen du
etengabe, eta  dagoeneko % 60ko helburua gainditu da.

Datu hori alde batera utzita, aipatu behar da Kirol Ekintzak Kanpainan, euskara
hutsez emandako ikastaroez gain, ikastaro bakoitzaren euskara-maila aztertzen
dela, saioak talde bakoitzaren hizkuntza-errealitatera egokitzeko.
. 

MEMORIA 2022

KIROLEAN EUSKARAREN ERABILERA SUSTATZEAREN ALDEKO
APUSTUA



Donostia Kirolak eskaintzen dituen kirol zerbitzu eta instalazioen ingurumen
jasangarritasuna da gure helburu estrategiko nagusietako bat. 2016an kudeaketa
energetikoaren lehiaketa berria esleitzea inflexio-puntu garrantzitsua izan zen
ekipoak berritzeko egindako inbertsioengatik, eta, bereziki, CO2 isurien
murrizketagatik, kontratatutako energia guztia iturri berriztagarrietatik baitator
eta, gainera, energia-eskariaren % 15 bitarteko propioen bidez sortzen baita. 
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INGURUMENAREKIN DUGUN KONPROMISOA



Erabileraren araberako CO2, energia eta ur isurien datuak pandemiaren aurreko
balioetara itzuli dira, eta emaitza ona da hori, kontuan hartuta sareari Altzako
Kiroldegi berria gehitu zaiola. Ildo horretan, instalazio bat gehiago izan arren,
CO2 isurien balio absolutuak eta erabilera bakoitzeko gastu energetikoa ia berdin
mantendu dira. 2019. urtearekin alderatuta, zertxobait igo da ur-kontsumoa,
Altzako igerileku berriak direla eta.
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INGURUMENAREKIN DUGUN KONPROMISOA
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ERABILTZAILEEN GOGOBETETZEA
HELBURU GISA
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GURE ERABILTZAILEEN GOGOBETETASUNAREN  BILA

Herritarrei eskaintzen diegun zerbitzua etengabe hobetzea da gure kudeaketa-
ereduaren oinarrietako bat. Horregatik, interes-taldeen asebetetzea neurtzen
dugu aldizka, haien eskaerak hobeto antzeman ahal izateko eta hobekuntza-
planak egin ahal izateko, haien premia garrantzitsuenei erantzuteko.

Zentzu horretan, Kirol Ekintzak eta UDA Kanpainek balorazio altuenak jaso
dituzte Donostia Kirolak eskainitako zerbitzu guztien artean, 10etik 8 inguruko
balorazio globalekin.



Kirol Txartelean abonatutako pertsonen balorazioei dagokienez, azpimarratu
behar da aztertutako ia alderdi guztiek "oso ongi" balorazioa jasotzen dutela,
mantentze-lanak eta gimnasioak izan ezik, horiek 6,5ean geratu baitira, nahiz
eta emaitza hobetu egin den beste urte batzuekin alderatuta (bereziki
gimnasioak, berrikuntzen eta eskainitako espazio berrien ondoren).

Garbitasunak, langileek eta komunikazioak jasotzen dituzte baloraziorik
altuenak.
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GURE ERABILTZAILEEN GOGOBETETASUNAREN  BILA



Kirol-jardueren kanpainei dagokienez, balorazioak altuak dira, batez ere udako
UDA kanpainaren kasuan. Bi kanpainetan, ikastaroetako begiraleek jaso dute
baloraziorik onena, eta, ondoren, informazio- eta inskripzio-prozesuek.
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GURE ERABILTZAILEEN GOGOBETETASUNAREN  BILA



Kluben eta ikastetxeen balorazioak, oro har, gainerako erabiltzaileenak baino
zertxobait baxuagoak dira, baina joera ere positiboa da. Kirol-kluben kasuan,
batez besteko balorazioa 10etik 7ra iritsi da, eta webgunea, izapideak edo
instalazioen garbiketa nabarmendu dira.

Ikastetxeek, bestalde, bereziki baloratzen dute jasotako informazioa, baita
langileen arreta eta instalazioen garbitasuna ere. Gutxien baloratzen direnak
dirulaguntzen zenbatekoak dira.
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GURE ERABILTZAILEEN GOGOBETETASUNAREN  BILA



Herritarrekiko komunikazioa etengabe hobetzea eta Donostia Kirolarekiko
harremana erraztea da erakundearen helburu estrategikoetako bat. Hori dela eta,
urte hauetan zehar kanal anitzeko komunikazioa jarri da martxan (webgunea,
buletin digitalak, instalazioetako pantailak, sare sozial elektrikoak) eta Donostia
Kirolak eskaintzen dituen izapide eta zerbitzu nagusiak digitalizatzeko prozesua
garatu da. Horren ondorioz, lau urteren buruan, izapide guztien % 70
(erreserbak, ikastaroetan izena ematea, Kirol txartelaren altak, Kirol Ekintzak
Aukeran) online egin dira.

Prozesu horretan garrantzi berezia du 2020an webgune berria martxan jartzeak,
gailu mugikorretara egokituta, eta webguneko Abonatuaren Gunea nabarmen
garatuta.
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HERRITARREKIKO KOMUNIKAZIOA, HURBILTASUNAREN ETA
GARDENTASUNAREN BERME GISA



2020an webgune berria martxan jartzeak, online zerbitzu berriak gehituta,
jarduera handiagoa eragin du webgunean, eta horrek Donostia Kirolak
eskaintzen dituen zerbitzuak eta jarduera fisikoaren eta kirolaren onurak
zabaltzen laguntzen du.

Tresna horren osagarri, sare sozialetan komunikatzeko estrategia bat garatzen
da, herritarrekiko hurbiltasuna, berehalakotasuna eta elkarreragina sustatzeko.
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HERRITARREKIKO KOMUNIKAZIOA, HURBILTASUNAREN ETA
GARDENTASUNAREN BERME GISA


