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Lehendakaritzaren gutuna
Vitoria-Gasteizko uraren kudeaketan, 2014an, hiru alderdi nagusi nabarmendu daitezke AMVISAren jarduera sendotzen laguntzen ari diren moduarengatik eta, aldi berean, herritarrengandik
gertuago dagoen hiri eredu iraunkorragoa finkatzen ari direlako.
Lehenik eta behin, hiriaren kontsumoak izandako murrizketa adierazi behar dugu, bai zenbaki
gordinetan, berriro ere banatu den ur kopuru murritzagoa izan zelako, bai maila erlatiboan,
pertsonako eta eguneko zein etxe bakoitzeko kontsumoa txikiagoa izan zelako. Horrek argi eta
garbi adierazten digu kudeatzaileek eta herritarrek, oro har, kontsumoen eraginkortasun eta
gutxitzearekin erakutsitako konpromisoa. Alderdi horietan AMVISAk hamar urte eman ditu eskaria
kudeatzeko plana jorratzen, datuen jarraipenaren eta sentsibilizatzeko nahiz arlo teknikoko
jarduerak burutzearen bidez. Horrekin, izan nahi dugun hiri berde eta iraunkorraren beste adibide
bat daukagu. Gainera, oso adierazgarria da kontsumoa oraindik ere murritzagoa izatea kontsumo
oso murritza izan zuen urte baten ondoren, 2013 hain zuzen ere.
Bigarrenik, oso garrantzitsua da urte osoan inbertsio bolumen handia eduki izana, hurrengo
helburuetara zuzendutakoa: alde batetik, banaketa eta saneamendu sareak berritzea; eta bestetik, hurrengo urteetan hiriari horniduraren bermea modu esanguratsuan handitzen lagunduko
duten azpiegiturak amaitzea. Obren lizitazioa eta egikaritza EAEko gainerako administrazioekin
hitzarmenak egin eta izenpetzeko AMVISAk duen gaitasunaren adierazleak dira. Horrekin, herritar guztiak onuradun suertatzen dira eta, zehatz-mehatz, oraintsu egindako inbertsioei begiratuta, AMVISAren ardurapean dauden Batzar Administratiboak.
Azkenik, aparteko aipamena merezi du enpresa modernizatzeko egiten ari den ahaleginak, betiere kalitate nahiz zerbitzuko maila handiagoen bila. Horren ondorioz, azken aurrerapen teknologikoak sartu dira tratamendu prozesuetan, materialen hautaketan, obren gauzatzean edo barne
kudeaketan. Azken honi dagokionez, AMVISAren hainbat arloetan SAP sistema ezartzen ari da.
Zalantzarik gabe, hiriko uraren kudeaketak aurre egin beharreko erronkak ugari dira, baina
Vitoria-Gasteizko herritarrek zerbitzu eraginkor eta trebatua daukate horiei erantzukizunez eta
kalitatearen nahiz tokiko konpromisoaren berme handienarekin aurre egiteko.

Idoia Garmendia Tellería
AMVISAko lehendakaria
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1

ZER DA

AMVISA
AMVISA udal enpresa pribatua da. Bere xedea Vitoria-Gasteizen,
bere jurisdikziopeko herrietan eta hainbat udalerri mugakidetan (Arratzua-Ubarrundia, Legutio eta Zigoitia) uren ziklo
osoaren zerbitzu publikoa eskaintzea da. Zerbitzu horrek
barnean hartzen ditu honako hauek: edateko uraren horniketa
(ur bilketa, biltegiratzea, edangarri bihurtzea eta banaketa)
eta ur zikinen saneamendua (estolderiaren bidezko bilketa eta
garraioa, arazketa eta berrerabilera), baita bere jarduerak
sortutako lokatz eta hondakinen tratamendua ere.
Enpresa gisa 1970ean sortu zen, baina 1972ko amaiera arte ez
zen hasi funtzionatzen hiriko Udaletik aparte; izan ere, hura da
bere akziodun nagusi bakarra. 2009tik, estolderia barne
hartuta, uraren hiriko zikloa osoa bereganatu zuen, ura
hartzen denetik ingurune naturalera berriro itzuli arte.
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1.1 AMVISAren posizionamendu estrategikoa
AMVISA uraren kudeaketaren erronken aurrean
Uraren hiriko kudeaketak bi erronka nagusiri aurre egin behar die, udalerri guztiek bezala:
Gaur egungo eta etorkizuneko hornidura bermatzea eraginkortasun handieneko eta ingurumenaren
iraunkortasuneko baldintzetan.
Zerbitzua eskaintzen duen erakundearen bideragarritasuna ziurtatzea, uraren kudeaketari lotutako kostuak
erabat berreskuratuta.
2012-2016 Plan Estrategikoan, enpresaren indargune, aukera, mehatxu eta ahulguneak aztertzeko prozesua eta
gero, AMVISAk hurrengo urteetarako lau erronka espezifiko bildu ditu, aurreko erronka orokorrei lotuta. Erronka
horiek jarduera-ildo nagusiak zehazten dituzte:
1. Gure burua prestatzea Arabako beste udalerri batzuei zerbitzua eskaini behar izanez gero.
2. Uraren sektoreko beste erakunde batzuekin elkarlanean eta lankidetzan aritzea, ezagutza eta tresnak parte
katzearen bidez eraginkortasuna, zerbitzua eta baliabideen kudeaketa hobetzeko aukera emanda.
3. Lan eta Administrazio arloko harremanak egokitzea; eta horretarako, antolakuntza eta lan harremanak
malgutzea.
4. Planaren barruan giza baliabideak eta baliabide materialak aztertzea, Planaren ikusmugan herritarren itxaropenei erantzungo dien zerbitzu ona eskaintzeko.
Uraren ziklo osoaren kudeaketaren zerbitzu orokorra behar den bezala eskaini ahal izateko eta kudeaketa
horretan bikaintasuna lortzeko, adierazitako erronka guztiei erantzuten dien bitartean, AMVISAk ulertu duenaren arabera, hurrengo gai estrategikoetan oinarritu behar du:
Bezeroa ardatz hartzea, Interes Taldeen eta, batez ere, AMVISAren zerbitzuen erabiltzaile diren pertsonen eta
kolektiboen eskariak asetzea bilatuta. Haien beharrizanetatik gertu daude urari dagokionez, enpresaren eta
abonatuaren arteko komunikazioan gardentasun handiena bilatuta.
Zerbitzua modernizatzea, eskuragarri dagoen teknologia eta lan harremanetarako eredu berria erabiliz, eta
haren bidez Zerbitzuaren prestazioari lotutako arriskuak gutxitzeko gai den enpresa egitura finkatuz.
Gero eta mugatuagoak diren baliabide naturalak kudeatzea eta, horren ondorioz, alde batetik, eskaria
kudeatzeko eredua hartzea eta, bestetik, prozesuen barne kudeaketan iraunkortasuneko irizpideen alde
egitea: baliabideen kontsumoa eta hondakinen sorrera eta balorizazioa.
Sektorean eskumena duten beste enpresa eta herri-erakundeekiko lankidetza, lan teknikoa, herritarrei
eskainitako arreta eta eskura dauden baliabideak optimizatzeko.

Estrategia horrekin koherenteak diren enpresa balioak hartzea: gizarteari zerbitzua ematea, proiektu
solidarioetan eta tokiko garapenekoetan laguntzea, Ingurumena eta osasun publikoa errespetatzea, garapen
iraunkorraren alorrean herritarrak kontzientziatzeko lanean modu aktiboan parte hartzea, AMVISAren giza
taldea osatzen duten pertsonen parte hartzea aktiboa sustatzea, gure produktu eta prozesuen eraginkortasuna eta kalitatea, berrikuntza eta etengabeko hobekuntza.
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AMVISA bere interes taldeen aurrean
Pertsonala

Bezeroak

Intranet
Prestakuntza saioak eta tokiak
Langileen ordezkaritza organoak
Iragarki taula

Faktura
Informazio orria
Webgunea
Zerbitzuaren hautemateari
buruzko inkestak
Bezeroarentzako Arretako
Zerbitzua (aurrez aurrekoa,
telefono bidezkoa, online)
Bulego birtuala
Abisuak

Enpresaren indargunea; trebea,
motibatua eta konprometitua

Webgunea, kontratugilearen
profila
Aurrez aurreko eta telefono
bidezko arreta

Herritarrak oro har, gizartea

Zerbitzuaren Helburua eta bere
kudeaketaren parte aktiboa
(eskariaren kudeaketa)

Hiriaren ondarea den ezinbesteko
zerbitzu publikoaren hartzaileak dira.
Zerbitzu hori kalitate, irisgarritasun,
iraunkortasun eta eraginkortasun
berme handienarekin eskaini behar da
Jarduera memoria
Materialak, argitalpenak eta
kanpainak
Hezkuntza jarduerak
Udaleko arlokako kontseiluak
Hedabideak
Ekitaldiak

Telefono bidezko harremana
Lan bilerak
Foroak eta jardunaldiak

Batzorde teknikoak eta lan
batzordeak
Foroak eta jardunaldiak

Sareak
Hornitzaile eta kontratistak
Uraren ziklo osoa kudeatzeko
lehentasunezko eragileak,
hainbat programa eta lanak
gauzatzearen arduradunak

Sektoreko eta Herri Administrazioetako erakundeak

Laguntzaile aktibo edo/eta
potentzialak uraren kudeaketaren
erronkei aurre egiteko eta
ezagutza elkartrukatzeko

Indarrean edo gauzatzen ari diren hitzarmenak
• Madrilgo Complutense Unibertsitatea: B+g+b proiektuak egitea Tratamendu eta
Kalitateko Arloarekin.
• Euskal Herriko Unibertsitatea: AMVISAko kontagailuen entseguak egitea eta
kontagailu berrien harreraren kontrola.
• Uraren Euskal Agentzia-URA: proiektuak idazteko eta ur horniketarako zenbait lan
egiteko hitzarmen esparrua.
• Lan eta Zerbitzuetako Foru Plana, hurrengo Administrazio Batzordeetan obrak
egiteko: Otazu, Uribarri-Arratzu, Gometxa, Amarita eta Mendoza (kudeaketaren
enkomienda kontzeju horietan ur banaketaren eta arazketaren zerbitzua eskaintzeari
lotutako lanak egiteko, AMVISA lanen sustatzaile bilakatuta); Aberasturi (kudeaketaren enkomienda ur banaketaren eta arazketaren zerbitzua eskaintzeari lotutako
lanak egiteko eta ur zikinetarako hodi bat egiteko konpromisoa, AMVISA lanen
sustatzaile bilakatuta); eta Arkaia (finantzazioan parte hartzeko eta aholkularitza
teknikoa banaketako eta estolderiako sareak hobetzeko lanetan).
• Futura Planaren barruko uraren kudeaketari buruzko doako diagnostikoen progra
man parte hartzen duten erakundeak: diagnostikoa osatzeko prozesuan talde
teknikoarekin lankidetzan aritzeko banakako hitzarmena (informazioa lagatzea eta
bisitetan laguntzea).

Modu aktiboan egoteko espazioak ezagutza elkartrukatzeko,
prestakuntzarako eta arlo
teknikoan edo partekatutako
ekimenen garapenean maila
handiagoko lankidetzak
sustatzeko

Ur Horniduren eta Saneamenduen Espainiako
Elkartea (AEAS)
Ur Zerbitzuen Elkarte Nazionalen Europako
Federazioa (EUREAU)
Interes Orokorreko Tokiko Enpresen Sarea (ELIGE)
Zadorraren Jarraipenerako Erakunde arteko
Mahaia
Zebra muskuiluari buruzko Erakunde arteko
Mahaia
Vitoria-Gasteizko Udaleko arlokako kontseiluak
Uraren Euskadiko Foroa
ACLIMA, Ingurumeneko Industrien Euskadiko
Kluster Elkartea
Nexos Hídricos izeneko proiektua
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1.2 AMVISA Sistemaren deskribapena
Zerbitzua hartzen duen
Zalla biztanleria eta azpiegiturak*
Zalla

Gorbeiako
urtegiak

Albinako
urtegia

ZIGOITIA
Etxaguen

Elosu

Larrinoa

Zestafe

Gopegi

Manurga

LEGUTIO

Akosta

Murua

Eribe

Olano

Legutiano

Urrunaga
urtegia

Goiain

Urrunaga

Ondategi

Buruaga

Zaitegi

ARRAZUA-UBARRUNDIA

Urbina

Berrikano

Betolaza

Uribarri
urtegia

Uribarri-Ganboa

Ziriano
Letona

Landa

Luko

Mendarozketa

Langraiz Ganboa

Miñao Gutxia

Apodaka

Amarita

Miñao Goien

Etxabarri-Ibiña

Arroiabe

Erretana

Oto Goien

Abetxuko

Astegieta

Krispiñako
UZA

Gobeo

Jungitu

Armentia

Berrostegieta

Lasarte

Mendiola
Gaztelu

35 herri; 4.316 biztanle
4 herri; 238 biztanle

Bajako hornidura eta saneamendua 49 herri; 242.232 biztanle
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AMVISArekiko kontraturik gabe
*2015eko urtarrilaren 1eko datuak

8 herri; 544 biztanle

Matauko

Argandoña

Aberasturi

Gardelegi

Eskibel

Altako hornidura eta saneamendua

Askartza

Otazu

Aretxabaleta

Gometxa

Zumeldu

Alegria
Oreitia

Zerio

Arkaia

Zuhatzu Gasteiz

Subilla-Gasteiz

Ilarratza

Arkaute

VITORIA-GASTEIZ

Zadorra

Alegriaren
Kanala

Lubiano

Zurbao

Elorriaga

Lermanda

Altako hornidura

Uribarri Arrazua

Betoño

Krispiñana

Ariniz

Arzubiaga

Arriaga
Ali

Margarita

Dura

Gamarra
Nagusia

Lopida

Estarrona

Mendoza

Durako
ur bilketa

Ihurre

Uribarri-Ibiña
Martioda

Gamarra
Gutxia

Arangiz

Antezana

Gereña

Mendibil

Mendiguren

Legarda

Mandoia

Oto Barren

Arakako EUA

Foronda

Artaza

Gamiz
Bolibar

Monasterioguren
Uribarri Nagusia

Villafranca

Andollu

Bilketak
Uribarriko urtegia

Gorbeiako urtegiak

Albinako urtegia

180 Hm3

0,1 Hm3

5,3 Hm3

Zadorra eta Barrundia ibaietako, eta
Alegriaren Kanalaren bidez heltzen den
Argazubi, Añua eta Alegria ibaien
emariaren zati bateko ura

Inguruko
iturburuetako ura

Albina ibaia

Zadorra ibaia

Iberdrola

AMVISA

Vitoria-Gasteizko
Udala

Vitoria-Gasteizko
Udala

1.000-1.200 l/s, Alegriaren Kanalak
egindako ekarpenaren arabera

50 l/s

200 l/s

50 l/s

Ponpaketaren bidezko bulkada

Grabitatearen bidezko
banaketa

Grabitatearen
bidezko banaketa

Ponpaketaren
bidezko bulkada

Edukiera
Jatorria

Titulartasuna
Emakida
Banaketa

Hornidura

Saneamendua
Arakako EUA

Ekoizpen nominaleko gaitasuna

37.843.200 m3/urte

Biltegiratzeko gaitasuna

105.000 m3

Gordailuak EUA (3)

90.000 m3

Banaketa sareko gordailuak

15.000 m3

Lanean

30 urte

Banaketa sistema
Sarearen luzera
59%

4%

15%

3%

Fibrozementua

Burdinurtu
nodularra

Burdinurtu
grisa

Polietilenoa

Bestelakoak

900-1.200 mm

6%

500-800 mm

Krispiñako UZA
Tratamenduaren edukiera
Lehen mailakoa

11%

250-400 mm

Instalatutako kontagailuak
Urrutiko kudeaketaren bidez
Hartuneak
Ponpatze estazioak
Aurrebilagailuak
Ureztatze ahoak
Suteetako ur hartuneak

45%

35%

100-200 mm

100 mm

130.657
3.750
10.195
17
760
2.032
979

Balbulak

3.886

Hustubideak

1.954

17.500 m3/ordu

Biologikoa

5.000 m3/ordu

Arazteko gehieneko edukiera

43.800.000 m3

Karga kutsatzailea

480.000 h.e.

Lanean

727,9 km

20%

2%

Durako ur bilketa

28 urte

Saneamendu sistema
Sarearen luzera eta
hodi biltzaileak

841,0 km

Sare unitarioa

679,2 km

Sare bereizia

161,8 km

Ponpatze estazioak

19

Ur zikinak

12

Euri urak

7

Erregistro putzuak ikuskapenerako
Lohi aktibatuetarako UZAk
Lur azalpeko fluxuko hezegunearen

26.791
10
2

moduko UZAk
Hobi septiko publikoak

55
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1.3 Barne antolaketa
Zuzendaritza organoak
Batzar Nagusia: AMVISAren kudeaketa organo nagusia da eta Vitoria-Gasteizko Udalaren osoko
bilkurak osatzen du.
Administrazio Kontseiluko kideak eta kontu-ikuskariak hautatu eta bereizten ditu; inbentarioa,
aurrekontua eta urteko kontuak onesten ditu; eta honako gai hauei buruzko erabakiak hartzen ditu:
Estatutuen aldaketa, desegitea edo likidazioa, eraldaketa, bategitea, zatiketa edo sozietateak beste
sozietate batzuetan parte hartzea, sozietatearen kapitalaren aldaketak, zorraren jaulkipena, maileguak,
hipotekak eta zergak. 2014an 3 bider batzartu zen.

Administrazio Kontseilua: Organo betearazlea da, lau urteko agintaldia duten 9 eta 13 kontseilari
arteko kopuruak osatutakoa.
Kontseiluko kideen erdiak gehi batek Vitoria-Gasteizko Udaleko zinegotzi hautetsiak izan behar dute.
Jarraibideak ezartzen ditu, jarraipena egiten du, eta Batzar Nagusiak aztertzeko aurkeztu behar diren
gai guztiak onesten ditu, hala nola sozietatearen urteko jarduketa programa, jarduera memoria, ekitaldi
bakoitzeko aurrekontu proiektua eta txostena, urteko kontuak prestatzea, emaitzak aplikatzeko
proposamena eta Estatutuak aldatzeko proposamenak. 13 bider batzartu zen 2014an, horietako 2 ez
ohiko bilerak izan ziren. Kontseiluko kideei emandako dieten zenbatekoa 17.388,00 € izan da.

Gerentzia: Administrazio Kontseiluak izendatuko du kudeatzailea, lehendakariak proposaturik.
Kontseiluari eta kontseiluburuari laguntzen die, eta haien erabakiak, ebazpenak eta ordezkatutako
zereginak gauzatzen ditu; sozietatearen jarduera zuzendu eta ikuskatzen du; eta organigrama, plantilla,
eginkizunak, lan baldintzak eta hitzarmen kolektiboa proposatzen ditu, baita haren aurrekontuak,
balantzeak, inbentarioak, jarduketa programak eta jarduera memoriak ere.

Kontseiluaren osaera 2014ko abenduaren 31n
Lehendakaria
Idoia Garmendia Telleria (PP)
Presidenteordea
Leticia Comerón Refojos (PP)
Kontseilariak
Idoia Garmendia Telleria (PP) Zinegotzia
Leticia Comeron Refojos (PP) Zinegotzia
Ugaitz Crespo Gutiérrez (PP)
Benedicto Barrios Casado (PP)
Blanca Guinea Astoviza (EAJ-PNV) Zinegotzia
Valeriano Tena Mateos (EAJ-PNV)
Jose Antonio Zabala Larrinaga (EAJ-PNV)
Idazkaria
Felipe Vicario Cearsolo
Kontu-hartzailea
Alfredo Barrio Gil
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Jose Manuel Bully Espinosa (PSE-EE)
M. Angeles Gutierrez Ondarza (PSE-EE) Zinegotzia
Peio Lopez de Munain Lopez de Luzuriaga (PSE-EE) Zinegotzia
Antxon Belakortu Preciado (BILDU GASTEIZ) Zinegotzia
Ane Aristi Alberdi (BILDU GASTEIZ) Zinegotzia
David Pina Jorge (BILDU GASTEIZ) Zinegotzia

Jarduera eremuak
Giza Baliabideak eta Idazkaritza
Giza Baliabideetako prozesuak kudeatzen ditu: langileak, lan harremanak, laneko segurtasuna eta
osasuna, prestakuntza; lizitazioak, kontratuak, ondarea eta aseguruak kudeatzen ditu; eta barneko
eta kanpoko laguntza juridikoa ematen du.

Ekoizpena, ustiapena eta mantenua
Edateko uraren ekoizpena eta ur zikinen arazketa bermatzen ditu, eta proiektuak eta lotutako
azterlanak idazten ditu; ur bilketetako eta Arakako EUAko proiektuak eta obrak gauzatu, mantendu
eta kudeatzen ditu; eta Krispiñako UZAko ustiapena ikuskatzen du.

Tratamendua eta kalitatea
Ura arazteko tratamenduak ezartzen ditu, eta uraren kalitatea kontrolatzen du jatorrian, tratamenduan, sarean eta lagin guneetan; ur zikinak arazteko prozesuak eta hodi biltzaileetarako isurpenak
kontrolatzen ditu; eta arazketari lotutako azterlanak prestatzen ditu.

Ustiapena eta banaketa
Proiektuak eta azterlanak prestatu, mantendu eta idazten ditu eta presetako, hornidura sareko eta
lehen mailako sareko hodietako obrak zuzentzen ditu; barneko horniketa instalazioak ikuskatzen
ditu; neurketa ekipoak kudeatzen ditu; eta Futura Plana eta Garapenerako Lankidetzako ekintzak
koordinatzen ditu.

Saneamendua
Proiektuak eta azterlanak prestatu, mantendu eta idazten ditu, eta estolderia sistemetako obrak eta
ikuskapenak zuzentzen ditu; haien funtzionamendua eta arazketan duten eragina aztertu eta
kudeatzen ditu; lizentzien izapideak eta herritarrentzako arreta kudeatzen ditu; eta saneamenduaren arloko araudia kontrolatzen du.

Administrazioa eta ekonomia
Bezeroak eta merkataritza jarduera (kontsumoen irakurketa, fakturazioa eta kobrantza, berankorren eta iruzurren kontrola, estatistikak prestatzea) kudeatzen ditu; bezeroarentzako arreta eta
abonatuekiko komunikazioa kudeatzen ditu; sozietatearen finantza kudeaketa eta barneko kontrol
ekonomikoa egiten ditu; eta administrazio arloko gainerako zereginak (harremanak, erregistroak,
artxiboa eta abar) gauzatzen ditu.
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1.4 2014ko uraren kudeaketan
nabarmendutako alderdiak
Banaketa sarean sartutako 18,4 milioi m3 edateko ur kudeatzea, 2013an baino apur bat txikiagoa den
bolumena (%0,4 gutxiago). Horren ondorioz, 2004an biztanleko eta eguneko kontsumitzen ziren 289 litrotatik, gaur egun 207 litro kontsumitzera igaro da.
Edateko uraren banaketa sarearen 9 kilometro berritzea eta saneamendu sareko 10 km (ur zikinen eta
euri uren biltzaileak).
Lan eta Zerbitzuen Foru Planaren barruko Administrazio Batzordeetan egindako lanen bilakaera: Mendoza, Gometxa, Matauku, Amarita. Guztira 2.700.000,00 € inbertitu dira ekitaldi osoan.
Uraren Euskal Agentzia-URArekin eta Vitoria-Gasteizko Udalarekin egindako hitzarmena Zadorra ibaiaren gaineko Abetxukurako oin zubia handitzeko, ibaiak hartzen duen ur bolumena eta goraldien aurrean
erantzuteko gaitasuna hobetuta.
Arakako EUAtik Vitoria-Gasteizko iparraldera (Miñao, Miñaogutxia, Erretana, Gamarra, Gamarragutxia eta
Parke Teknologikoa) eta Arratzua-Ubarrundiako nahiz Legutioko zenbait herritara zein Goiaineko Industrialdera ura banatzen duen edateko uraren banaketa linea (Albinakoa deritzona) amaitzea: 1940ko hamarkadako burdinurtu griseko 3 km-ko hodia berritu da, izan ere, haustura ugari zeukan. Ø500 mm-ko diametroko
burdinurtu nodularreko hodi berriarekin ez da halakorik gertatuko.
Krispiñako UZAn sortutako arazketako lokatzen % 100 balorizatzea; hartara, ez dira Gardelegiko hondakindegira bidali behar izan.
Kudeaketa integratuko sistema informatiko berria (SAP) egonkortzeko iaz hasitako lanekin jarraitzea
abonatuentzako hiru hilez behingo fakturazioaren eta lotutako bestelako eginkizunen arloan (kontagailuak
irakurtzeko euskarri sistema, udal sistemen kobrantzen kudeaketarekin integratzea, zorra erreklamatzeko
prozesua, sarea mantentzea, biltegien kudeaketa eta abar). Bestetik, aplikazio berean oinarritutako kontabilitate sistema, bezeroentzako arreta sistema eta beste sistema tekniko batzuk berritu dira. Sistema informatikoetan egindako urteko inbertsioa, Krispiñako UZAko SCADA eta webgunean nahiz Bulego Birtualean
egindako jarduerak barne hartuta 152.504,00 eurokoa izan da.
Etxebizitzetako batez besteko kontsumoa (ur hotza eta ur beroa) murriztu da. Hala, pertsonako eta eguneko 106,6 litro (106,0 litro hirigunean) izan bada, lehengo urtean 107,3 litro izan ziren eta 2004an, berriz, 126
litro. Bizitokiei dagokienez, batez besteko kontsumo handienaren eta txikienaren arteko aldea murriztu da
(hurrenez hurren, Mendizorrotza pertsonako eta eguneko 155 litrorekin eta Arantzabela 95,3 litrorekin).
Gainera, sei auzotan kontsumoa pertsonako eta eguneko 100 litro baino gutxiagokoa izatera heldu da. Sektoreei dagokienez, kontsumo industrial-komertziala eta instituzionala %2,1 eta %9,5 handitu dira, hurrenez
hurren.
Negozio kopuruan %0,06ko hazkunde garbia egon da aurreko ekitaldiarekin alderatuta, eta gaur egun
23.029.549,87 eurokoa da, fakturatutako kontsumoa apur bat handiagoa izan den arren, %3koaren
ingurukoa banaketan. 2014ko tarifetan aldaketa oso txikia egon da (2013an ezarritako tarifarekin alderatuta
%0,2ko igoera).
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AMVISAn indarrean dauden programak eta laneko planak
Uraren Zikloa Hobetzeko Plana: jarduketa esparru orokorra, hornidura iturriak gehitu eta dibertsifikatzeko, eraginkortasuna eta hornidura bermea hobetzeko, ingurumenaren gaineko eragina txikitzeko edo saneamendua hobetzeko berariazko proiektuak eta inbertsioak barnean hartzen dituena. Era
berean, beste hauek ere plan horren barruan daude:
_ Vitoria-Gasteiz udalerrian 2013-2020 aldian Zadorra ibaiaren eta hegoaldeko ibaien uholdeetatik
babesteko obrak egikaritzeko Vitoria-Gasteizko Udalaren eta URA Uraren Euskal Agentziaren
artean sinatutako Esparru Akordioan jasotako jarduketak.
_

Ura Berrerabiltzeko eta Euri Urak Tratatzeko Plana: hirugarren tratamendua (ur zikinak desfosfatatzekoa) eta euri uretarako orrizko dekantazio lastatuko ACTIFLO sistema amaitu dira, eta gaur
egun abian daude.

_ Landaguneko Saneamenduari buruzko Gida Plana eta Hiri Estolderiako Inbertsioei buruzko Plana.
_ Arazteko lohiak balorizatzeko plana: lohiak nekazaritzan eta berroneratze ekologikoan erabiltzeko
plana, jardunean dago (2014an Krispiñako EUAn sortutako ia lohi guztiak balorizatu dituzte nekazaritzara edo paisajea berroneratzera bideratuta).
Hornidura Kontrolatu eta Kudeatzeko Programa: edateko uraren kalitatea kontrolatzeko urteko
programa, AMVISArako derrigorrezkoa dena, lau hornidura guneetako Kontrol eta Zaintza Unitatea
den aldetik.
Banaketa Sarea Mantendu eta Kontrolatzeko Programa: barnean hartzen ditu sarearen modelizazio
matematikoa, korrelazio akustikoaren bidez ihesak detektatzeko urteko programak, hodiak berritzeko eta neurketa ekipoak ordezteko programak eta teleirakurketako esperientzien garapena.
Ur zikinak arazteko prozesuan energia optimizatzeko jarduketak.
Eguneratze Informatikoko eta Erabiltzailearentzako Arretako Programa: SAP kudeaketa sistema
berria faseka ezartzeko prozesua.
“El euskera amable/Euskaraz atseginez” Euskara Sustatzeko Plana: elebitasuna hobetu eta sustatzeko jarduketen multzoa, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideei buruzko dekretuan
xedatutakoa betetzeko.
Berdintasunerako Plana: 2010ean abiarazita, bereizkeriarik gabe emakumeen eta gizonen arteko
tratu eta aukera berdintasuna barnean hartzen duten politikak ezarri eta garatzeko helburua du,
enpresako Korporazioaren eta Giza Baliabideen Politikaren arabera.
Futura Plana: Vitoria-Gasteizko hiriguneko Eskaria Kudeatzeko Plan Integrala III. fasean dago,
2014-2017 aldian.
Urari buruzko Ingurumen Hezkuntzako Jardueren Programa
Garapenerako Lankidetzako Programa: Vitoria-Gasteizko Udaleko Lankidetza Zerbitzuarekin batera
kudeatutako urteko programa.
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2

GIZA

TALDEA
Jarraikortasun, kalitate, prezio eta ingurumenaren babesari dagokionez, Uraren Zerbitzu
Osoa baldintza onenetan eskaini ahal izateko, AMVISAko giza taldeak egunez egun erantzukizun handiz egiten du bere lana.
Giza Baliabideen Arloaren bitartez, AMVISAk bere langileak enpresaren proiektuan
sartzeko xedea dauka. Horrek langile haien etengabeko konpromisoa eskatzen du, izan
ere, haien lana gero eta konplexuagoa da, araudi zorrotzari eta zerbitzuak eskaini ahal
izateko prozesu teknikoen eguneratze edo berritzeari erantzun behar izatean.
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2.1 Plantillako langileak
AMVISAren plantilla, 2014an, guztira, 80 lanpostuz osatuta egon da. Horietatik 66 pertsonal finkoa izan dira,
hamar langilek %15eko erretiro partzialak izan dituzte (abenduaren 31n horietako bi behin betiko erretiroa hartu
zuten) eta gainerako lauak hutsik dauden eta estali behar direnak (brigadako ofizialeko lanpostu bi, ikuskatzaile
bat eta arlo administratiboko bat). Urtea amaitutakoan, plantillaren %34 emakumezkoek osatzen zuten %66ak
gizonezkoek eta haien batez besteko adina 46 eta 52 urte bitartekoa izan da, jarduera-arloaren arabera. Zuzendaritza postuetan sei gizon eta bi emakume egon dira.
Aurreko datuen arabera, 2014an langile bakoitzeko zerbitzuko 3.656 biztanle egon dira.
Langile desgaituentzat lanpostuak erreserbatzeari dagokionez, INEMek 2013ko azaroaren 11ko Ebazpena
(EXC-01/008/13) eman zion AMVISAri hiru urteko aldirako. Horren bidez, enpleguaren % 2a minusbaliotasuna
duten langileei erreserbatu beharra betetzearen ordezko neurrien aplikazioa justifikatzen duen salbuespenaren
adierazpena eman zaio, izan ere, urtero "Sociedad Civil Montero & Martín & Salazar” enpresarekin merkataritza
kontratua sinatzen baitu kontagailuak irakurtzeko zerbitzurako.

2.2 Lan jarduera
2014an AMVISAn guztira 88 langile egon dira, horietako 76 plantillaren barruan (51 gizonezko eta 25 andrazko)
eta 12 aldi baterako kontratuarekin ordezkapenak estaltzeko eta ekoizpenari lotutako inguruabarrengatik.

Pertsonalaren osaeraren zehaztasuna
Kategoriaren arabera
Goi mailako tituludunak

4

7

Erdi mailako tituludunak

2

4

Administrariak

12

6

Teknikariak

7

17

Operadoreak eta espezialistak

0

20

Ofizialak edo peoiak

1

8

Giza Baliabideak eta Idazkaritza

4

0

Ekoizpen eta Mantentze Arloa

1

35

Ustiapena eta Banaketa

4

12

Tratamendua eta Kalitatea

8

2

Administrazioa eta Ekonomia

6

7

Saneamendua

1

4

Gerentzia

2

2

Jarduera arloaren arabera
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Lan jardueraren datuak
Urteko lanaldia
Aldi baterako langileek lan egindako ordu kopurua
Lan poltsako langileekin egindako aldi baterako kontratuak

1.647 ordu
1.152,91
158 (langile finkoen lanaldiko
%3,2 ordeztea)

Ordu kopurua dedikazioaren arabera
Metatutako aparteko orduak
Dedikazio bereziko orduak (5 pertsonari esleituta)
Urteko ordu kopurua Enpresa Batzordean
Lan egin gabeko ordu kopurua guztira
Lanera ez agertze indizea

223,50 ordu
263,40 ordu
367,71 ordu
7.405,31 ordu
% 6,46

Lanera ez agertze indizearen bilakaera
% 6,46
% 6,04
% 5,23
% 4,25

% 4,11

2010

2011

2012

2013

2014

Lanera ez agertze indize erlatiboa 2014an

Istripua
% 0,1
Norberaren
gaiak
% 35,6

Lizentziak eta baimenak
% 13,1

ABE eta
gaixotasuna
% 60,9
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2.3 Prestakuntza AMVISAn
AMVISArentzat prestakuntza sektorearen barruan koordinatzeko eta esperientziak elkar trukatzeko
tresna estrategikoa da eta horrek, gainera, ikasteko iturri handia eskaintzen digu. Hori dela eta,
langileek AMVISAk ordezkaritza duen beste enpresa eta erakunde batzuekin batera bileretan eta
laneko topaguneetan parte hartzea sustatzen dugu, esate baterako, Banaketa eta Saneamenduko
Uren Espainiako Elkartea (AEAS).
Enpresak berak sustatutako prestakuntzako jardueren artean euskararen ikaskuntzari lotutakoak
nabarmendu behar ditugu.

Prestakuntzari buruzko datuak
3.397,48 ordu (% 3,04)

Prestakuntzaren urteko ordu kopurua

50,33 ordu

Prestakuntzako ordu kopurua langile bakoitzeko

418,23 ordu

Bidaiak egiteko eskainitako ordu kopurua

28.073,39 €

Gastu osoa prestakuntzan

8.180,45 €

Bidaietan egindako gastu espezifikoa

17.890,06 €

Prestakuntzarako jasotako dirulaguntzak

10.623,63 €

F. Tripartitua

7.266,43 €

Hobetuz (2014-2015 ikastaroa)

Plantillako pertsona kopuruaren araberako ordu kopuruaren bilakaera
59,5

60,0
51,5

2010

20

2011

2012

48,7

50,3

2013

2014

2.4 Segurtasuna eta lan osasuna
Langileen segurtasuna eta osasuna sustatzea AMVISAko helburuetariko bat da. Horretarako, lanetik
eratorritako arriskuen prebentziorako beharrezko erabakiak ezarri eta jarduerak burutuko ditu.
Urtean behin segurtasun plana abian jartzen dugu, hurrengo alderdiak bilduta: arlo desberdinetan
hobetu beharrekoak (prestakuntza, informazioa, parte-hartzea, etab abar); jarraibideak; erabili
beharreko bitarteko tekniko eta humanoak; eta ezartzeko nahiz funtzionatzeko baldintzak eta
arauak. Prebentzio arloko ekintza enpresa egituraren maila guztietara luzatzen da.
Bestetik, hala nahi dutenek azterketa medikoa izaten dute urtean behin, Hitzarmen Kolektiboaren
58.9 artikuluaren arabera.
Prebenitzeko eta osasuna zaintzeko erabakien jarraipena egiteko eta horiek betearazteko asmoz,
Segurtasun eta Osasun Batzordea eratu da, hurrengo kideez osatuta: enpresaren ordezkariak
(Gerentzia eta Giza Baliabideen Arloko Buruzagitza), langileen ordezkari diren Prebentzioko bi
ordezkari (Enpresa Batzordeko kideek beren artean hautatutakoak); eta Udaleko Prebentzioko
Zerbitzu Mankomunatuko ordezkari bat.
2014an lan istripu arin bat baino ez da egon, hain zuzen ere, jauskera baten ondorioz oinean bihurritua edukitzea, bi eguneko baja medikoa hartuta.

2.5 Giza taldearen kudeaketan izandako alderdi nagusiak
Langile berriak hautatzea eta kontratatzea hurrengo lanpostuetan lehiaketa-oposizio librearen
ondoren: mantentzeko aditua (txandako lan kontratua), kontagailuen irakurketa (txandako lan
kontratua) eta informatika atalburuordea.
Hurrengo lanpostuetarako langileen barne sustapena: kontagailuen ikuskaritza, Bezeroaren
Arreta Unitateko arduraduna eta obren ikuskaritza.
Hitzarmen Kolektiboa negoziatzeko mahaia eratzea eta negoziazioa burutzea, AMVISAren martxoaren 27ko Administrazio Kontseiluan onartu ziren akordio partzialak lortuta. Hona hemen hitzartutakoa: barne sustapeneko prozesuak eta enpresaren barruko lekualdaketak; eta langileen lan
baldintzak (egutegia, sarrera eta irteeren kontrol sistema, norbere gauzetarako eta gai partikularretarako baimenak eta aparteko orduak egin izana konpentsatzeko atsedenaldiak).
Larrialdietako Sistema aldatzea, AMVISAren Administrazio Kontseiluaren irailaren 25eko onarpenaren bitartez. Urriaren 15era arte larrialdiko 98 irteera egin ziren. Gorabeheretarako 112,34 ordu
erregistratu ziren eta aparteko 17 ordu. Data horretatik aurrera 17 irteera gehiago egon ziren, gorabeheretarako, guztira, 20,50 ordu metatuta.
Segurtasun eta Osasun Batzordearen lau ohiko bilerak egin dira urtearen barruan.
Praktiketako ikaslea hartu da irailaren 1etik azaroaren 30era arteko aldian.
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3 URAREN
ZIKLO
OSOAREN

KUDEAKETA
AMVISAren kudeaketak hiriko uraren ziklo osoa barne hartzen du. Beraz, bere baitan hurrengo prozesuak hartzen ditu: ura hartzea eta araztea, batik bat Arakako EUAren bitartez egiten dena;
Vitoria-Gasteizko hirigunearentzako uraren goi banaketa; eta ur zikinen kudeaketa (estolderia eta
araztegia Krispiñako UZAn). Jarduera horretarako, enpresak urtearen barruan obra eta zerbitzuko
kontratu ugari lizitatzen ditu eta arlo bakoitzeko langileek zuzenean eta etengabe ikuskatzen dute
haien jarduna.
Banaketa eta saneamenduko prozesuen kudeaketan zereginik duten arlo guztiek arreta berezia
eskaintzen diote zerbitzuaren kalitate estandar handiak edukitzeari. Horren ondorioz, aldizkako
inbertsioak egiten dira prozesuak hobetzeko ekipo zein teknologia berrietan, instalakuntzen mantentze egokian, sareak berritzean, horniduraren bermea handitzean eta ihesen nahiz isurien kontrolean. Kudeaketaren emaitzak oso onak diren adierazle multzo batean islatuta agertzen zaizkigu,
edateko uraren banaketari, baliabideen kontsumoari eta arazketako hondakinen kudeaketari dagokienez.
Gainera, AMVISAk indarreko ingurumen eta osasun araudia betetzea bermatzen du. Xede horrekin,
edateko uraren eta araztutako ur zikinen kontrol ugari egiten dira egunero. Edateko uraren kasuan,
banatutako uraren kalitateari buruzko Kontrol eta Zaintzako jarduera burutzen dugu goi mailan 40
herrigunetan eta beste 50 herrigunetan altan zein bajan, 2013ko maiatzaren 31ko Osasun Ebazpenaren arabera. Enpresak analisiak egiteko laborategi propioa dauka, ENACek kreditatutakoa. Horrez
gain, kanpo laborategi espezializatuetan ere aztertzen dira laginak.
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3.1 Edateko ura
Hartutako uraren bolumenak eta hartzaileak
Zalla

Albina
Gorbeiako
urtegiak

Ura iragazteko
eraikina

Albinako
urtegia
1.963.220 m3

980.129 m3

Geh. 509.599 m3/hil
maiatza

Geh. 100.839 m3/hil
apirila

1.732.704 m3

Banaketa
sarerako

EUAra ponpatuta

Urrunaga
urtegia

230.516 m3

Legutiorako ur
gordina

16.574.389 m3
Geh. 1.940.674 m3/hil
uztaila

Uribarri
urtegia

15.261.513 m3
EUAra ponpatuta

1.312.876 m3

Noryesteko
Ureztatzaileentzat
Arakako
EUA

EUAra
ponpatuta

Durako ur
bilketa

24.464.945 m3
Urteko
ekarpena

657.296 m3

Geh. 105.949 m3/hil
abuztua

Igorritako ura
18.414.864 m3

Alegriaren Kanala
Banaketa sarea

Galerak
1.751.382 m3
Zadorra

Vitoria-Gasteiz

Gardelegiko
bukaerako
aparteko biltegia
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Alegría

Zadorraren sisteman bildutako uraren batez besteko bol.: 113,49 Hm3
Uribarriko urtegian bildutako uraren batez besteko bol.: 138,12 Hm3
Uribarriko urtegiaren batez besteko kota: 544,25 m

Zadorraren sistemako urtegietako plubiometria, bermearen kurba eta bolumenak (2014)

Plubiometria

BK

2014
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20

0

Plubiometria (mm)

140

120

0
Ur

Ot

Mr

Ap

Ma

Ek

Uz

Ab

Ir

Ur

Az

Ab

Geh.: 1.807.114

Hilabetetan igorritako ur

Gutx.: 1.331.230

bolumenaren xehetasuna (m3)

Ur

Ot

Mr

Ap

Ma

Ek

Uz

Ab

Ir

Ur

Az

Ab

Hartutako eta sarera igorritako ur bolumenaren (m3tan) nahiz
zuzkidura orokorraren bilakaera (litrotan)
Hartutako ura

26.449.108

Sarera igorritako ura

Zuzkidura

23.360.984

23.189.561
22.865.730
22.694.988
22.621.005
21.734.409

23.502.138
280

2006

20.175.034
19.803.148

22.023.043
21.685.233
21.013.752
21.388.956
20.981.298
260
19.748.031
250
249
18.414.864
240
238
18.489.597
222
209
207

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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Banaketa zerbitzuari dagozkion jardueraren datuak
Ekoizpena
Ura arazteko prozesura emandako ur gordinaren bolumena

17.394.929 m3

A1 ur mota

10.680 m3

A2 ur mota

17.384.249 m3

Arakako EUAn ekoiztutako edateko uraren bolumena

17.434.735 m3

Gehieneko hilabetea (uztaila)

1.712.138 m3

Gutxieneko hilabetea (apirila)

1.219.368 m3

Erreaktiboen kontsumoa

485.829 kg

Kloro gasa

57.752 kg

Sodio Hidroxidoa

3.685 kg

PAX-XL7A flokulantea

68.351 kg

DKBASIC 03 flokulantea

251.695 kg

Azido Hexafluorosilizikoa

72.836 kg

Ikatz Aktiboa

24.778 kg

Hipokloritoa (Gorbeiako kaptazioan iragazitakoa)
Garbiketen kopurua

6.732 kg
354

Uraren kontsumoa libragarri eta garbiketetan (zenbatetsitakoa)
Energiaren kontsumoa

193.800 m3
4.494.270 Kwh

Ponpaketa kopurua kaptazioetan

3.619.325 Kwh

Arakako EUA

874.955 Kwh

Banaketa
Sarean sartutako ur bolumen osoa

3

18.414.864 m

Gehieneko hilabetea (uztaila)

1.807.114 m

Gutxieneko hilabetea (apirila)

1.331.230 m

3
3

Sarea mantentzea

9.979 m

Sarea handitzea (burdinurtu nodularra)

1

Sarea handitzea (polietilenoa)

1.820 m

Sarea berritzea

8.930 m

Kontagailuen instalakuntza

10.876

Ekipo berriak

1.642

Ekipoak ordeztea

9.234

Korrelazio akustikoaren bidez kontrolatutako sarea

250

Sarean detektatutako ihesak
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Sarean detektatutako ihesak

15

Berrikusitako kontsumo instalakuntzak
Etxebizitzak (bizigarritasuna)
Pabilioiak

Salburua dentsoagoa izateagatik sarea kentzen da

1

26

-771 m

900
806
6

Banaketaren adierazle nagusiak
Zuzkidura orokorra: 207 litro/biztanle/egun
Banatutako uraren eta hornitutako biztanleriaren (2013ko urtarrilaren 1etik 2014ko urtarrilaren 1era
bitarteko batez besteko herritarrak, Biztanleen Udal Erroldaren arabera) zatidura, 365 egunerako.
Banaketa sareko errendimendua: %90,5 (sarera guztira bidalitakoaren %)
Baimendutako uraren (hala erregistratua nola erregistratu gabea) eta sarean guztira sartutako ur bolumenaren arteko erlazioa, ehunekoetan adierazita Onenentzat jotzen da %85etik gorako balioa.
Erregistratu gabeko ura: %13,8 (sarera guztira bidalitakoaren %)
Banaketa sarera sartzen den ur bolumena, baimendua baina neurtu gabea den kontsumoari dagokiona eta
AMVISAk udal erabilerakotzat duena (ureztatzeak, garbiketak, obretako hartuneak edo sarea mantentzeko
lanak). Horiei guztiei benetako zein ustezko galerak gehitu behar zaizkie. Onenentzat jotzen da %20tik beherako balioa.
Ur galerak: %9,5 (sarera guztira bidalitakoaren %)
Banaketa sarera sartzen den ur bolumena, benetako eta ustezko ur galerak (sareko ihesak, kontadoreen
azpi kontaketa, ezkutuko kontsumoa) barnean direla. Onenentzat jotzen da %15etik beherako balioa.
Hodiak berritzea: %5,9
Urtean zehar berritu diren zuntz zementuzko hodien luzeraren eta sareko zuntz zementuzko hodien luzera
osoaren arteko erlazioa, ehunekoetan adierazita. Onenentzat jotzen da %4,5etik gorako balioa duena,
hiriko zuntz zementuzko hodiak 15-20 urteko epean osorik berritu daitezen.
Baliabidearen agortze tasa: %36
Banaketa sarean sartutako ur bolumenaren eta baliabide emakidaren gehienezko bolumenaren
(51.088.320 m3) arteko erlazioa, ehunekoetan adierazita. Onenentzat jotzen da %50etik beherako balioa
duena.
Ihesen kontrol aktiboa: %100
Urtean zehar ikuskatutako hodien luzera sistemako hodien luzera osoaren aldean, ehunekoetan adierazita. Balio onena sarearen tamainak erabakitzen du (400 km baino luzeagoa bada, onenentzat joko da gune
kritikoen %100 ikuskatua denean).
Abonatuak hartune bakoitzeko: 12,1
Hartuneen arteko batez besteko distantzia: 71,4 m
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Edateko ura: egindako kontrolen zehaztasuna eta kalitate parametroak
Kalitate kontrola
Barne kontrola 1
Laginak
Aztertutako parametroak
Kanpo laborategiko kontrola2
Laginak
Parametro aztertuak
Ezarritako kalitate sistemarako kontrola 3
Laginak
Parametro aztertuak
Erreklamazioengatik edo beste arlo batzuekin elkarlanean egindako analitikak
Laginak
Bezeroei egindako kalitatezko analitikak sarean
Bezero kopurua
Laginak
1
2

2.394
23.370
86
2.129
1.472
5.140
24
2
10

Banaketa eremuetan eta EUAetan, kontrol bereziak kaptazioetan eta kontrolak bezeroei
Protozooak, mikroalgak eta mikrozistinak, pestizidak, zebra-muskuiluaren larben agerpena eta erradioaktibitatea kontrolatzea

Barne ebaluazio kontrolak (laginen kopiak sartzea, lagin inokulatuen edo gehituen azterketa, erreferentziazko materialen
gehikuntza eta abar) eta laborategi artekoan parte-hartzea (AMVISAren laborategian emaitza zuzenak sortzeko gaitasunik
dagoen ebaluatzen duten kanpoko erakundeek bidalitako laginen azterketak).

3

EUAetako kontrolak, tratamendua ikuskatzeko eta egokitzeko
Arakako EUA
Prozesuaren eguneroko kontrolak araztegiaren sarreran, tratamenduan eta tratatutako uretan (aztertutako 703
lagin).
Kontrol bereziak kontzentrazioa aztertzeko: mikroalgak (50 analitika, gune ezberdinetan eginak); protozoo
patogenoak (13 analitika kanpoko laborategian, gune ezberdinetan eginak); eta burdina zein manganesoa (226
analitika, batez ere uztailaren eta urriaren artean egindakoak).
Profilak urtegian bertan Uribarriko eta Albinako urtegietan (ur azaletik hondorako 9 eta 8 profil, hurrenez hurren).
Araztegira sartzen diren uretan zebra muskuiluaren larbarik dagoen aztertzeko analitikak, kanpo laborategiaren bidez (14 laginketa).
Etengabeko neurgailuak monitorizazio, kalibratze eta mantentzeko prozesuak ikuskatzea, teleaginduaren
bidez.

EUAren gainerakoa
Gorbeiako EUAn sartutako preklorizazioaren jarraipena eta Gorbeiako Horniketa Guneko Kontrol eta Zaintza
Unitate gisa egindako analitiken emaitzak ikuskatzea.
Etengabeko neurgailuak ikuskatzea, kalibratzea eta mantentzea, teleaginduaren bidez, Gorbeiako EUAn.
Uribarri Nagusiko eta Mandoiako EUAko instalakuntzetako mantentzearen eta sareko berklorazioen
kontratua ikuskatzea eta jarduteko jarraibideak ezartzea.
Uribarri Nagusiko eta Mandoiako EUAn aurkitutako gorabeheren jarraipena.
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Hornidura kontrolatzeko eta kudeatzeko programa
Osasun erakundeek eta Vitoria-Gasteizko Udaleko Osasun eta Kontsumo Sailak onartutakoa (asteko emaitzak
ikusgai daude EAEko EKUIS-Kontsumo Uren Informazio Sisteman).
2014an ez zen ezer bete gabe utzi Kontrol eta Zaintza Programaren barruan.

Gasteizko Hornikuntza Eremua
Kontrola bilketetan (Uribarriko eta Albinako urtegiak eta
Zadorra ibaia Durako zatian)

33 lagin

Kontrola Arakako eta Gardelegiko EUAetako biltegien
irteeran

300 lagin

Kontrolak sarearen laginketa puntuetan (26 puntu hirian
eta 34 puntu Administrazio Batzarretan)

908 lagin

Biltegien irteeran eta hiriko lau puntu hautatuetan uren
dastamen eta usaimeneko ezaugarrien azterketa, dastatze panel baten bitartez (32 panel)

85 lagin

Erradioaktibitatearen kontrol bereziak, enpresa homologatu baten kontura egindakoak.

2 lagin

Kalitate ona
14.048 parametro aztertuta,
horietako %99,59 egokia izan da.

Gorbeiako Hornikuntza Eremua
Kaptazioa

6 lagin

Ura iragazteko eraikinaren irteera

55 lagin

Sarerako irteera-Murua

54 lagin

Laginketa puntuak sarean (4 puntu)

26 lagin

Kalitate onargarria
1.990 parametro aztertuta,
horietako %92,50 egokia izan da.

Mandoiako Hornikuntza Eremua
Kaptazioa

0 lagin

Gordailuko irteera

2 lagin

Sareko laginketa puntuak (4 puntu)

34 lagin

Kalitate ona
314 parametro aztertuta,
horietako %100,00 egokia izan da.

Uribarri Nagusiko Hornikuntza Eremua
Kaptazioa

lagin 1

Gordailuaren irteera

lagin 1

Sareko laginketa puntuak (puntu bat)

14 lagin

Kalitate eskasa
143 parametro aztertuta,
horietako %86,70 egokia izan da.
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Edateko uraren kalitatearen parametro kimikoak, hornikuntza eremuaren araberakoak

Parametroa

Gehieneko
A. GASTEIZ
kontzentrazioa 140/03
Batezbeste- Azterketa
EDren arabera
koa
kop

A. GORBEIA

A. MANDOIA

A. URIBARRI NAGUSIA

Batezbes-

Azterketa

Batezbes-

Azterketa

Batezbes-

Azterketa

tekoa

kop

tekoa

kop

tekoa

kop

Aluminioa ug/l

200

72.1

222

<20

99

<20

1

<20

1

Amonioa mg/l

<0.1

15

0.7

1

0.5

<0.1

1192

<0.1

133

<0.1

28

Antimonioa ug/l

5

<1

30

<1

11

<1

1

Artsenikoa ug/l

10

Barioa ug/l
Boroa mg/l

1

Bromodiklorometanoa ug/l

<1

30

<1

11

<1

1

12.2

35

9.6

13

25.8

1

<0.1

36

<0.1

13

<0.1

1

11

12

Bromoformoa ug/l

5

<1

12

Kadmioa ug/l

5

<1

37

<1

13

<1

1

52.6

36

40.12

13

92.5

1

Ezohiko aldaketarik gabe

1.3

95

0.7

79

1.1

1

Zianuroak ug/l

50

<10

26

<10

9

<10

1

Kloro askea mg/l

1

0.3

1206

0.6

133

0.46

36

0.41

15

Kloro osoa mg/l

2

0.4

1207

0.66

133

0.54

36

0.52

15

Klorodibromometanoa ug/l

3.1

12

Kloroformoa ug/l

35

12

250

17.6

36

6.8

13

13.1

1

2

<0.1

37

<0.01

13

<0.01

1

15

<5

1202

<5

135

<5

28

<5

15

2500

275

1202

197

135

586

28

499

15

<0.1

3

7.38

15

1.87

15

Kaltzioa mg/l
Karbono organikoaren
guztizkoa (KOG) mg/l

Kloruroa mg/l
Kobrea mg/l
Kolorea
Eroankortasuna uS/cm
Kromoa ug/l

50

<5

37

<5

13

<5

1

Fluoruroa mg/l

1.5

0.8

1200

<0.1

35

0.21

4

<230

36

<230

13

<230

1

<10

130

44.4

13

17.3

1

4.1

36

<1

13

24

1

5.5

130

<5

13

<5

1

Fosforo (P205) ug/l
Burdina ug/l

200

Magnesioa mg/l
Manganesoa ug/l

50

Merkurioa ug/l

1

<1

36

<1

13

<1

1

Mikrozistina ug/l

1

<0.3

36

<0.3

13

<0.3

1

Nikela ug/l

20

<5

37

<5

13

<5

1

Nitratoak mg/l

50

4.5

38

1.6

13

1.1

1

Nitritoak mg/l

0.1 irteera/0.5 sarea

<0.02

36

<0.02

13

<0.02

1

5

1.8

30

0.88

11

1.05

1

6,5 eta 9,5 artean

7.7

1202

7.88

135

7.57

28

<10

37

<10

13

<10

1

1.5

36

<1

1

<1

1

Oxidagarritasuna mg/l
pH-a
Pestizidak, guztira ug/l

0.5

Beruna ug/l

25

Potasioa mg/l
Selenioa ug/l

10

<2

30

<2

11

<2

1

Sodioa mg/l

200

7.2

36

3.3

13

17.5

1

9.9

13

25.2

1

250

18.3

36

tri + tetraklor <10

<1

12

THMak, guztira ug/l

100

50.4

12

Triklooetenoa ug/l

tri + tetraklor <10

<1

12

Uhertasuna NTU

1 irteera/ 5 sarea

0.5

1207

1.26

132

0.38

36

<10

36

<10

13

23.6

1

Sulfatoa mg/l
Tetrakloretenoa ug/l

Zinka ug/l
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Edateko uraren kalitatearen parametro mikrobiologikoak, hornikuntza eremuaren araberakoak

Parametroa

Gehieneko kontzenA. GASTEIZ
trazioa 140/03
EDren arabera
BatezbesAzterketa

Clostridium perfringens
zenbaketa ufc/100 ml
Koliformeen zenbaketa,
guztira ZP/100ml
E-coli zenbaketa
ZP/100ml
Enterokokoen zenbaketa
ZP/100ml
Pseudomonas aeruginosaren zenbaketa ufc/100ml

Batezbes-

Azterketa

Batezbes-

Azterketa

A. URIBARRI NAGUSIA
Batezbes-

Azterketa

kop

tekoa

kop

tekoa

kop

tekoa

kop

2

223

12

101

0

2

0

1

EUA irteera<100 /
Ezohiko aldaketarik
gabeko sarea

4

36

3

13

5

1

0

0

217

0

105

0

2

0

0

1194

0

135

0

28

0

15

0

0

1195

0

135

0

28

0

15

0

0

34

0

12

0

1

0

34

0

13

0

1

ta ufc/ml
ta ufc/ml

A. MANDOIA

tekoa
36ºC Aerobioen zenbake22ºC Aerobioen zenbake-

A. GORBEIA
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3.2 Ur zikinak
Saneamendu zerbitzuari dagozkion jardueraren datuak

Ur arazketa
Sartutako ur zikinaren bolumen osoa (influentea)

45.891.181 m3

Sartzen den karga kutsatzailea, guztira
Solidoak esekita
OEK

15,36 O2 Tn

Nitrogenoa

1,48 Tn

Fosforoa

0,17 Tn

Araztutako ur zikinaren bolumen osoa (efluentea)

35.041.918 m3

Gehieneko hilabetea (martxoa)

4.133.220 m3

Gutxieneko hilabetea (abuztua)

1.879.439 m3

Tratatutako euri uren bolumen osoa

1.595.118 m3

Berrerabilitako euri uren bolumen osoa

4.308.301 m3

UZAn bertan berrerabilitako uren bolumena
Ureztatzeko hartutako efluentearen bolumena
Putzu septikoetatik datozen isurien bolumena

913.112 m3
3.395.189 m3
7.623 m3

Tanga kopurua

788

Eguneko tanga kopurua

3,1

Erreaktiboen kontsumoa

1.306.390 kg

Polielektrolitoa

42.000 kg

PAX Flokulantea

315.190 kg

Burdin kloruroa

949.200 kg

Prozesuetako edateko uraren kontsumoa (purgak, konpentsazioak, garbiketak)

2.654 m3

Energia kontsumoa

9.512.471 Kwh

Energiaren sorrera

4.222.180 Kwh

Biogasaren sorrera

4.017 Nm3/egun

Hondakinak sortzea

14.802,38 Tn

Tratamendua eta bypassa (hondakin orokorrak zabortegira)
Koipeak (Hondakin Toxiko Arriskutsuak)
Biosolidoak / Lohi deshidratatuak
Lohien lehortasuna
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7,28 Tn

1.412,16 Tn
1,66 Tn
13.388,62 Tn
% 26,19

3

Tratatutako ur zikinen bolumenaren bilakaera (Hm )
36,67

36,50

35,04
34,80
33,30

32,40

32,13

32,88

30,84
28,89

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3

Tratatutako emariak, hilabeteka (m )
Q Sartzen den emaria

Q Irteten den emaria

Q Euri uren emaria
Geh.: 6.354.672

Geh.: 4.133.220

Gutx.: 2.040.901

Gutx.: 1.879.439

Geh.: 537.065

Ur

Ot

Mr

Ap

Ma

Ek

Uz

Ab

Ir

Ur

Az

Ab

UZAn sortutako hondakinak, guztira (tonak)
17.094,6
16.280,7
15.453,8

15.357,1
14.802,4

Tratamendu
aurreko
orokorrak
Koipeak
eta by-pass
% 0,01
% 9,5

Lohi deshidratatuak
% 90,4

2010

2011

2012

2013

2014
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Ur zikinak: egindako kontrolen xehetasuna eta kalitate parametroak
Tratatutako uraren kalitatearen
Ur marra

22.000 analitika

Laginak

7

Parametro aztertuak

44

Lohi marra

13.654 analitika

Laginak

26

Parametro aztertuak

34

Gas marra

473 analitika

Laginak

1

Parametro aztertuak

7

Zisternen isurien analisia

2.364 analitika

Laginak

788

Parametro aztertuak

3

Isuri atipikoen analisia

112 analitika

Laginak

14

Parametro aztertuak

8

UZAko adarraren ezaugarriak

672 analitika

Laginak

96

Parametro aztertuak

7

Soinuen eta zaraten mapa

2 analitika

Efluentearen kalitate parametroen urteko batez besteko balioak*
Baimendutako
muga

Aurreko
balioa

Ondorengo
balioa

Arazketaren errendimenduak
(araztegiaren sarrera-irteera)

SE- Solido esekiak (mg/l)

20

181

10

% 94,5

OEB5 (mg O2/l)

15

220

4,2

% 98,1

OEK (mg O2/l)

60

402

32

% 92,0

N-Amonioa (mg N-NH4+/l)

2

26,1

1,1

% 95,8

N-Nitratoak (mg N-NO3-/l)

10

0,58

9,8

--

NG (mg/l)

15

38,4

12,7

% 66,9

PG (mg/l)

1

4,3

0,7

% 83,7

Parametroa

*Amoniorako, uhertasunerako, fosfororako, solido esekietarako, OEKrako eta nitratoetarako tratatutako UZAko efluentearen etengabeko
analizagailuek oro har funtzionamendu egokia izan dute urte osoan, ordukako analitikak eginda, 30 edo 3 minutuan behin, aztertzailearen
arabera. Oxigeno eskari biokimiko OEB5erako analizagailuak ez du datu fidagarririk eman.
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Putzu septikoetatik datozen isurien zehaztasuna
Zisternen
kop.

Isurien
bolumena (m3)

Solido esekiak
(kg)

OEK (O2 kg)

Nitrogenoa,
guztira (kg)

Enpresak

143

1.704

9.822

20.650

1.272

Udalak, Administrazio
Batzarrak, Koadrilak

545

5.008

74.433

56.850

1.358

Komunitateak eta etxe
partikularrak

95

876

18.155

21.381

395

Beste batzuk

5

35

453

523

14

Jatorria

Lohi deshidratatuko metalak, guztira (mg/kg materia lehor)

2014

2013

Urte arteko
aldaketa tasa

18.025

17.810

Kadmioa

3,0

Kromoa

*Mugako balioak
pH<7 duten
lurzoruak

pH>7 duten
lurzoruak

%1

--

--

2,1

% 43

20

40

124

143

% -13

1.000

1.500

Kobrea

389

370

%5

1.000

1.750

Burdina

41.510

41.313

% 0,5

--

--

Manganesoa

304

280

%9

--

--

Nikela

78

56

% 39

300

400

Beruna

60

67

% -10

750

1.200

2.143

2.333

% -8

2.500

4.000

0,9

1,0

% -10

16

25

Aluminioa

Zinka
Merkurioa

*1310/90 EDren arabera
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3.3 Uraren ziklo osoaren kudeaketan
nabarmendutako alderdiak
Edateko ura
Kaptazio eta tratamenduko instalakuntzak mantentzea:
− Uribarriko urtegiko kaptazioaren behe mailako 1. ponparen erauzketa, konponketa eta muntaketa.
− Arakako EUAn Uribarriko urtegitik datorren ur gordinerako kaudalimetroa instalatzea.
− Arakako EUAren 1. dekantagailuaren atea aldatzea.
− EUAn sartutako emariaren arabera, dekantagailu bat ala bi abian jartzeko prozedura automatizatzea.
− EUAra sartzeko bidea, Dulantzi ibaiaren ubideko lauzak eta bigarren mailako bidea (zati bat) konpontzea.
Uribarri eta Albinako urtegietan presa mailako profilak egitea. EUArako sarrerako uretan manganesoa handitu baino
lehen, disolbatutako oxigenoa gutxitu dela detektatzeagatik alerta goiz emateko aukera eman du Uribarrin. Albinan uraren
kalitatearen bilakaera ezagutu ahal izan du lagina hartu den altuera guztietan, eta horrela ondorengo tratamendurako eta
urte osoan hobeto ustiatzeko egokiena dena hartzen lagundu du.
2013an egindako instalakuntzen jarraipena sareko hainbat berklorazioetan eta Interneten bidez instalakuntza horiek
bistaratzeko programa sartzea.
Kalitate kontroleko ekipamendua berritzea: kloroa eta uhertasuna nahiz mahaigaineko ion fluoruroa neurtzeko ekipoak;
haloformoen neurriaren ekiporako laginketak egiten dituen gailua, TOXIPAM ekipoa toxikotasuna neurtzeko; eta kloroaren
eta beste seinale batzuen neurria Mandoiako instalakuntzatik jarraian transmititzeko sistema.
ENACek 2014ko urtarrilean, Kalitate Laborategia kreditatzeko egindako berrebaluatze auditoriak emaitza ona izan zuen.
Gainera, urrian barne auditoretza bat ere egin zen.
AMVISAk URA-Uraren Euskal Agentzia buru duen Zebra Muskuiluari buruzko Erakunde arteko Mahaian parte hartzen
jarraitu du.
Ziurgabetasunei buruzko prestakuntza ikastaroa egitea, Tratamendu eta Kalitate Saileko langile guztiei zuzendutakoa.
B+g+b proiektua gauzatzea "Hurrengo lanetarako aholkularitza: gizakien kontsumorako urtegietan zianobakterioek sortutako toxinak detektatzeko metodoak ezartzea; metalak (manganesoa eta aluminioa), herbizidak eta mikrozistinak aurkitzeko biosentsorea garatzea; eta berez berroneratuko den mikrozistinako bioiragazkia instalatzea, kontrolatzea eta
ebaluatzea (1. fasea)”, Madrileko Complutense Unibertsitatearekin batera egitekoa.
Banaketa sarean sartutako ur bolumena % 0,4 murriztu da, aurreko urtearen aldean, eta zuzkidura orokorra, aldiz, % 0,9.
Errendimenduaren balioa goi banaketa sarean %90etik gorakoa izatea lortu da.
Urtean fibrozementuzko 8,93 km hodi baino gehiago berritu dira: burdinurtu nodularrezko 5.900 m eta polietilenozko
3.030 m. Sare berrituaren luzeraren % 93 AMVISAk sustatutako obrei egokitu zaie, eta % 7 Vitoria-Gasteizko Udalak sustatu eta AMVISAk ordaindu dituen obrei. Berrikuntzak ondorengo kaleetan egin dira: Gamarrako Atea (II. fasea), Ceferino
Urien, San Migel Atxakoa, Izarbenta, Jacinto Benavente, Aragoi eta Forondako Atea. Gainera, Gasteiz etorbidean Udalak
burutu du obra.
Lubakirik gabeko hodiak berritzeko teknologia erabiltzea, Relininga, Forondako Atea kaleko obretan (400 mm-ko fibrozementuzko 2.500 metro baino gehiagoko hodia 360 mm-ko polietilenozko hodi batekin ordeztu da, ordeztu beharreko zatiaren barrualdetik sartuta), eta hodiaren zati bat egin da Jacinto Benavente eta Aragoi kaleetan (280 mm-ko polietilenozko
hodia 300 mm-ko fibrozementuzko hodiaren barrualdetik sartu da).
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Arakako Araztegitik N240 errepidearen bidegurutzeraino sarearen berritze partziala, Ø500 mm-ko galdaketa
moldakorreko hodiaren bitartez.
Arakako EUA Albinako urtegiari lotzeko 3.000 metroko hodia eraikitzea eta martxan jartzea (adjudikazioaren
%60). Inbertsioa: 805.000,00 €. Urtea: 2014.
Uribarri Arratzuko ponpaketaren eraikuntzaren eta martxan jartzearen amaiera, Lan eta Zerbitzu Foru Planaren
barruan. Inbertsioa: 120.000 euro. Urtea: 2014.
Zadorra ibaiaren gaineko Abetxukoko oinezko zubia handitzea. Bertan daude hiria hornitzeko Ø1.200 mm-ko
ubide nagusiak, barruan eduki dezaketen ur edukiera handitzeko eta Vitoria-Gasteizen izan daitezkeen uholdeen
aurreko segurtasuna hobetzeko. Vitoria-Gasteizeko Udalaren eta Ur Agentzia-URAren arteko Hitzarmenaren
barruko jarduketa da. Xedea: uholdeen aurka babesteko lanak egitea. AMVISAk proiektua idazteko eta oinezko
zubiaren diseinua egiteko ardura hartu zuen. Aurrekontua: 843.112,50 € (BEZik gabe).
Proiektuak idaztea: San Martin, Txagorritxu eta Lakua-Arriaga auzoetako sareak berritzea eta Uribarri Nagusiko
EUAren nahiz Jundiz eta Durako klorazio estazioak berritzea.
Gorbeia I eta Gorbeia II urtegietako segurtasunari buruzko azterketa eta piezometroen bidez drainatzea eta
azpipresioen kontrola ezartzea.
12,5 urteko antzinatasuna duten kontagailuak berritzea.
Euskal Herriko Unibertsitatearekin hitzarmena sinatzea AMVISAko kontagailuen entseguak egiteko, baita kontagailu berrien harreraren kontrolerako ere.
Ustiaketa eta Banaketa Arlotik urte osoan jasotako 1.134 lan agindu betetzea: 636 sistema mantentzeko lanei
zegozkien, 131 matxurei eta 367 Arloko zerbitzu propioei. 60 larrialdiri erantzuna eman zitzaien.

2015erako aurreikusitako ekintza nagusiak
− Atxikitze balbulen aldaketa amaitu da Uribarriko urtegiaren ponpaketa gelan.
− Gorbeiako kaptazioaren kloratzeko gelaren zolata eraistea eta eraikitzea.
− Jundizko klorazio estazioa egitea.
− Honako hauek berritzea: Ali-Gobeo auzoko banaketa sareko 11.000 metro (I. eta II. faseak), 9.000 m San Martin
auzoan, Gamarrako Atea kalearen sarea (III. fasea) eta Arkaiako Batzar Administratiboaren sarea.
− Gorbeiako urtegiak hobetzeko eta Arakako edateko uraren gordailua atontzeko lanen lizitazioa.
− Aberasturiko Batzar Administratiboaren banaketa sistema berrirako obraren lizitazioa eta hasiera.
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Ur zikinak
Saneamenduko sareak berritzea:
− Gometxako Administrazio Batzordeko saneamendu obrak (euri uretarako 1.092 metro eta ur zikinen sareko 896 metro)
eta arazketarako lana (ponpaketa, aurretratamendua eta UZA amaitzea) Amaritako Administrazio Batzordean. Obra
hauek Lan eta Zerbitzuen Foru Planaren barruan daude. Bestetik, Vitoria-Gasteizeko saneamenduari lotutako Arinizeko
putzua kentzea. Obraren zenbatekoa guztira 609.922,98 € da.
− Mataukoko Administrazio Batzordearen saneamendua berritzeko eta Mendozako Administrazio Batzordearen saneamendu nahiz arazketako lanak (ponpaketa, aurretratamendua eta UZA) egitea. Obra hauek ere badaude Lan eta
Zerbitzuen Foru Planean. Guztira, euri uretarako sareko 3.070 m egon ziren eta ur zikinen sareko 2.830 m. Urtean
egindakoaren kostua. 1.887.492,68 €.
− Vitoria-Gasteizeko kaleen sareak berritzeko obrak amaitzea: Gamarrako Atea (I. fasea); Heraclio Fournier (I. fasea);
Zuia; Ama Vedruna eta Caño de los Naranjos. Obra guzti hauek AMVISAk sustatu ditu eta Izarbenta nahiz San Prudentzio
kalekoak -azken hau gauzatzen dabilena- berriz, Vitoria-Gasteizeko Udalarekin batera sustatu ditugu. Guztira, esku
hartze hauetan, 1.949,75 metro biltzailea ipini dute eta haren kostuaren zenbatekoa 877.236,55 € da.
Tratatutako ur zikinen bolumena % 4,4 handitu da, aurreko urtearen aldean. Euri uren tratamendua finkatzea. 1.595.118
m3 tratatuta.
Ur zikinak arazteko prozesuen ingurumen inpaktua murritzeko jarduerekin jarraitzen dugu.
− (Laminoria eta Áridos de Navarra) harrobietako paisaia berroneratzean ura galdutako lohiak hobetzea eta nekazaritzarako ongarri gisa erabiltzea.
− Energiaren kontsumoa murriztea urteko batez beste %44,3ko autohornikuntza lortuta.
− Berrerabilitako uraren barne erabileraren bitartez, UZAn, edateko uraren kontsumoa praktikan amaitu da, polielektrolitoa, ureztatzeak, eta abar prestatzean.
Krispiñako UZAren eta arazteko inguruko instalakuntzen Ustiatzeko eta Mantentzeko Zerbitzuaren Kontratu berrirako
aurkeztutako eskaintzen pleguak prestatzea, lizitazioa egitea eta aztertzea.
Laborategiko ekipamendua berritzea: OEB5 zehazteko inkubagailu berria; irabiagailu berogailua; termodesinfektagailua;
eta doitasun balantza bere mahaiarekin.
Guztira dagoen nitrogenoaren Kontrol Automatikorako Estazioarentzako etengabeko neurgailua eskuratzea aztertzea,
izan ere, laster sartu daiteke indarrean nitratozko nitrogenoaren ordez guztira dagoen nitrogenoa mugatuko duen isurtzeko baimenari buruzko ebazpena. Ekipo horrekin, isuriaren baimena bete dela kontrolatzeko elementua edukitzeaz gain,
prozesua kontrolatzeko eta alarma sistema edukitzeko balio du.
Nutrienteen ezabaketa hobetzeko prozesuak aztertzea. Horretarako, xukatutakoen edo lohien marrako itzulkinen
korronteko nitrogenoan eragin behar da.

2015erako aurreikusitako ekintza nagusiak
- Krispiñako UZAren eta arazteko inguruko instalakuntzen Ustiatzeko eta Mantentzeko Zerbitzuaren Kontratua esleitzea.
- Lanak amaitzea eta egitea: Gasteizeko Taldearen kaleko 1.200 metroko hodia ipini da 800 metroko beste baten ordez;
Gamarrako Atea (III. eta IV. faseak) eta Heraclio Fournier (II. fasea) kaleetan saneamendua berritzea; Mendoza, Matauko,
Arkaia eta Aberasturiko Batzar Administratiboetan saneamenduko eta arazketako lanak (herrigunetik hilerrirainoko
hodia).
- Sareak berritzeko obra berriak lizitatzea eta egitea: Kontzeju, Larragana, Donejakue eta Gasteizko Taldea kaleak; eta
Otazuko herrigunetik hilerrirainoko saneamenduko hodia.
- Gainezkabideetan klapetak ipintzeko lanak proiektatzea, lizitatzea eta burutzea; eta Ihurreko gainezkabidea bahetzea.
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4 ZERBITZUAREN

ADMINISTRAZIOA
Zerbitzuaren administrazioak dauzkan jardueren baitan, AMVISAren jarduera komertzialari,
bezeroen eta interes taldeen arretari, abonatuekiko komunikazioari, aholkularitza juridikoari
edo hornitzaileen zein kontratazioen kudeaketari dagozkienak ditugu.
Kudeaketa komertzialari dagokionez, AMVISAk lau fakturazio egiten ditu urte osoan, hau da,
apirilean, uztailean, urrian eta ondorengo urteko urtarrilean. Bildutako guztirako kontsumoa ez
dator bat zehatz-mehatz urte naturalean egindako kontsumoarekin, kontagailuen irakurketak
egiteko datak direla eta. Hala eta guztiz ere, fakturazio horiek erreferentziatzat erabiltzen dira
bezeroen kopurua kontabilizatzeko, fakturatutako kontsumo eta zenbatekoak analizatzeko, baita
atalburu honetan jarduerari buruz aurkeztutako adierazleak eskuratzeko ere.
Jendaurreko arreta modu desberdinen bidez eskaintzen da, batez ere, gure bulegoetan, aurrez
aurre eta telefono bidez ere bai. Kudeaketa orokorreko sistema ere egokitzen ari da bulego
birtualaren bidez, online, tramite kopuru handiagoa egiteko.
Administrazioaren datuen artean, urtearen barruan egindako kontratazioen xehetasuna eta
enpresaren jarduera komunikatiboaren laburpena ere sartzen dira, hurrengo ardatzekin:
gardentasuna hobetzea, zalantzak argitzea eta herritarrak sentsibilizatzea.
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4.1 Kudeaketa komertziala
Jarduera komertzialari buruzko datuak
% 0,8 % 0,7
% 14,2

Kontratuak1

123.705

% 84,2

Kontratuak, tarifaren arabera (hornikuntza)

Altak

4.560

Etxekoa

Bajak

3.539

Merkataritza-industria
VG Udala
Gainerakoa

% 1,8
% 11,7
% 2,2
% 1,8
% 19,8

Fakturatutako kontsumoa, guztira
Hornikuntzan2

15.810.384 m3

Estolderian

14.619.218 m3

Ur zikinetan

14.619.192 m3

Isurketa industrialetan

% 53,9
Kontsumoa, tarifaren arabera (hornikuntza)

Etxekoa
Ur beroa

% 3,7
% 5,1

Zentro ofizialak
Merkataritza-industria

7.623 m3

Herriak
Altako industria
Zigoitia
VG Udala
% 0,3
% 1,3
% 0,8

Fakturazioa
Hornikuntzan

22.676.679,24 €

% 26,9

11.001.417,34 €

Estolderian

3.829.111,11 €

Ur zikinetan

7.714.745,11 €

Isurketa industrialetan

% 7,7

197.331,36 €

Beste kontzeptu batzuetan 175.406,98 €

% 56,8

Fakturazioa, tarifaren arabera (hor + estol + ur zik)

Etxekoa
% 2,5
% 3,8

Ur beroa
Zentro ofizialak
Merkataritza-industria
Herriak
Altako industria
Zigoitia
VG Udala
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1

2015ko urtarrileko fakturazioaren arabera

2

93.118 m3 ez dira banaketa sarean sartu, Legutioko Udalerriko ur gordinaren hornikuntzaren zati bati baitagozkio.

AMVISAren tarifa sistema
AMVISAk tarifa binomikoa du zerbitzu mota bakoitzerako (hornikuntza, estolderia eta ur zikinen arazketa),
eta tarifa horrek kanon finko bat dauka kontagailuaren diametroaren arabera, eta kopuru aldakor bat
kontsumoaren arabera. Prezioak urterik urte finkatu eta Vitoria-Gasteiz udalerriko Ur Hornikuntza eta
Saneamenduko Udal Zerbitzuen prestazioaren Ordenantza Fiskalean biltzen dira. Ordenantza horrek
aipatutako zerbitzuak bermatzen dituzten tasen abonua arautu, ezarri eta exijitzen du, eta horien prestaziotik eta etorkizuneko gauzatzetik eratorritako kostuak finantzatzen ditu.
Ur kontsumoa nork egiten duen kontuan izanda, aplikatu beharreko zortzi tarifa ezarri dira. Tarifa horietatik
bost bajako hornikuntzari dagozkio: etxekoa (ur hotza), ur beroa (auzo komunitateak), zentro ofizialak eta
Administraziokoak (Udala izan ezik), merkataritza-industria eta Vitoria-Gasteizko Udala; gainerako tarifak
altako hornikuntzan aplikatzen dira: altako herriak, altako industriak eta Zigoitiko udalerrirako kontagailu
orokorra. Etxeko tarifari dagokionez, zati aldakorra hiruhileko kontsumoko hiru blokeri edo tarteri dagokie,
eta tarte bakoitzaren prezioa gorakorra da. Etxekoak ez diren erabileretako tarifen kontratuetan, AMVISArekin kontratatutako zerbitzuei dagokien fakturazioarekin batera, Uraren Kanona ere aplikatuko zaio faktura
bakoitzari, Eusko Legebiltzarreko ekainaren 23ko 1/2006 Legean eta hau garatzen duen 181/2008 Dekretuko Erregelamenduan ezarritako xedapenen arabera. Araudi honek kanonaren zenbatekoa URA Uraren
Euskal Agentziaren izenean eta honen kontura biltzeko derrigortasuna ezartzen die erakunde hornitzaileei.
Uraren erabilerari dagokionean, etxeko erabileratzat hartzen da: etxeko tarifekin eta ur beroarekin
lotutakoa, zentro ofizialen eta Udalaren erabilera instituzionala eta merkataritza-industrial erabilera,
merkataritza-industria tarifan eta altan dagoen industria tarifaren kontsumoaren altan.

2014ko hornikuntzan fakturatutako m3 bakoitzeko diru sarrera, zerbitzu motaren eta
tarifaren arabera (€)
Guztira Kanon finkoa %

Hornikuntza

Estolderia

Ur zikinak

Tarifa: Etxekoa

0,65

0,28

0,56

1,49

% 53,9

Tarifa: Ur beroa

0,52

0,17

0,35

1,04

% 24,3

Tarifa: Zentro ofizialak

0,59

0,12

0,25

0,96

% 13,6

Tarifa: Merkataritza-industria

1,08

0,30

0,53

1,92

% 24,3

Tarifa: Altako herriak

0,45

0,04

0,09

0,58

% 6,3

Tarifa: Altako industria

0,84

0,00

0,00

0,84

% 0,3

Tarifa: Zigoitia

0,20

0,00

0,00

0,20

% 0,0

Tarifa: VG Udala

0,48

0,14

0,30

0,92

% 15,7

Fakturatutakoa, guztira

0,70

0,24

0,47

1,41

% 39,9
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Fakturazioaren xehetasunak, zerbitzu motaren eta uraren erabileraren arabera
Horniketa

Saneamendua

Elementuak

111.956

111.757

Ur hotza

111.337

111.138

Ur beroa

619

619

Kontsumoa

9.323.416 m3

9.287.394 m3

Fakturazioa

5.904.871,04 €

7.595.908,14 €

Etxeko erabilera

<100
101-110

Abetxuko
100,9

Zona Rural Noroeste
127,8

111-120
121-130
Arriaga-Lakua
103,0

>130

Zona Rural Este
129,5
Sansomendi
101,4
Ali-Gobeo
117,5

Gazalbide
101,2
Txagorritxu
101,2

San Martín
108,9
Zabalgana
99,1

El Pilar
97,4

Zaramaga
97,4
Aranbizkarra
103,7

Lovaina
120,6

Casco Viejo
107,5

Zona Rural Suroeste
77,4
Mendizorrotza
155,7

124,8

Aretxabaleta-Gardelegi
98,5
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

106,5

2013

2014

Arantzabela
93,5
Arana
Santiago 96,7
109,8

Judimendi
110,7
Ensanche
130,5

Ariznabarra
110,7

107,3

El
Anglo
109,2

Coronación
105,3

Santa
Lucía
102,4

117,0
Desamparados

San
Cristóbal
101,6
Adurtza
104,8

Salburua
100,3

Horniketa

Saneamendua

1.275

1.107

1.014

929

261

178

Kontsumoa

2.440.288 m3

2.280.775 m3

Fakturazioa

1.237.741,48 €

1.035.374,54 €

17.510

15.897

Bajako hornidura

17.508

15.897

Altako hornidura

2

Instituzional erabilera
Elementuak
Udala
Zentro ofizialak

Merkatal-industrial erabilera
Elementuak

Kontsumoa

3.473.174 m3

2.953.524 m3

Fakturazioa

3.674.024,65 €

2.615.979,42 €

Hornidura instituzionalaren eta merkatal-industrialaren garapena
57,9
Merkatal-industrialarena

39,4

38,8

36,2

Instituzionalarena

27,1

24,9

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Udal kontsumoaren zehaztapena
Udal kontsumo osoa
Fakturatutakoa (salbuetsiak barne)
Estimatua
Gune berdeen ureztaketa
Batez besteko kontsumoa

2.652.464 m3
1.856.464 m3
796.000 m

3

935.170 m

Gainerako
zentroak
Zenbatetsitakoak2

% 14

% 30

3

246 l/m

2

Edateko urez ureztatutako gainazala

2.495.001 m (% 60)

Ureztaketa eraginkorra duen gainazala1

1.277.635 m2 (% 59)

Ureztapena

Gizarte etxeak
eta kirol zentroak

% 21

% 35

2

2014an klimak ureztatzeko beharra mugatu zuela kontuan harturik,
ureztaketa eraginkorraren erreferentzia 250 l/m2an zehaztuta dago.
2
Kontrolatu gabeko ureztatzeak, kaleen garbiketa, sareko lanak
1
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4.2 Bezeroarenganako arreta
Aurrez aurreko arreta

Telefono bidezko arreta

On-line kudeaketak

Zerbitzu pertsonalizatua
AMVISAko bulego nagusietan urteko egun guztietan.

Orokorra
945 161000/01/02/03/21
Matxurak
945 161024/23
Larrialdiak (etengabeko
zerbitzua)
945 260086

www.amvisa.org webgunearen bidez
egin daitezke.

Udal Gizarte Etxeetako Herritarrentzako Arreta bulegoetan ere, ohiko izapideetako
batzuk egin daitezke.

Ordutegia
8:30etatik 14:00etara (A-O)

Ordutegia
7:30etik 15:00etara (neguan)
7:30etik 14:00etara (udan)

Ondoko izapideak egin daitezke,
ziurtatutako erabiltzaile nahiz ziurtatu
gabeko erabiltzaile gisa:
− Horniduran alta ematea
− Horniduran baja ematea
− Banku helbideratzea aldatzea
− Posta bidaltzeko helbidea aldatzea
− Kontagailua irakurtzea
− Eragiketen jarraipena egitea
− Ordainketak
− Kontratua aukeratzea*
− Kontratuaren datu orokorrak*
− Kontsumoen kontsulta*
− Erabiltzailearen profila*
*Soilik ziurtatutako erabiltzaile gisa
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Jardueraren datuak
17.352 pertsona

Aurrez aurreko arreta

70 pertsona

Eguneko batez-bestekoa
Batez-besteko arreta-denbora

00:09:01

Batez besteko itxaron-denbora

00:08:19
21.113 dei

Telefono bidezko arreta

17.911 dei

Bulego nagusiak

638 dei

Arakako EUA

40 dei

Tratamendu eta Kalitate Arloa
010 Udal arretako telefonoa

1.054 dei

Udal arretako bulegoen telefonoak

1.470 dei

Bestelako arretak
Herritarrarentzako Postontziaren bidez

142 (jasotako 175etik)

info@amvisa-futura.org-en bidez

6

E-faktura duten edo Metapostan alta eman duten
Bezeroak

2.149

Abonatuak

2.412

20.109

AMVISAko bulego zentraletan aurrez aurre
eskainitako arreta kopuruaren bilakaera*

19.128
18.528
17.352

2011

2012

2013

2014

Telefono bidezko arreta kopuruaren bilakaera
21.640

21.523
21.113

2011

2012

2013

2014

Udalak ezin izan zuen datua eman

*Aurrez aurreko eta telefono bidezko arretei buruzko datuen erregistroa 2011n
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4.3 Aholkularitza juridikoa, azpikontratazioa eta
hornitzaileak
AMVISAn Idazkaritza eta Aholkularitza juridikoko funtzioen barruan hurrengo alderdiak daude:
zerbitzu publikoaren arloko nahiz enpresaren jarduera berari lotutako erreklamazioen arreta; harpidetutako aseguruei lotutako gaiak; Zuzenbide Pribatu eta Publikoari dagokienez aholkularitza
ematea; auzien aurreko babes juridikoa; txosten eta irizpen juridikoak idaztea; ordenantzak prestatzea;
eta Sozietatearen kudeaketa organoei aholkularitza legala eskaintzea; lan harremanei nahiz lantokietan Arriskuen Prebentzioari, Lan Segurtasunari eta laneko higieneari lotutako prozedura eta
jarduerak ezartzeari buruzko aholkularitza; eta datuen babesaz zein gardentasunaz aholkua
ematea. Horrekin batera, erabiltzaile mota guztiei, udal zerbitzuei, Kontsumoko Arbitraje Batzordeari, Eusko Jaurlaritzari eta AMVISAko Kontratazio Mahaiari zuzendutako txostenak egitea ere
berari dagokio.
Istripuei edo erreklamazioei aurre egiteko AMVISAk aseguruen estaldura dauka hurrengo arlotean:
Erantzukizun Zibila; arrisku askotakoa; autoak; bizitza eta istripuak. Haiei esker, edozein gertakizunen aurrean zerbitzuari jarraipena eman ahal zaio.
AMVISAko Giza Baliabide eta Idazkaritza Arloari dagokio, halaber, beste erakunde batzuekin kontratuak formalizatzea eta akordio eta hitzarmenak lortzea. 2014an 20 kontratazio prozedura izapidetu
eta sinatu dira (horietako bost negoziatutakoak dira), eta horiek guztiak kontratatzailearen profilean
argitaratu dira, prozedura horiei dagozkien derrigorrezko berdintasun eta lehia printzipioei jarraikiz.

Jardueraren datuak
Kontratatutako aseguruen zenbateko totala
Erantzukizun zibila

174.231,42 €

Kalteak

30.145,91 €

Arrisku anitza

21.768,88 €

Autoak

14.537,12 €

Bizitza

41.466,28 €

Ur hodien apurketen ondoriozko ezbeharrak
Kalte ordainketen zenbatekoa
Sortutako istripuak
Kalte ordainketen zenbatekoa
Idatzizko erreklamazioak
AMVISA
Ezbeharretako erantzukizun zibila
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282.149,61 €

16
42.276,87 €
1
940,20 €
152
126
17

Sindikoa

2

Arartekoa

0

OKUS eta Vitoria-Gasteizeko Udala

3

Kontsumobide

4

2014ko kontratazioen zehaztapenak
Obren kontratuak
Forondako Atea kaleko edateko uraren sarea berritzea

Prozedura

Zenbatekoa
(BEZ gabe)

Amaiera

Irekia

417.112,90 €

2014

Irekia

713.515,34 €

2018

Irekia

298.041,25 €

2014

Irekia

155.423,02 €

2014

Negoziatua

42.924,00 €

2014

Irekia

407.036,74 €

2015

Aberasturiko banaketa eta saneamenduko sareko lanak

Irekia

1.477.577,75 €

2015

Ali-Gobeoko banaketa sareko lanak (I. fasea)

Irekia

1.087.697,03 €

2015

Ali-Gobeoko banaketa sareko lanak (II. fasea)

Irekia

804.809,47 €

2015

Irekia

369.765,42 €

2015

Obra txikiak Vitoria-Gasteizeko estolderia eta arazketa sarean
(Hirigunea eta Batzar Administratiboak)
Edateko uraren sarea berritzea Jacinto Benavente eta Aragoi
kaleetan
Amaritan ponpatzeko eraikina eta araztegia eraikitzea
N240 errepidearen eta Arakako EUAren arteko bidea asfaltatzea
Mataukun saneamendu sarea berritzea eta euri uren sarea
egitea

Gamarrako Atea kaleko banaketa eta saneamendu sareetako
lanak (III. fasea)

Zerbitzuen kontratazioa
Aholkularitza orokor eta teknikoa Gorbeiako urtegietan segurtasun azterketak idazteko
Ustiaketa zerbitzua Krispiñako UZAn

Prozedura

Zenbatekoa
(BEZ gabe)

Amaiera

Irekia

72.000,00 €

2014

Irekia

21.009.425,93 €

2020

Kalte materialen asegurua

Negoziatua

19.350,40 €

2015

Bizi Asegurua

Negoziatua

25.985,57 €

2015

Erantzukizun zibileko asegurua

Negoziatua

63.690,00 €

2015

Automobilen asegurua

Negoziatua

8.999,99 €

2015

Krispiñako Kontrol Automatikoko Gunea mantentzea eta zaintzea

Irekia

179.646,00 €

2017

Aberasturiko banaketa eta saneamendu sareko lanen aholkula-

Irekia

36.263,28 €

2015

Irekia

5.407.581,62 €

2021

Irekia

124.766,24 €

2018

ritza eta zuzendaritza
Vitoria-Gasteizko saneamendu eta arazketako sarea mantentzeko zerbitzua (hirigunean eta Administrazio Batzordeetan)
Hiruhileko fakturak eta gainerako dokumentazioa inprimatzeko,
maneiatzeko eta gordetzeko zerbitzua
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4.4 Zerbitzuaren eskaintzari lotutako alderdi nabarmenak
Abonatuen kudeaketa eta kudeaketa komertziala
1.021 alta garbi erregistratzea (2013an baino %28 gutxiago).
Ur hotzeko zazpi kontratu komunitario banakatzea. Urteko fakturazioaren arabera, etxebizitzako tarifa duten
elementu edo etxebizitza guztietatik 8.201 daude oraindik kontratu komunitariorekin (%7,4).
Programatutako 492.611 kontagailu irakurketen %97,3 egin da.
Kontagailuen tele-irakurketa duten abonatuen kudeaketa: 3.512 bezerok sistema hori daukate eta 763 instalakuntza horrela fakturatu dituzte.
Fakturazio osoa %1,4 igo da, kontsumoa eta fakturatutako uraren ehunekoa hazi direla eta. Udalari ezarritako tarifaren eta altan egindako hornikuntzako tarifen fakturazioa handitu da. Etxebizitzako tarifaren kasuan, 2013an baino
%0,9 gehiago izan da soilik.
Vitoria-Gasteizko ur kontsumoari buruzko urteko txostena prestatzea kontratuen banakako azterketan oinarrituta. Horren baitan sartzen dira kontsumoaren eta fakturazioaren egiturari buruzko datu orokorrak lortzea, batez ere
udal kontsumoak (baita berdeguneak ureztatzea ere).

4.083

Alta garbien bilakaera

1.816

2.153
1.418
1.021

2010

2011

2012

2013

2014

Fakturatutako uraren bilakaera eta banaketa sarearen errendimendua*
90,8%
89,3%
87,6%

88,2%

90,5%
89,7%
88,6%

89,0%

89,4%

Errendimendua

88,6%

Fakturatutako ura

87,6%
86,1%

86,0%
84,0% 84,2% 84,2%
82,8%

82,7%

80,0% 79,7% 79,9%

2004

2005

2006

80,8%

2007

2008

2009

Fakturatzeko eta irakurketak erregistratzeko
ereduaren aldaketa-aldia
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2010

2011

2012

2013

2014

*Sarera igorritako ur bolumen osoaren
araberako banaketa eta fakturazioaren
adierazle nagusiak ehunekoetan
kalkulatzeko, fakturazioaren datuak 365
egunetarako kalkulatzen dira.

2014ko fakturazioari dagozkion kontsumoak aztertzearen ondorio nagusiak
Vitoria-Gasteizko etxebizitzen kontsumoa fakturatutako guztizkoaren % 57a izan zen. Biztanleko batez beseko balioa
berriz, % 0,9 jaitsi zen 2013rekin alderatuta. Erabilera komertzial-industrialean eta erabilera instituzionalean fakturatutako batez besteko kontsumoa berriz, % 2,1 eta % 9,5 handitu ziren, hurrenez hurren.
Hiriko sei auzotan etxebizitzen kontsumoa 100 litro baino gutxiago izan zen.
Etxeko ur hotzaren kontsumoaren egituraketari dagokionez iazkoaren oso antzekoa da oraindik, egunean 100 eta 200
litro tarteko batez besteko kontsumoak dituzten elementuak edo etxebizitzak ugaritzen ari dira: elementuen %55ek
eguneko ur hotzaren kontsumoa 200 litrotik beherakoa du, eta %9,1ek baino ez du gainditzen eguneko 400 litroko
kontsumoa. Etxebizitzetan ur hotzaren kontsumoagatik fakturatutako zenbatekoei dagokienez, bezeroen %75ek
urtean 130 € ordaintzen dituzte Uraren Zerbitzu Osoa jasotzeko.
2009tik lehendabizikoz, aurreko urtekoarekin alderatuta batez besteko kontsumoa handitzen duten elementuen
kopurua handiagoa da (% 50,0) murrizten dutenena baino (% 48,3).
Udalerrian ur hotzeko tarifaren 3. zatian fakturatutako kontsumoak guztizkoaren % 5,0 izaten jarraitzen du. Familia
ugariak tarte horretatik kanpo gera daitezke dagokien hobariari atxikitzen bazaizkio; 2014an, 1.009 hobari kudeatu
dira.

2014an etxebizitzetan izandako kontsumoaren egitura xehetasuna
Altak

metatutako
elementuen %
% 23

% 11

% 39

% 55

% 68

Bajak

% 78

% 86

Gainerakoa (bigarren mailako ardatzan)
% 91

% 94

% 96

% 97

% 98
10.000

300

9.000
250

8.000
7.000

Elementuak

200

6.000
150

5.000
4.000

100

3.000
2.000

50

1.000
0
0

0

5
6a

2

0

0

76

0
a1

6

12

5
a1

0

0

6

17

0
a2

6

22

5
a2

6

27

6

32

5
a3

6

37

0
a4

0

0

0

0

0

0
a3

6

42

5
a4

6

47

0
a5

0

0

6

52

5
a5

6

57

0

0
a6

Kontsumo-tartea, elementu eta eguneko litrotan

2014an etxebizitzetan izandako kontsumoaren egitura xehetasun tarifaren hiru hileko fakturazioaren
zatien arabera
3. tartean
% 5,7

Kontsumorik
gabe
% 5,4
1. tartean
% 23,7

2. tartean
% 65,2

Elementuak

3. tartean
% 5,1

3. tartean
% 5,0

Kanon finkoa
% 55,3
2. tartean
% 26,7
1. tartean
% 12,9

Fakturazioa

2. tartean
% 50,3

1. tartean
% 44,7

Kontsumoa
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Bezeroen arreta eta kontratazioa
Aurrez aurre eskainitako arreta kopurua %9,3 murriztu da aurreko urtearekin alderatuta.
Bulego Birtuala behin behinekoz kendu dute Administrazio eta Ekonomia Sailean SAP kudeaketa sistema ezartzeko
prozesua dela eta.
Lau orri informatibo prestatu eta bidali dira elebitan, hiru hileroko faktura bakoitzari erantsita. Bertan, AMVISAren
jarduerari buruzko interes orokorreko albisteak eta informazioak jaso dira. Fakturak berak informatzeko aparteko
atala dauka, bezeroei fakturazio bakoitzarekin batera eguneratzen dena.
www.amvisa.org webgunearen mantentzea. Urtean 64.046 bisitari izan ditu AMVISAren webgunea.
Informatzeko kanpaina espezifikoak egin dira hurrengo kolektiboei zuzenduta: alde batetik, etxebizitzetako
kontsumitzaileak (lau fakturazioetatik hirutan elementuko eta eguneko 600 litroko urteko batez besteko kontsumoa
gainditu zuten abonatu guztiak); eta bestetik, jabeen erkidegoak AMVISAk neurtu gabeko barruko ihesak aurkitu
zituen kasuetan.
Udal zentro publikoetan "Batu urdinez" izeneko sentsibilizaziorako kanpaina burutu da. Horren baitan, ura aurreztearen aldeko kartelak ipini dira, Eskaeraren Kudeaketarako AMVISAren Plan Integralaren (Futura Planaren)
barruan.
Lan eta zerbitzuak kontratatzea. Zenbatekoa: 32.721.611,95 €. Hori oso kopuru handia da AMVISAk egiten duen
kontratua barne hartzen duelako, hau da, Krispiñako ustiaketa zerbitzuarena. Hornitzaileen egiturari dagokionez,
azpikontratatutako enpresen %47,6 tokiko enpresak izan dira.

2015erako aurreikusitako ekintza nagusiak
- SAP sistema ezartzen jarraitzea fakturazio, abonatuen kudeaketa eta bezeroen arretako prozesuetan.
- Bulego birtual berria garatzea eta ezartzea.
- Ur kontsumoari lotutako alderdiei buruzko abonatuentzako kanpaina informatiboekin jarraitzea.
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5 GIZARTE ZEIN

INGURUMENAREKIKO

KONPROMISOA
Urtean zehar AMVISAk garatzen duen hainbat programa eta jarduera plana gizartearekin
eta ingurumen iraunkortasunarekin duen konpromisoa sendotzera bideratuta daude.
Alde batetik, baliabideak era eraginkorrean kontsumitzea, esaterako, ura eta energia, eta
sortutako hondakinen kopurua murriztea eta horiek baloratzea hiriko ur zikloen prozesu
guztietan lehentasunekoak dira, eta horrela frogatzen du enpresaren azken urteetako
ibilbideak.
Bestetik, herritarrei zuzendutako beste ekimen batzuek gizartearen parte-hartzea
sustatu, uraren balioaz sentsibilizatu eta elkartasuna lagundu egiten dute enpresaren
berezko balio gisa, hala nola, Eskaeraren Kudeaketa Plan Integrala, Ingurumen Heziketako ekintzak edo Garapenerako Lankidetza eta aspaldi Zerbitzuaren kudeaketaren parte
dira.

51

5.1 Ingurumen kudeaketa
Baliabideen kontsumoaren eta hondakinen sorkuntzaren datuak
ENERGIA
Bulegoak

Kontsumo mota

2014

2013

Gasolio C (litroak)

20.000

29.000

Elektrizitatea (Kwh)

93.712

102.988

Gasolio C (litroak)

10.821

11.719

Gasolinak (litroak)

3.803

3.517

874.955

904.031

Inportatutako elektrizitatea (Kwh)

5.290.291

5.663.710

Amvisak sortutako elektrizitatea (Kwh)

4.222.180

4.000.203

3.328.385

3.466.044

290.940

236.736

23.407

24.909

Subilla

42.485

49.763

Langraitz

48.628

58.288

Banaketako Ponpaketak

139.634

140.520

Saneamenduko Ponpaketa*

265.108

274.623

Gasteizeko bulegoak
Ibilgailuak
Arakako EUA

Elektrizitatea (Kwh)

Krispiñako UZA
Uribarri
Dura
Hornikuntzako Ponpaketak

Murua

Elektrizitatea (Kwh)

*Kontratuak AMVISAren izenean jarri ziren 2012ko apirilean

Erregaien kontsumoa guztira (litroak)
44.790

44.237

43.420

Gasolina

34.624

% 11,0

A gasolioa

% 31,3

28.524

C gasolioa

% 57,8

2010

Elektrizitatearen kontsumoa guztira (Kwh)
Gainerako zerbitzua

% 3,4

2011

2012

2013

15.406.544
15.198.885

15.093.479

Bildutako
uraren
ponpaketak

14.921.815

% 25,5

Krispiñanako UZA

% 65,1

14.619.725

Arakako EUA

% 6,0

2010
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2014

2011

2012

2013

2014

Elektrizitate unitate kontsumoa (Kwh/m3)
2010

2011

2012

2013

UZAn sortutako energiaren eboluzioa
0,271

2014

Kwh

Kontsumitutakoaren gaineko %

4.425.248

0,185

4.479.656
4.222.180

% 48,1

4.142.823

4.000.203

% 46,0

% 44,4
% 43,9

% 41,4

0,050

Bildutako
kWh/m3-koa

UZAn tratatutako
kWh/m3-koa

EUAn tratatutako
kWh/m3-koa

2010

2011

2012

2013

2014

URA
Edateko uraren kontsumoa Krispiñako UZAn (m3)
12.113

Ur eraberrituaren kanpoko kontsumoa (m3)
3.585.031

12.255

3.405.666

2.905.421

2.627

2.654

2013

2014

3.395.189
2.677.405

604

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

2014

HONDAKINAK
Arazketako lokatzak UZAn (tonak)

UZAn arazketan sortutako LPAk (tonak)
Balorizatzekoa %

15.538
14.901
% 76,8

% 91,8
13.952

% 99,8

13.626

% 99,9
8

13.389
3,2

% 39,3

2010

1,9

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

1,5

1,7

2013

2014
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5.2 Gizartearekiko konpromisoa
Futura Plana
Futura Plana AMVISAren ur Eskariaren Kudeaketa Plan Integrala sortzen duen ekintza taldea da, 2004tik garatzen
egon dena. Gaur egun lanen hirugarren fasean dago, eta honako hauetara bideratuta dago: sektore zein tarifa
moten araberako kontsumoaren karakterizazioa, analisia eta jarraipena, aholkularitza teknikoa eta uraren erabileraren eta gestioaren doako diagnostikoak egitea, eta uraren balioari eta horren kudeaketa eraginkorrari
buruzko herritarrentzako informazio, hedapen eta sentsibilizazioa.

2014an egindako ekintza nagusiak
Hiriko kontsumoen urteko txostena egitea. Horretan 2013an kontratuari lotutako elementu indibidual
bakoitzerako fakturatutako zenbatekoen eta kontsumoen analisi lanen ondorioak batu ziren, hainbat
irizpideren arabera: tarifa mota, uraren erabilera, kontratu mota, auzoa edo bizileku eremua, irakurketen
arteko egunak edo kontsumo tartea etxeko tarifetan, besteak beste.
Udal kontsumoaren txosten espezifikoak egitea (Auzo Etxeak, Kirol instalazioak eta Igerilekuak, 2012 eta
2013ko udako denboraldietako eremu berdeak ureztatzea), kontsumoaren bilakaeraren 150 kontsumitzaile sektorialen eta kontsumo gorabeheren laburpenari buruzkoa (ez-ohiko erregistroak kontagailuaren
instalakuntzak arazoren bat dagoela adierazten dutena).
AMVISAren diru-sarreren aurreikuspenaren simulazioa hiruhileko fakturazio bakoitzerako fakturatutako benetako kontsumoetatik abiatuta.
Uraren erabilera eta kudeaketaren doako diagnostikoen programa garatzea, osatutako hamar diagnostiko berriekin, eta aholkularitza teknikoak egitea beste sei instalakuntzatan.
Udaleko instalakuntzen kontsumoen jarraipen programa garatzea. Hauek aurreko faseetako diagnostikoetan parte hartzaile nabarmenenak eta kontsumitzaile handienak izan dira eta horietan zera egin da:
uraren kontsumoan desbideratzeak aurkitu direnean ihes jakinarazpenak bidaltzea. Diagnostikoei eta
kontsumoen jarraipen honi esker 16 praktika on identifikatu dira hirian.
Herritarrei informazioa emateko ekintzak, batez ere fakturetan jarritako informazio orriei eta AMVISAren
webguneko edukiak eguneratzeari esker: albisteak, Futura Planari buruzko atala, etab.
Informatzeko kanpaina espezifikoak egitea etxeko kontsumitzaile handienentzat eta ihesa detektatutako
kontratuetan.
Udal zentroetan egindako sentsibilizazio ekintzak: instalazio eta osasun zentroetan jarritako sentsibilizazio kartel berriak diseinatzea eta jartzea (68 instalazio eta 1000 kartel), kontsumo elementuak ondo
erabiltzeko pegatinak jartzea, eta instalazioaren bilakaerari buruzko 22 informazio gune eguneratze eta
jartzea 2013ko datuekin.
Vitoria-Gasteizeko ikastetxe guztiei sentsibilizazio kartelak bidaltzea: 115 zentroetara orotara 1.100
kartel bidali dira.
Uraren Munduko Eguna Ospatzea (martxoak 22) "Ur gutxiago kontsumitzen baduzu, energia gutxiago
kontsumituko duzu" lelopean.
Uraren erabilera eraginkorrari buruzko hitzaldiak eta informazio saioak ematea udal zentroetako arduradunei eta erabiltzaileei (2014an prestakuntza zentroetara eta Gizarteratze Zerbitzuetara bideratu ziren).
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Kontsumo helburuen betetzeari buruzko eta Futura Planarekin
gizartea sentsibilizatzeari buruzko adierazleen bilakaera

2003 2008

2012

2014

2017rako
helburua

Alta emandako ura (hm3/urteko)

24,5

22,0

19,7

18,4

<19,5

Zuzkidura (litroak/bizt/eguneko)

299

260

222

207

200-220

Banaketa sareko errendimendua

% 85,9 % 89,3 % 89,4 % 90,5

>% 90

Etxeko batez besteko kontsumoa (litroak/bizt/eguneko)

123,8 120,7

111,1 106,5

<105

Eskari komertzial-industrial garbi globala (litroak/bizt/eguneko)

60,0

54,3

41,8

39,4

<40

Erakundeen eskari garbi globala (litroak/bizt/eguneko)

39,7

23,1

29,3

27,1

<25

Ura aurrezteko sentikortasuna duen biztanleria (0tik 10era bitarteko indizea)

5,81

6,98

7,23

--

>8

Aurrezteko joera duten herritarrak (hala diote)

% 75

% 88

% 88

--

>% 90

Oihartzuna (aldian antolatutako ekitaldi ofizialen kopurua)

17

22

8 Gutxienez 20

Aldian aitortutako praktika onen kopurua

21

45

13 Gutxienez 40

150 ur kontsumo nagusien berariazko pisua (kontsumo osoaren %,
etxeko erabilerarik ez ureztapenarik gabe)
Etxeko kontsumitzaile nagusien (600 litro/elementu/eguneko baino
gehiago) kontsumo murrizketa.
Kontsumitzaile nagusien berariazko pisua (kontsumo osoaren %)
Egindako kontsumoen jarraipen zuzena duten kontratu kopurua
Saneamendu kontuan praktika onak dituzten herritarrak (hala diote)

% 20,4

% 21

<% 17

% 9,1

% 2,7

% 10

189

%7

<% 7

230

>250

--

>% 75
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Urari buruzko Ingurumen Heziketako Jardueren Programa
AMVISAren ingurumen prestakuntza ekintzen helburua ikasleei uraren irudi osoa erakustea da, hau da, ura
Lurrean bizitzeko oinarrizko elementu gisa. Hori guztia, metodologia parte-hartzailea jarraitzen duten jardueren bidez: jolasak, tailerrak, lehiaketak, bisita gidatuak, eztabaidak ekoauditoretzak, etab. Hori guzti hori eskoletan euskaraz eta gaztelaniaz eskaintzen da.
Horiek antolatzeko, AMVISA Vitoria-Gasteizeko Ingurumen Gaietako Ikastegiarekin (CEA) elkarlanean aritzen da.

Ibilbideak Zadorran barrena
Zadorra ibaian eta bere gertuko ingurunean egindako lau ibilbideko zikloa; horretan, bisitaldi gidatua tailerrekin, datuen azterketarekin eta fenomenoen behaketarekin nahasten da, eta iraunkortasuna, ibaiaren ezagutza
eta ibaiak hiriarekin duen lotura sustatzea du helburu. Ikasturte osoan egiten dira.
Hartzaileak: LHko 3. zikloa, DBHko 1. eta 2. zikloak, Batxilergoa eta Heziketa Zikloak, eta beste talde batzuk,
ibilbidearen arabera.
2013/2014 ikasturteko jardueretan parte-hartzea: 34 talde

Ura ezagutzera jolasten dugu
Uraren eta iraunkortasunaren gaia era ludiko batean lantzeko jarduera multzoa. Ataria-Salburuko Hezeguneen
Interpretazio Zentroan garatzen da. Martxotik ekainera bitartean egiten dira.
Hartzaileak: Haur Hezkuntzako ikasleak (bigarren zikloko 3. maila)
2013/2014 ikasturteko jardueretan parte-hartzea: 48 talde

Bisita AMVISAko instalazioetara
Ibilbideak oinarri dituzten bisitaldi gidatuak, eta tratamendu araztegian eta banaketa sarean jarduera didaktikoak, tailerrak eta lansaioak egiten dira. Bisitaldien helburuak honako hauek dira: instalazioak ezagutzea eta
sarea nola egituratzen den ikustea, uraren hiriko kudeaketa prozesuak eta ihesak kontrolatzeko eta detektatzeko metodologia adieraztea, jendea kutsaduraren arazoekiko sentikor bihurraraztea eta aurreztea sustatzea.
Urritik ekainera bitartean egiten dira.
Hartzaileak: DBH, Batxilergo eta Heziketa Zikloetako ikasleak.
2013/2014 ikasturteko jardueretan parte-hartzea: 86 talde
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Garapenerako Kooperazioa eta gizarte lankidetzako hitzarmenak
AMVISAk ibilbide luzea egina du garapenerako lankidetza alorrean, eta azken urteetan laguntza
ekonomikoa nahiz teknikoa eman die ur horniketarekin zerikusia duten hainbat egitasmori. Horra
zuzendutako urteko aurrekontua Amvisaren aurrekontu orokorraren %1era iritsi da.
2014an irailaren 1 eta 8aren bitartean AMVISAko Gerenteak eta Vitoria-Gasteizeko Udaleko Lankidetza Zerbitzuko Arduradun Teknikoak Ibagué (Kolonbia) bisitatu zuten, 600.000 biztanle dituen hiria
eta Vitoria-Gasteizekin senidetuta dagoena, AMVISA eta IBALen artean (hirian ur zerbitzua eskaintzen
duen udal enpresa publikoa) lankidetza erlazioei bide emateko aukerak helburu izanda. Batzarrak
egin ziren Zuzendaritzarekin eta IBALeko arlo guztietako teknikariekin, enpresako instalazio adierazgarrienak bisitatu ziren eta esperientzia teknikoak eta kudeaketakoak trukatu ziren. Bisitan udaleko
arduradun politikoekin ere batu ziren.
Lankidetza ekintza posibleak batzen zituen proposamena egin zen, batez ere IBALeko teknikari baten
bisita Vitoria-Gasteizera zuzenean AMVISAK garatutako esperientziak ezagutzeko. Zehazteke geratu
ziren 2015erako IBAL bisitan etortzeko aukerako datak.
AMVISAk beste erakunde edo programa sozialekin duen elkarlanari dagokionez, 2014an 2.727,27€
bideratu ziren Vitoria-Gasteizeko Jolasaldiaren XIX ediziorako, ekainaren 27tik 29ra ospatu zirenak.
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6 EKONOMIA
ETA FINANTZA

KUDEAKETA
Hiriko ur kudeaketaren helburu nagusietako bat horniketa eta saneamendua ematen
duen enpresari oreka ekonomikoa eta finantza egonkortasuna ematea da, era honetan epe ertain eta luzera iraunkortasuna lortzeko. Lan honetan oinarrizkoa izaten da
Zerbitzuaren kostu guztiak zenbatzea, diru sarreren beharrak betetzeko tarifa sistema egokia ezartzea eta era berean herritarrentzat onargarria izatea, diru laguntzak
kudeatzea eta beharrezko beste inbertsio zein obretarako finantzazio hitzarmenak
lortzea.
AMVISAk azken urteetan negozioen zenbatekoa handitzea ahalbidetu duen
egonkortasun ekonomikoa lortu izanaz harro egon daiteke, fakturatutako kontsumoetan murriztapenak egon diren arren, eta Eusko Jaurlaritzarekin, URA Ur
Agentziarekin eta Arabako Foru Aldundiarekin hitzarmenak sinatu izanagatik ere.
Horiei esker, hiriko eta Administrazio Batzordetako hornikuntza eta saneamendu
sistemak berritzeko inbertsioak egiten jarraitu ahal izan dugu.
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6.1 Zerbitzuaren kudeaketa ekonomikoaren zehaztasunak
Jardueraren datuak
Negozioen kopuruaren zenbateko garbia1

23.029.549,87 €

Ekitaldiaren kontabilitate emaitza

5.144.943,48 €

Kapitalaren diru laguntzak kontuan hartu gabe

-482.255,40 €

Kostuen estaldura zerrenda (urteko sarrerak/urteko kostuak)

97,99%

Emaitzara aldatutako diru laguntzak kontuan izanda

121,47%

Fakturatutako batez besteko diru sarrera (hornikuntzaren bolumenari dagokionez)
Ekitaldian egindako inbertsioa

1,41 €

6.139.849,17 €

Ekitaldian sortutako uraren kanona

240.624,79 €

Kanona kobratu den faktura kopurua

45.723

Negozio kopuruaren zenbateko garbiaren kontabilitate zehaztapena egiteko, fakturazioa urte arruntaren
arabera hainbanatzen da.

1

Negozio zifraren zenbateko garbiaren bilakaera (€)
23.340.976,43 €
23.015.664,49 €

23.029.549,87€

22.198.050,54 €

21.128.880,28 €

2010

2011

2012

2013

2014

AMVISAren kostu egitura

Langile gastuak
% 17,5
Amortizazioak
% 33,5

Hornikuntzak, beste ustiapen
gastu batzuk, ondare eta
inbertsio gastuak
% 49,0
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Aktiboak finantzatzea
AMVISAk hitzarmenak eta akordioak egiten ditu beste administrazioekin Sozietateak egindako obra eta inbertsioak
finantzaketarako. Jasotako diru laguntzak ez dira itzuli behar eta zehaztutako helburuen arabera erabiltzen dira.
AMVISAk diru laguntzetako ebazpenetan ezarritako baldintza guztiak betetzen ditu, izan ere, hauek betetzean
erregistratzen dira eta ez dago zalantzarik beraien kopuruak ez itzultzeari dagokionez.
Egun indarrean dauden edo aurten gauzatu diren hitzarmenetatik, honako hauek nabarmendu beharko lirateke:
Gauzatze fasean dago 2009ko abenduaren 21ean URA Ur Agentziaren Zuzendari Nagusiak eta AMVISAren ordezkariak izenpetutako elkarlan hitzarmena. Beraren bidez hornikuntza obrak egiteko eta proiektuak idazteko elkarrekin
lan egiten ari gara. Lanen kostua guztira 27.920.000,000 €koa da, eta hor Ur Agentziaren diru laguntza 11.300.000,00
eurotakoa da. Gaur arte egindako lanak 11.335.601,57 eurotakoak dira.
Gizartearen eta Otazuko, Uribarri-Arratzu, Gometxa, Mendoza, Amarita eta Mataukuko Administrazio Batzordeetako
ordezkariek gestio enkomiendako hitzarmenak izenpetu dituzte, aipatutako herrietan ur hornikuntza eta arazketaren
zerbitzuarekin zerikusia duten obrak gauzatzeko. Gauzak horrela AMVISA obra horien sustatzailea da. Amvisari onartutako diru laguntzak, 2014ko Arabako Foru Aldundiaren Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren barruan daudenak,
kobratuta daude eta Diru laguntzen eta Dohaintza sailean erregistratuta daude.

Administrazio Batzordeetan egindako obren zehaztapenak: diru laguntzen kostua eta zenbatekoa (€)
Administrazio Batzordea

Obra

Otazu

Obren proiektu, zuzendaritza eta
exekuzioa: ur zikinen kudeaketarako hodi
eta instalazioen berroneratze sistema
berria jartzea

Uribarri-Arratzua

Banaketa sarea egokitzeko obra

Mendoza

Saneamendu sarea
araztegi berria

Gometxa

Kostua*

Diru laguntza

17.254,72

0,00

123.862,12

103.049,34

1.398.879,75

1.339.132,53

Azpiegiturak hobetzea

315.859,01

274.291,31

Amarita

Araztegia eraikitzea

166.357,99

153.747,93

Matauku

Ur zikinen eta euri uren saneamendu
sarea berriztatzea

66.012,43

101.349,20

2.088.226,02

1.971.570,31

GUZTIRA

berriztatzea

eta

*Ibilgetuen kontuetan erregistratua.

Vitoria-Gasteizeko Udala eta URA Ur Agentzia 2013an elkarlan hitzarmena izenpetu zuten. Bertan AMVISAk Zadorra
ibaiko oinezkoentzako pasabidea Abetxukutik pasatzen den zatian handitze eta berriztatze obrak egingo zituenaren
konpromisoa hartu zuen, baita pasabidea eusten duten hornikuntza hodiak ere. Aurrekontua 843.112,50 €koa da eta
azpiegituraren kostuaren %50 Ur Agentziak finantzatuko du.
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Emandako eta erregistratutako hitzarmenak, 2014ko abenduaren 31n (€)

Jarduera

Emandako
urtea

Hitzartutako
jarduera

Gauzatutako
Emandako Erregistratutako
jarduera
finantzabidea finantzabidea

Saldoa

Eusko Jaurlaritza
Krispiñako UZAren birmoldaketa (I. fasea)

2002

Krispiñako UZAren birmoldaketa (II. fasea)

2006

Horniketa hodiaren bikoizketa

2008

4.759.524,00

Albinako obra (I. fasea)

2009

680.000,00

Albinako obra (II. fasea)

2.948.314,21

159.396,57

2.948.314,21

1.098.010,46

1.098.010,46

10.554.821,49 10.554.821,49

5.146.905,05

5.146.905,05 2.177.719,61

4.759.524,00

1.183.728,81

1.183.728,81

994.332,15

646.492,01

680.000,00

646.492,01

500.663,04

2009

11.000.000,00 10.441.109,56

5.500.000,00

Subilla-Langraiz-Araka ur eroanbidea (I. fasea)

2009

10.000.000,00

97.500,00

2.000.000,00

19.500,00

19.500,00

Subilla-Langraiz-Araka ur eroanbidea (II. fasea)

2009

3.620.000,00

112.000,00

1.810.000,00

30.000,00

30.000,00

Langraiz-Sunbilla ponpatzeko ekipamendua

2009

1.200.000,00

38.500,00

600.000,00

0,00

0,00

2008

4.759.524,00

4.759.524,00

1.134.732,36

1.134.732,36

953.175,20

2008

4.759.524,00

4.759.524,00

1.572.178,78

1.572.178,78 1.252.019,36

URA, Ur Agentzia

5.038.846,94 4.827.498,92

Arabako Foru Aldundia
Horniketa hodiaren bikoizketa
EGEF Kohesio Fondoak
Horniketa hodiaren bikoizketa
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Emandako eta erregistratutako diru laguntzak, 2014ko abenduaren 31n (€)

Jarduera

Diruz
ErregistraEmandako lagundutako Gauzatutako Emandako
tutako diru
urtea
jarduera
jarduera diru laguntza
laguntza

Saldoa

URA, Ur Agentzia
Horniketa sarean ihesak aurretik masiboki aurkitzeko sistema

2008

250.000,00

250.000,00

146.993,00

146.993,00

51.447,55

Pilar auzoko banaketa sarea berritzea (I. fasea)

2008

372.085,03

313.069,20

182.614,00

153.649,88

134.632,61

Posta eta Olagibel kaleetako banaketa sarea berritzea

2008

211.441,68

179.572,43

154.449,00

131.169,89

114.962,22

UZA hobi septikoak

2008

308.427,79

308.427,79

308.427,79

308.427,79

195.959,18

Desfosfatazio bidezko hirugarren tratamendua

2008

UZA 3 zk.ko digestorearen estalkia

2008

877.609,96

877.609,96

877.609,96

877.609,96

651.945,18

Pilar auzoko banaketa sarea berritzea (II. fasea)

2009

496.929,67

439.732,81

200.000,00

200.000,00

180.000,01

Banaketa sarearen modelizazio matematikoa

2011

230.605,57

230.605,57

187.587,57

187.587,57

70.070,06

Kapelamendi kaleko hodia berritzea

2011

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

188.000,00

Lohien tratamendua

2011

1.420.000,00 1.219.807,02

691.000,00

609.903,51

502.358,82

Abetxukuko oinezkoen pasabidea zabaltzea

2013

352.200,29

255.521,61

217.193,37

5.927.198,46 5.927.198,46 5.310.205,47 5.310.205,47 4.322.061,24

843.112,50

547.142,93

Arabako Foru Aldundia
Obra eta Zerbitzuen Foru Plana

2013

2.692.586,46 1.880.723,83 1.025.880,88 1.971.570,31 1.955.557,31
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Aktiboen (€) finantzaziorako lortutako finantza diru laguntzen egoera eta bilakaera
2013
Azalpena

Hasierako
saldoa

Onartuta

2014
Erabilita

Amaierako
saldoa

Onartuta

Erabilita

Amaierako
saldoa

300.599,90

0,00

-70.601,67

229.998,23

0,00

-70.601,66

159.396,57

2.950.232,25

0,00

-386.256,32

2.563.975,93

0,00

-386.256,32

2.177.719,61

1.041.681,33

0,00

-23.674,60

1.018.006,73

0,00

-23.674,58

994.332,15

1.322.563,60

0,00

-30.146,68

1.292.416,92

-10.250,88

-30.146,68

1.252.019,36

998.564,48

0,00

-22.694,64

975.869,84

0,00

-22.694,64

953.175,20

80.846,15

0,00

-14.699,30

66.146,85

0,00

-14.699,30

51.447,55

4.976.000,26

15.443,36

-335.177,17

4.656.266,45

0,00

-334.205,21

4.322.061,24

140.778,61

0,00

-3.073,00

137.705,61

0,00

-3.073,00

134.632,61

120.208,95

0,00

-2.623,37

117.585,58

0,00

-2.623,36

114.962,22

UZA hobi septikoak

232.845,81

0,00

-17.223,57

215.622,24

0,00

-19.663,06

195.959,18

UZA 3 zk.ko digestorearen estalkia

718.531,19

0,00

-30.901,82

687.629,37

0,00

-35.684,19

651.945,18

Albinako obra (I. fasea)

564.056,01

0,00

-31.696,48

532.359,53

0,00

-31.696,49

500.663,04

Krispiñako UZAren
birmoldaketa (I. fasea)
Krispiñako UZAren
birmoldaketa (II. fasea)
Horniketa hodiaren bikoizketa
(E.Jaurlaritza)
Horniketa hodiaren bikoizketa
(EGEF)
Horniketa hodiaren bikoizketa
(A.F.Aldundia)
Sareko ihes masiboa aldez
aurretik lokalizatzeko sistema
Desfosfatazio bidezko
hirugarren tratamendua
Pilar auzoko sarea berritzea (I.
fasea)
Posta-Olagibel kaleetako sareak
berriztatzea

Arakako lohi tratamenduak
Albinako obra (II. fasea)
Pilar auzoko sarea berritzea (II.

574.055,28

0,00

-35.848,23

538.207,05

0,00

-35.848,23

502.358,82

5.038.846,94

0,00

-105.674,01

4.933.172,93

0,00

-105.674,01

4.827.498,92

166.361,10

21.638,91

-4.000,00

184.000,01

0,00

-4.000,00

180.000,01

160.000,00 -12.412,43

-37.517,51

110.070,06

0,00

-40.000,00

70.070,06

fasea)
Banaketa sarearen modelizazio
matematikoa
Kapelamendi kaleko hodia

196.000,00

0,00

-4.000,00

192.000,00

0,00

-4.000,00

188.000,00

19.500,00

0,00

0,00

19.500,00

0,00

0,00

19.500,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00 221.231,22

0,00

221.231,22

1.750.339,09

-16.013,00

1.955.557,31

0,00

0,00

49.595,21

205.926,40

-38.328,24

217.193,37

berritzea
Subilla-Langraiz-Araka ur hodia
(I. fasea)
Subilla-Langraiz-Araka ur hodia
(II. fasea)
Lan eta Zerbitzuen Foru
Planeko Obrak
Abetxukuko oinezkoen

49.595,21

pasabidea zabaltzea
GUZTIRA
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19.631.671,86 295.496,27

-1.155.808,37 18.771.359,76 1.946.014,61 -1.218.881,97 19.498.492,40

Inbertsioak
Egindako inbertsio garrantzitsuenen eta aurreikusitakoen koadroa
2014ko Ekitaldia

Egindako inbertsioa

Hornidura
Albina-Arakako hodiaren obra bukatzea

805.000,00 €

Uribarri-Arrazua Ponpaketa gauzatzea

120.000,00 €

Banaketa sarearen 8,94 km berriztea

1.668.140,35 €

Saneamendua
Obrak Mendozako Administrazio Batzordean

1.270.000,00 €

Obrak Gometxako Administrazio Batzordean

240.000,00 €

Obrak Mataukuko Administrazio Batzordean

66.000,00 €

Obrak Amaritako Administrazio Batzordean

160.000,00 €

Hiriguneko sarea berriztatzea

997.495,29 €

2015eko Ekitaldia

Aurreikusitako Inbertsioa

Hornidura
Ali-Gobeo auzoko sarea berriztatzea

1.900.000,00 €

Obrak Aberasturiko Administrazio Batzordean

1.300.000,00 €

San Martin auzoko sarea berriztatzea

2.790.000,00 €

Jundizeko klorazio estazioa

150.000,00 €

Gamarrako Ateko hornikuntza eta saneamendu obrak (III. Fasea)

600.000,00 €

Saneamendua
Kolektorea Gasteizeko koadrila kalean
Obrak Kontzeju, Larragana eta Santiago kaleetan
Klapetak hustubidean

1.200.000,00 €
310.000,00 €
1.100.000,00 €
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2014ko ekitaldiko aurrekontu gauzatzea (€)
Aurrekontua
Likidazioa 2014
A. Negozio zifraren zenbatekoa

23.201.672,79

24.080.235,05

Hornikuntza Salmenta

11.152.993,67

11.081.869,16

UZA salmenta

7.804.142,65

8.323.562,93

Estolderia Salmenta

3.875.082,19

4.333.802,96

197.331,36

120.000,00

Kontagailu salmenta

92.912,89

120.000,00

Hartune prestazioa

33.617,10

50.000,00

Konponketa prestazioa

11.652,12

10.000,00

Instalazio prestazioa

31.972,81

40.000,00

1.968,00

1.000,00

B. Ustiapeneko bestelako sarrerak

149.749,90

140.000,00

Beste sarrera batzuk

149.749,90

140.000,00

4.215.071,86

4.301.445,55

11.734.966,67

11.883.214,37

39.500,00

33.000,00

Kontagailuak: kontsumoa eta instalazioa

478.569,27

498.000,00

Banaketa sarea eta ihesak gutxitzeko kanpaina

763.946,81

895.000,00

85.624,16

72.000,00

263.876,53

408.410,79

Isurien eta lohien hirugarren tratamenduak

Analisia

C. Langile gastuak
D. Hornidura eta beste ustiapen gastu batzuk
Zerbitzu orokorrak

AT GISS eta aplikazio informatikoak
Tratamendurako materiala

573.517,76

505.218,00

3.564.291,21

3.550.000,00

Krispiñako bestelako gastuak

143.638,26

200.300,00

Lohien kudeaketa Krispiña eta Arakan

297.816,37

423.000,00

Beste enpresa batzuek egindako lanak. Horniketa

187.310,74

194.700,00

Beste enpresa batzuek egindako lanak. Arazketa

237.994,61

311.029,60

Beste enpresa batzuek egindako lanak. Estolderia

320.935,79

348.229,73

1.393.626,06

678.496,25

CHE isurien kanona

364.876,48

317.360,00

Artapena eta konponketa. Urak hartzea/ekoiztea

282.799,53

378.700,00

Artapena eta konponketa. Banaketa

16.979,76

65.000,00

Lokalen eta ibilgailuen artapena eta konponketa

90.413,22

98.850,00

Energia kontsumoa
Krispiñako UZAren emakidaduna

Beste enpresa batzuek egindako lanak. Egitura

165,00

75.000,00

189.884,93

365.000,00

1.190.919,77

950.000,00

Aseguruen primak

216.111,07

278.000,00

Zerbitzu Profesionalak

Kontrataz kanpoko mantentzea
Landaguneko estolderiaren mantentzea
Estolderia sareko bestelako gastuak

155.086,09

34.500,00

Banku Zerbitzuak

2.206,85

5.000,00

Publizitatea, propaganda eta h.r. eta lankidetza hitzarmenak

5.592,64

66.000,00

56.040,00

75.000,00

Ura aurrezteko plan integrala - Futura Plana

129.988,47

150.000,00

Beste zerbitzu batzuk

225.587,65

202.420,00

Hezkuntza jardueren programa. Araztegietara bisitak
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Aurrekontua
2014

2014ko ekitaldiko aurrekontu gauzatzea (€) jarraipena
Aurrekontua
Likidazioa 2014

Aurrekontua
2014

72.823,61

90.000,00

200.387,21

175.000,00

50.000,00

50.000,00

-105.543,18

150.000,00

240.000,00

240.000,00

0,00

0,00

F. Amortizazioak

8.005.622,86

8.155.575,20

G. Kapital dirulaguntzen egoztea

5.627.198,88

5.724.930,92

USTIAPEN EMAITZA

5.022.960,18

5.604.930,85

FINANTZA EMAITZA

125.203,92

120.000,00

Finantza sarrerak

125.203,92

120.000,00

3.220,62

0,00

5.144.943,48

5.724.930,85

AURREKONTUAN SARTUTAKO GASTUAK GUZTIRA

23.958.882,01

24.340.235,12

AURREKONTUAN SARTUTAKO DIRU SARRERAK GUZTIRA

29.103.825,49

30.065.165,97

5.144.943,48

5.724.930,85

-482.255,40

-0,07

Zergak
Lurzorua, lurgaina eta lurpea erabiltzeagatiko tasak
Lehorteko gastuen hornidura
Trafikoko kaudimen gabezien hornidura
Garapenerako lankidetza
E. Beste emaitza batzuk (Ezohiko emaitzak eta bestelakoak)

Sozietateen gaineko zerga
ETENGABEKO OPERAZIOEN ALDIKO EMAITZA

KONTABILITATE EMAITZA
KONTABILITATE EMAITZA DIRU LAGUNTZARIK GABE
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6.2 Urteko kontuak
Balantzea abenduaren 31n (€)
AKTIBOA

2014

2013

172.351.601,76

174.649.935,22

1.021.207,60

1.194.997,56

1. Ikerketa eta garapena

0,00

0,00

2. Emakidak

0,00

0,00

3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak

0,00

0,00

995.447,60

1.156.357,56

25.760,00

38.640,00

164.921.423,76

166.055.609,66

1.402.705,44

1.397.141,81

161.526.352,36

163.646.005,59

1.992.365,96

1.012.462,26

IV. Epe luzeko inbertsioak taldeko enpresetan eta bazkidetutakoetan 6.385.511,40
2. Enpresetarako kredituak
6.385.511,40

7.385.511,40

A) AKTIBO EZ ARRUNTA
I. Ibilgetu ukiezina

5. Aplikazio informatikoak
6. Bestelako ibilgetu ukiezinak
II. Ibilgetu materiala
1. Lurrak eta eraikuntzak
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak
3. Abiarazitako ibilgetua eta aurrerakinak

V. Epe luzerako finantza inbertsioak

23.459,00

13.816, 60

23.459,00

13.816,60

31.868.264,03

32.252.042,93

235.913,83

306.780,83

235.913,83

306.780,83

III. Zordun komertzialak eta kobratzeke dauden bestelako kontuak 15.035.921,44
1. Bezeroak salmentako eta zerbitzu emateak
12.882.858,97

14.785.077,13

5. Bestelako finantza aktiboak
B) AKTIBO ARRUNTA
II. Izakinak
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak

2. Bezeroak, taldeko enpresak eta bazkidetutakoak

12.660.953,79

451.933,90

924.183,91

25.710,49

66.501,76

238,78

153,31

1.675.179,30

1.133.284,36

IV. Epe laburreko inbertsioak taldeko enpresetan eta bazkidetutakoetan 15.004.635,05
2. Enpresetarako kredituak
15.004.635,05

16.562.682,13

3. Zenbait zordun
4. Langileak
6. Administrazio publikoekiko bestelako kredituak

V. Epe laburrerako finantza inbertsioak
5. Bestelako finantza aktiboak
VI. Epe laburrerako periodifikazioak
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak
1. Diruzaintza
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)
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7.385.511,40

16.562.682,13

0,00

6.875,00

0,00

6.875,00

59.013,23

0,00

1.532.780,48

590.627,84

1.532.780,48

590.627,84

204.219.865,79

206.901.978,15

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

2014

2013

191.501.088,94

191.744.290,42

62.491.553,12

59.611.368,16

558.340,24

558.340,24

558.340,24

558.340,24

56.788.269,40

53.855.494,55

6.705.449,37

6.705.449,37

50.082.820,03

47.150.045,18

5.144.943,48

5.197.533,37

129.009.535,82

132.132.922,26

B) PASIBO EZ ARRUNTA

7.202.334,81

7.793.848,46

I. Epe luzerako hornidurak

4.046.308,30

3.973.418,41

1. Langileei emandako epe luzerako prestazioengatiko obligazioak

1.395.793,80

1.372.903,91

4. Bestelako hornidurak

2.650.514,50

2.600.514,50

2.242.592,53

1.862.133,58

2.242.592,53

1.862.133,58

III. Epe luzeko zorrak taldeko enpresekin eta bazkidetutakoekin 913.433,98

1.958.296,47

C) PASIBO ARRUNTA

5.516.442,04

7.363.839,27

366.645,33

154.087,95

1.514.186,71

1.213.718,56

1.514.186,71

1.213.718,56

IV. Epe laburreko zorrak taldeko enpresekin eta bazkidetutakoekin

1.000.000,00

1.000.000,00

V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeke dauden bestelako kontuak

2.635.610,00

4.996.032,76

1.672.460,00

2.072.304,38

96.353,56

1.732.501,47

218.399,23

208.463,88

35.890,19

23.519,51

0,00

10.077,38

612.507,02

949.166,14

204.219.865,79

206.901.978,15

A) ONDARE GARBIA
A-1) Norberaren fondoak
I. kapitala
1. Kapital eskrituratua
III. Erreserbak
1. Legezkoak eta estatutukoak
2. Beste erreserba batzuk
VII. Ekitaldiaren emaitza
A-3) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak

II. Epe luzerako zorrak
5. Beste finantza pasibo batzuk

II. Epe laburrerako hornidurak
III. Epe laburrerako zorrak
5. Beste finantza pasibo batzuk

1. Hornitzaileak
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta bazkidetutakoak
3. Zenbait hartzekodun
4. Langileak (ordaintzeke dauden ordainsariak)
5. Zerga arruntengatiko pasiboak
6. Administrazio publikoekiko bestelako zorrak
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C)
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Irabazi eta galeren kontua, abenduaren 31n (€)

2014

2013

A) ERAGIKETA JARRAITUAK
1. Negozio zifraren zenbateko garbia

23.029.549,87

23.015.664,49

23.029.549,87

23.015.664,49

-6.183.292,24

-6.261.505,47

b) Lehengaien eta bestelako gai kontsumigarrien kontsumoa

-1.146.465,53

-1.108.492,14

c) Beste enpresa batzuek egindako lanak

-5.026.979,69

-5.153.013,33

-9.847,02

0,00

321.872,82

410.821,41

a) Diru sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelakoak

303.982,76

394.728,09

b) Ekitaldiaren emaitzara gehitutako ustiapeneko diru laguntzak

17.890,06

16.093,32

-4.180.455,86

-4.042.889,79

a) Soldatak, lansariak eta antzekoak

-2.948.605,30

-2.945.105,95

b) Gizarte Segurantzako gastuak

-1.080.686,97

-1.009.387,42

-151.163,59

-88.396,42

-5.501.674,43

-6.070.357,33

-5.290.789,72

-6.647.326,26

-273.210,82

-243.692,19

c) Eragiketa komertzialengatik izandako horniduren galerak, narriadura eta eragiketak

105.543,18

-43.235,20

d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak

-43.217,07

-19.153,52

0,00

883.049,84

-8.005.622,86

-7.761.225,41

5.627.198,88

5.840.967,68

-50.000,00

-50.000,00

-50.000,00

-50.000,00

5.057.576,18

5.081.475,58

125.203,92

185.022,08

125.203,92

185.022,08

125.203,92

185.022,08

-34.616,00

-44.551,64

-34.616,00

-44.551,64

90.587,92

140.470,44

5.148.164,10

5.221.946,02

-3.220,62

-24.412,65

5.144.943,48

5.197.533,37

0,00

0,00

5.144.943,48

5.197.533,37

a) Salmentak
4. Hornikuntzak

d) Salgaien eta lehengaien narriadura
5. Bestelako ustiapen gastuak

6. Langile gastuak

c) Hornidurak
7. Ustiapeneko beste gastu batzuk
a) Kanpo zerbitzuak
b) Zergak

e) Ezohiko gastuen bestelako emaitzak
8. Ibilgetuaren amortizazioa
9. Ibilgetu ez finantzarioaren diru laguntzen eta bestelakoen egozpena
11. Narriadura eta emaitzak ibilgetua eskualdatzeagatik
a) Narriadurak eta galerak
A.1. USTIAPEN EMAITZA
12. Finantza sarrerak
b) Balore negoziagarrienak eta bestelako finantza tresnenak
b.2) Beste batzuenak
13. Finantza gastuak
c) Hornidurak eguneratzeagatik
A.2. FINANTZA EMAITZA
A.3. ZERGEN AURREKO EMAITZA
17. Irabazien gaineko zerga
A.4. ERAGIKETA JARRAITUETATIK ETORRITAKO EKITALDIAREN EMAITZA
B) ERAGIKETA ETENAK
18. Eragiketa etenetatik etorritako emaitza garbia zergarik gabe
A.5. EKITALDIAREN EMAITZA
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Bulego nagusiak
Antilletako pasabidea 3A, etxabea
01012 Vitoria-Gasteiz
Tel.: +(34) 945 161 000
Faxa: +(34) 945 111 000

Arakako EUA
N-240 errepidea
6,3 km., 7. irteera
01510 Vitoria-Gasteiz
Tel.: +(34) 945 260 086
Faxa: +(34) 945 260 487

Krispiñako UZA
Krispiña z.g.
01195 Vitoria-Gasteiz
Tel.: +(34) 945 290 574

www.amvisa.org

amvisa@vitoria-gasteiz.org

