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2016ko MEMORIA

Lehendakariaren gutuna
Memoria honetan, AMVISAren jardueraren datu xehatuak eta VitoriaGasteizko Ur Zerbitzu Integralean urtean zehar egindako jarduketa
garrantzitsuenak jasotzen dira.
Jarduketa horien guztien artean, aipatzekoa da hornidura eta
saneamendu sareak berritzeko dagoeneko onartuta eta gauzatze fasean
dagoen inbertsio handia. Sare horiek hiriko zenbait auzotan, hala nola
San Martin auzoan, eta Administrazio Batzarretan berrituko dira.
Jarduketa horiek jarraipena ematen diote AMVISAk, sarea mantentzeko,
urteak direla segitzen duen politikari, zeinaren helburua hauxe baita:
fibrozementuzko hoditeria guztia lehenbailehen aldatzea eta estolda
sistema progresiboki hobetuz joatea. Gainera, aurten obra garrantzitsu
bat egin da oinarrizko azpiegitura batean, alegia, Arakako EUAn edateko
urarentzako depositu berri bat eraiki eta aurrekoaren lekuan jartzea.
Obra horri jarraipena emango zaio datozen urteetan, bigarren depositu
bat ere berrituko da eta.
Aldi berean, kudeaketa komertzialaren eta abonatuen arloan Zerbitzua
modernizatzeari eutsi diogu, izan ere, Bulego Birtual berri baterako
proiektua amaituta dago eta Gardentasun Atari bat jarri da martxan,
AMVISAren jarduera sakonki ezagutu nahi duen edonorentzat eskuragarri.
Azkenik, nabarmendu nahi dut datuen arabera Vitoria-Gasteizko
herritarrak kontsumo eraginkorraren balioetan mantentzen direla; horrek
frogatzen du herritarren konpromisoak eta AMVISAk zein VitoriaGasteizko Udalak ingurumen sostengarritasunaren aldeko politikei
ematen dieten bultzadak fruituak ematen segitzen duela.
Jaione Aguirre
AMVISAko lehendakaria
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1. Nor gara
Enpresaren deskripzioa

1. Nor gara
Enpresaren deskripzioa
AMVISA udal enpresa pribatu bat da, 1970ean sortua, eta bere egungo
xedea da uren ziklo integralaren zerbitzu publikoa ematea VitoriaGasteizko hirian, Vitoria-Gasteizen jurisdikziopeko herrietan eta
Arratzua-Ubarrundia, Legutio eta Zigoitiko udalerri mugakideetan.

Zerbitzuaren barruan, beraz, zera sartzen da:
￭

Hornidura: ur gordina hartu, edateko ur bihurtu, deposituetan biltegiratu eta, azkenik, produzitutako ur edangarria erabiltzaileei
banatzea.

￭

Saneamendua: hondakin urak estolderiaren bitartez bildu eta araztegiraino garraiatzea. Bertan, urei tratamenduak aplikatzen zaizkie,
arazteko eta berrerabiltzeko.

￭

Zerbitzuaren jarduera osoak sortzen dituen lohiak eta hondakinak
tratatzea.

1972tik, Vitoria-Gasteizko Udala enpresaren akziodun bakarra da, eta
enpresaren funtzionamenduak ez dauka loturarik Udalarekin. Uraren
ziklo integralaren kudeaketa 2009. urtean hartu zuen osoki bere gain
AMVISAk, hain zuzen ere, estolda sareen kudeaketa bere eskumenen
artean txertatu zuenean.

Zuzendaritza organoak
Batzar Nagusia
AMVISAren kudeaketa organo nagusia da eta Vitoria-Gasteizko Udalaren osoko bilkurak
osatzen du. 2 aldiz bildu zen 2016an.
Administrazio Kontseilua
Administrazio Kontseilua organo betearazlea da, lau urteko agintaldia duten 9 eta 13 arteko
kontseilarik osatutakoa. Kontseiluko kideen erdiak gehi batek Gasteizko Udaleko zinegotzi
hautetsiak izan behar dute.
Kontseiluak jarraibideak ezartzen ditu, Batzar Nagusiak azter ditzan aurkeztu behar zaizkion gai
guztiak onesten ditu eta haien jarraipena egiten du: Udal Sozietatearen urteko jarduketa
programa, jarduera memo-ria, ekitaldi bakoitzeko aurrekontu proiektua eta txostena, urteko
kontuak prestatzea, emaitzak aplikatzeko proposamena eta Estatutuak aldatzeko proposamenak. 12 aldiz bildu zen 2016an; horietako bat ezohikoa izan zen.
Gerentzia
Administrazio Kontseiluak izendatzen du, Lehendakariak proposatuta. Kontseilua eta bere
Lehendakaria laguntzen ditu, haiek hartutako akordioak, ebazpenak eta esku-ordetutako
eginkizunak exekutatzen ditu, eta Sozietatearen jarduera zuzentzen eta gainbegiratzen du.

47 urte

zerbitzua ematen
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251.783 biztanlerentzako hornidura

Kontseiluaren osaera abenduaren 31n
Kontseilariak:
Jaione Aguirre and. (EAJ-PNV*) Lehendakaria
Alfredo Iturricha jn. (PP*)
Leticia Comerón and. (PP*)
Silvia García and. (PP)
Rafael Laza jn. (PP)
Miren Larrión and. (BILDU GASTEIZ*)
Antxon Belakortu jn. (BILDU GASTEIZ*)
David Pina jn. (BILDU GASTEIZ*)
Blanca Guinea and. (EAJ-PNV)
José Manuel Bully jn. (PSE-EE)
Carlos Zapatero jn. (PSE-EE*)
Jorge Hinojal jn. (SUMANDO HEMEN GAUDE*)
Idazkaria: Cristina Núñez and.
*Zinegotziak

7 jarduera
eremu
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Orientazio estrategikoa
Bere xede soziala bete egiten dela bermatzeko, AMVISAk honako
erronka eta ildo estrategikoak planteatzen ditu:
￭

Lana ahalik eta kalitate handienez egitea, bai edateko urari eta
araztutako hondakin urari eskatzen zaizkion parametroei
dagokienez, bai ematen diren gainerako zerbitzuei –bereziki, abonatuen kudeaketa eta bezeroarentzako arreta– dagokienez.

￭

Gehieneko eraginkortasunaren eta ingurumen sostengarritasunaren
baldintzei eutsiz ematea zerbitzua.

￭

Zerbitzuaren bideragarritasuna ziurtatzeko, kudeaketa eta administrazio egokiak ziurtatzea, uraren kudeaketa kostuak osoki
berreskuratuz eta azpiegiturak nahiz ekipamenduak berritu eta
hobetzeko inbertsioak eginez.

￭

Zerbitzuaren modernizazio beharrei erantzutea; horretarako,
funtsezkoa da egitura moderno bat edukitzea, lan harremanak
egokitzea, antolaketa malgutzea, dauden giza baliabideak eta
baliabide materialak berrikustea eta prestakuntza zein motibazio
pertsonala indartzea.

￭

Gizartearekin hartutako konpromisoari eustea, eta horretarako erantzukizun sozialeko egitasmoak lantzea.

Hori guztia lortzeko, interes talde nagusiekiko harremanak arina eta
zuzenekoa izan behar du. Horretarako, askotariko lan sareetan parte
hartu behar da, eta lankidetza hitzarmenak izenpetu behar dira bai
beste enpresa batzuekin bai inbertsioen arloan, azpiegitura, ikerketa
eta garapen proiektuak gauzatzeko arloan nahiz erantzukizun sozialaren arloan eskumenak dauzkaten erakunde publiko eta pribatuekin.

AMVISAren interes taldeak
Bezeroak
Eskaeraren kudeaketaren bidez,
enpresaren orientazioaren eta
uraren hiri zikloaren erdigunea

Langileak
Enpresaren aktibo nagusia,
konprometitua, prestatua eta
lanean motibatua

Gizartea oro har
Hiriaren ondare den premia biziko zerbitzu publiko honen
hartzailea
Beste erakunde batzuk/
Administrazio publikoa
Hornitzaileak eta kontratistak
Zerbitzua hobetzeko
Funtsezko eragileak dira uraren
laguntzaileak, eta ezagutzak eta
ziklo integralaren kudeaketa
esperientzia trukatzeko eragileak
kalitatezkoa izan dadin; beraiek
dira zenbait programa eta lan
plan zuzenean gauzatzearen
erantzuleak

Hitzarmenak

Sareak

Ur Horniduren eta Saneamenduen Espainiako
Elkartea, AEAS
ACLIMA, Ingurumeneko Industrien Euskadiko Kluster Elkartea

Zadorraren Jarraipenerako Erakunde arteko Mahaia
Zebra muskuiluari buruzko Erakunde arteko Mahaia
Nexos Hídricos izeneko proiektua

Madrilgo Complutense Unibertsitatea: Tratamendu eta Kalitate
Sailarekin I+G+b-ko proiektuak egiteko
Euskal Herriko Unibertsitatea: AMVISAren parkeko kontagailuen saiakuntzak
eta ekipamendu berrien harrera kontrola egiteko
Uraren Euskal Agentzia-URA: proiektuak idazteko eta ur hornidurako
zenbait lan egiteko
Arabako Foru Aldundia: hornidura eta ur zikinen arazketa gaiei dagokienez,
Obra eta Zerbitzuen Foru Plana Administrazio Batzarretan garatzeko
ACLIMA, URA eta gainerako euskal operadoreak: “Herritarren
ohiturak eta kutsatzaile berriak” proiektua garatzeko
Interesa daukaten entitate eta erakundeak: Futura
Planaren diagnostikoen programan parte hartzeko
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1. Nor gara
Zerbitzua jasotzen duten biztanleak

Zerbitzua jasotzen duten biztanleak
AMVISAk Vitoria-Gasteiz, Legutio, Zigoitia eta Arratzua-Ubarrundiako
udalerriei ematen die zerbitzua. Edateko uraren goi hornidura 38
herritan, eta behe hornidura beste 50 biztanlegunetan, Vitoria-Gasteiz
barne.
Saneamendu zerbitzuak 54 herri hartzen ditu guztira.

Gorbeiako urtegiak

Urrunagako urtegia

Albinako urtegia
Murua Larrinoa
Etxaguen
Elosu
Ondategi
Legutiano
Akosta
Landa
Gopegi Eribe Zestafe
Manurga
Urrunaga Goiain
Buruaga Betolaza
Urbina
Olano
Uribarri-Ganboa
Berrikano
Zaitegi
Luko
Ziriano
Letona
Mendarozketa
Langraiz Ganboa
Apodaka
Miñao Gutxia Miñao Goien Amarita Arroiabe
Etxabarri-Ibiña
Artaza Foronda
Mendibil
Erretana
Foronda
Oto Goien
Legarda Antezana Arangiz Mendiguren
Uribarri-Arrazua
Dura
Mandoia
Gamarra
Gutxia
Arzubiaga
Lubiano
Oto Barren
EUA
Ihurre
Uribarri-Ibiña
Gereña
Jungitu
Lopida
Gamarra Nagusia Zurbao
Martioda
Uribarriko urtegia
Abetxuko
Betoño
Estarrona Astegieta
Ilarratza
Gobeo
Mendoza
Matauko Oreitia
Zerio
Arkaute
Ehari
Margarita Krispiña
VITORIA-GASTEIZ Elorriaga
UZA
Arkaia Askartza Argandoña

Ariniz
Zumeltzu
Subilla Gasteiz

Eskibel

Lermanda
Gometxa

Berrostegieta

Zuhatzu Gasteiz
Aretxabaleta
Armentia
Gardelegi
Lasarte
Mendiola
Gaztelu

Monasterioguren

Otazu

Gamiz
Bolibar

Villafranka

Aberasturi

Andollu

UribarriNagusia
ZIGOITIA

LEGUTIANO
ARRAZUA-UBARRUNDIA

VITORIA-GASTEIZ

Behe hornidura eta saneamendua
AMVISArekiko kontraturik gabe

Zerbitzua jasotzen duten biztanleen datuak*
Hornidura zerbitzua daukaten biztanleak
Goi hornidura
Behe hornidura
Saneamendu zerbitzua daukaten biztanleak
Zerbitzua ematen den udalerrietan bizi eta AMVISArekin
kontraturik ez daukaten biztanleak
*2017ko urtarrilaren 1eko biztanleak (Biztanleen Udal Errolda eta EUSTAT)
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251.783 bizt.
4.661 bizt.
247.122 bizt.
247.390 bizt.
543 bizt.

2016ko MEMORIA

Egitura eta giza taldea

AMVISAk Hizkuntza Kudeaketako
Zilarrezko Bikain kalitate ziurtagiria
dauka, kudeaketan euskararen
erabilera ezartzeagatik

AMVISAren jarduera eremuak (lanpostu kopurua)
Giza Baliabideak eta Idazkaritza (4)
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.
Ustiapena eta banaketa (14)
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.

AMVISAren kudeaketa helburuak beteko badira, langile zerrendako
pertsonek etengabeko konpromisoari eutsi beharko diote, are gehiago
kontuan hartuta gero eta zorrotzagoa den sektore honetara egokitzea,
bai ikuspegi teknikotik, bai arauen ikuspegitik, gero eta konplexuagoa
dela . Helburu horiek eskuratzeko, AMVISA zazpi jarduera eremutan
egituratzen da, Gerentzia alde batera utzita.
Giza taldearen kudeaketaren funtsezko aspektuen artean bat, langileen
etengabeko prestakuntza da, arrazoi hauek justifikatzen dutena: zerbitzu
kalitate eskakizun zorrotzak, nahitaezko berrikuntzak eta lanen bezero
orientazioak; eta baita laneko segurtasun eta osasun kontuek ere.
Prestakuntzaren barruan, sektoreko enpresen arteko koordinazioa eta
esperientzien komunikazioa sartzen da, ikasteko iturri inportantetzat
jotzen baita. Segurtasuna zaintzeko, Batzorde bat dago eratuta, zeina
enpresako ordezkariek, langileek eta Vitoria-Gasteizko Udaleko
Prebentzio Zerbitzu Mankomunatuak osatzen duten. Batzordeak
jarraipena egiten dio urtero enpresa egiturako maila guztietara hedatzen
den segurtasun plan bati.

Ekoizpena, ustiapena eta mantenua (23)
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 (9)
Ura arazteko tratamenduak ezartzen ditu,
eta uraren kalitatea kontrolatzen du
jatorrian, tratamenduan, sarean eta lagin
guneetan; ur zikinak arazteko prozesuak eta
hodi biltzai-leetarako isurpenak kontrolatzen
ditu; eta arazketari lotutako azterlanak
prestatzen ditu.

Saneamendua (5)
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 (11)
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
kudea-keta eta barneko kontrol ekonomikoa
egiten ditu; eta beste administrazio arloko
zereginak (harremanak, erregistroak, artxiboa
eta abar) gauzatzen ditu.

Informatika (2)
Enpresaren sistema informatikoak kudeatzen ditu (SAP, GIS, SCADA); gainerako
jarduera eremuetarako behar diren aplikazioak garatzen ditu; ekipamenduak mantentzen eta eguneratzen ditu.
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Kalitate bermea
AMVISA uraren kalitatea Kontrolatu eta Zaintzeko Unitatea da lau
hornidura eremutan: Vitoria-Gasteiz, Gorbeia, Uribarri Nagusia eta
Mandoianan. Guztira, goi hornidura 38 herritan, eta goi eta behe hornidura 53tan.
Hori dela eta, Osasun Sailak eta Vitoria-Gasteizko Udaleko Osasun eta
Kontsumo Sailak onartutako Hornidura Kontrolatu eta Kudeatzeko
Programa bat garatu behar du. Programa horren osagarri dira EUAetan
egindako kontrolak eta Laborategian bertan egindako kalitate kontrolak,
Egiaztatze Erakunde Nazionalak egiaztatuta, edateko uraren horniduraren kalitatea une oro bermatzeko helburuz.

AMVISAren kalitate kontrolen deskripzioa
Kontrolak EUAn
Ura edangarri bihurtzeko prozesuan tratamendua ikuskatu eta egokitzea dute xede. Emaitzei esker,
Produkzio Eremura transmititzen diren tratamendu kontsignetan egin beharreko aldaketak egiten
dira. Kontrol hauetan, zera sartzen da:
 Sarrerako uraren, tratamenduan dagoen uraren eta tratatutakoaren eguneroko kontrolak.
 Urteko sasoian sasoiko kontrol bereziak: mikroalgen kontrolak, protozoo patogenoenak, burdin
eta manganesoarenak, eta sarrerako uretan zebra muskuiluaren larbak detektatzeko lagin
analisiak.
 Presa mailako profilak Uribarri eta Albinako urtegietan.
 Teleaginte bidez, EUAetan instalatutako neurketa jarraituko gailuak ikuskatu, kalibratu eta
mantentzea.
 Vitoria-Gasteizko sarean birklorazioak egiteko instalazioak mantentzeaz arduratzen den
kontrata ikuskatzea.
Hornidura Kontrolatu eta Kudeatzeko Programa
Programaren emaitza analitikoak EAEko Uren Kontsumorako Informazio Sistemara (EKUIS)
esportatzen dira aldizka. Hornidura eremu bakoitzean honako hauek sartzen dira:
 Kontrolak ur harpenetan eta deposituen irteeran nahiz sarerako irteeran.
 Kontrolak banaketa sareko laginketa guneetan.
 Kontrol bereziak Vitoria-Gasteizko hornidura eremuan: erradioaktibitatearen analisia eta
usaimen eta dastamen profilaren analisia.
 Bezeroentzat egindako analisiak, erreklamazioengatik edo Produkzio eta Banaketa Arloekin
lankidetzan egindakoak.
Barne kontrolak
Laborategian ezarritako eta Egiaztatze Erakunde Nazionalak egiaztatutako kalitate kudeaketako
sistemaren barruan eginak:
 Barne ebaluazioko kontrolak.
 Laborategiartekoetan parte hartzea.
 Auditoriak egitea.
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Konpromiso soziala
Premia biziko zerbitzua ematen duen enpresa bat denez gero, AMVISA
bere ingurunearekin eta gizartearekin konprometituta dago.
Ingurune naturalean jarduerak daukan inpaktua zaindu eta
minimizatzeaz gain, AMVISAren konpromiso soziala hiru jarduketa
ildotan islatzen da. Lehenik, garapenerako lankidetza aipatuko dugu.
Lankidetza hori gauzatzen da Vitoria-Gasteizko Udalak, Ur eta
Saneamendu Sekzioaren barruan eta urteko aurrekontuaren %1eko
ekarpena eginez, urteroko diru laguntza deialdi publikoaren bidez
proiektuak kofinantzatuta. Era berean, proiektuak ebaluatu eta
segimendua egiteko laguntza teknikoa ere ematen da, eta Arabako
Larrialdietako Funtsean parte hartzen.
Bigarrenik, hor dago Urari buruzko Ingurumen Hezkuntzako Jardueren
Programa, Vitoria-Gasteizko Udaleko Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak
koordinatzen duena, hiriko ikastetxeei zuzenduta dagoena eta hiru
jarduera eskaintzen dituena; horien artean, tratamendu plantetara bisitan
joatea.
Azkenik, aipatzekoa da Eskaera Kudeatzeko Plan Integralaren lanketa.
Plan hori Futura Plana deitzen da, eta bertan jasotzen den jarduketa
multzoaren barruan honako hauek nabarmenduko ditugu: ur kontsumoak
ezaugarritzea eta horiei segimendua egitea; aholkularitza teknikoa eman
eta instalazioetan diagnostikoak egitea; eta herritarren artean ura
eraginkortasunez erabiltzeari buruzko komunikazioa, informazioa eta
sentsibilizazioa zabaltzea.
Behar den garaian, gainera, interes sozialeko tokiko erakundeekin
lankidetza hitzarmenak izenpetzen ditu AMVISAk, babes gisara edo
jarduerak gauzatze aldera. Horrez gain, sektorean sortutako
egitasmoetan parte hartzen du beste entitate batzuekin batera. Holako
jarduketen adibidea dugu “Herritarren ohiturak eta kutsatzaile berriak”
proiektua, Euskadiko Uraren Erakunde Publikoen Sareak egiten duena.

9

2. Gure jarduerari buruzko datuak
Langileak eta lan jarduera

2. Gure jarduerari buruzko datuak
Langileak eta lan jarduera
AMVISAren organigraman 75 lanpostu daude. Horietako 75, gaur
egun, lanpostu finkoak dira (68 beteak eta bi hutsik); gainerako bostak,
berriz, erretiro partzialak dira.

Langileak
Lan jarduera
Urtean zehar 95 pertsona ibili dira
AMVISAko urteko lanaldia, 2016an, 1.647
AMVISAn lanean: langile zerrendako 75
ordu teoriko eta 1.599,5 ordu efektibokoa
pertsonez gain (urtearen amaieran 73, bi
izan da.
erretirodun partzialek behin betiko baja
AMVISAko langileek sei egun dauzkate
hartu dute eta), 20 lagun gehiago ibili dira,
norberaren gauzetarako.
bitarteko kontratuarekin, aldi baterako
lanetan, dela ordezkapenak egiten, dela
produkzio beharrei erantzuten. Guztira,
aldi baterako 124 kontratu izenpetu dira
lan poltsako pertsonen bitartez, zeinek
Absentismo erlatiboaren indizea
langile finkoen lanaldiaren %3,43 ordeztu
baitute.
Sexuari erreparatuta, 66 gizon eta 29
Istripuagatik %3,3
emakume ibili dira lanean.
AMVISAri hiru urterako salbuespen
Medikuarenera joateagatik %4,5
ebazpen bat emana dio Enpleguko
Institutu Nazionalak (EXC-01/008/13), desNorberaren %31,6
gauzengatik
gaitasunen bat daukaten langileen alde
%2ko enplegu erreserba egiteko obligazioa betetzearen ordezko neurriak
Aldi baterako %42,3
aplikatzea justifikatzen duena.
ezintasunagatik

Langileen prestakuntza
Enpresak tresna estrategikotzat eta
esperientziak trukatzeko tresnatzat jotzen
du langileen prestakuntza. Prestakuntza
ekintzen artean, Euskara Sustatzeko
Planean jasotakoak nabarmentzen dira.
Ekintza horiei gehitu behar zaie foroetan
eta sektoreko koordinazio espazioetan, eta
bereziki AEASen, parte hartzearena.
2016an prestakuntzari eskainitako denbo*. ra 2.430,5 ordukoa izan ziren.
Prestakuntza ekintzak egiteko, badaude
Hobetuzetik eta Tripartita Fundaziotik
datozen diru laguntzak.
Langile bakoitzeko prestakuntza
orduen bilakaera
34,4 ordu

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

Lizentziengatik eta baimenengatik %18,3
Langileak, kategoriaren arabera
Goi mailako tituludunak
4
Erdi mailako tituludunak
3
Administrariak
13
Teknikariak
7
Operadoreak eta espezialistak
0
Ofizialak eta peoiak
2
2
Zuzendaritza postuak

Abenduaren 31n,

73 pertsona

langile zerrendan
10

7
4
4
15
17
19
6

Lan jarduerari buruzko beste datu batzuk
Absentismo indizea
%8,06
Lanean egin gabeko orduak
guztira
9.379,2
Metatutako aparteko orduak
98,7
Dedikazioberezikoorduak
238,7
Zeregin sindikaletara
249,2
bideratutako orduak

3.449 biztanle
langileko

10,0
0,0

Langileen prestakuntzari buruzko beste
datu batzuk
Prestakuntza orduak,
%2,15
ordu teorikoekiko
Prestakuntza gastua
18.559,34 €
guztira
Bidaietan egindako gastu
espezifikoa
Tripartita Fundazioaren
hobariak
Hobetuz hobariak (20162017 ikasturtea)

7.933,74 €
11.558,88 €
3.410,22 €

2.430,5 presta-

kuntza ordu urtean

2016ko MEMORIA

Jarduketa aipagarriak giza taldearen
kudeaketan
￭

Langile berrientzako kontratazio bi egin izana: instalazioen mantentze lanetako bi ofizial (martxoa) eta produkzioko ofizial bat
errelebo kontratu baterako (uztaila).

￭

Enpresa Batzordeko CCOOren ordezkariak –langileek aukeratua–
erretiro partziala hartu izanaren ondoriozko ordezkapena, uztailean.
Haren lekuan jartzeko, zerrendako hurrengo kidea –Segurtasun eta
Osasun Batzordeko kidea, baita ere– izendatu zuten.

￭

Bost ikasle hartu ziren praktikak egiteko. Batek SAPi buruzko
prestakuntza jaso zuen; beste batek Programazioari eta Elikagaien
Kalitate eta Segurtasunari buruzkoa; gainerako hirurak Egibideko
praktiketako ikasleak izan ziren, Lantokian Prestatzeko Modulua
egiteko AMVISArekin izenpetutako lankidetza hitzarmenaren
ondorioz (zehazki, Futura Planaren bidez egindako hiru hileko etxe
kanpaina baterako).

￭

Bi pertsonek jasandako bi lan istripu zenbatu ziren; horietako bat
medikuaren bajarekin dago.

￭

Nahi izan zuten langile guztiei urteko azterketa medikoa egin
zitzaien, Hitzarmen Kolektiboaren 58.9 artikuluaren arabera.

￭

Segurtasun eta Osasun Batzordea lau aldiz bildu zen. Batzordean,
Enpresa Batzordeko kideak eta kideen artean aukeratutako prebentzioko bi ordezkari daude. 2016. urtean, 14.116,14 € ordaindu ziren
guztira materialean eta laneko osasunean.

MH
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2. Gure jarduerari buruzko datuak
Uraren ziklo integrala kudeatzea

Uraren ziklo integrala kudeatzea
AMVISAko Produkzio, Tratamendu eta Kalitate, Banaketa
Saneamendu arloak uraren kudeaketaz arduratzen dira, hasi
biltzen den unetik, eta azkenean ur aratza Zadorra ibaira isurtzen
arte; horrez gain, prozesuan sortutako lohi eta hondakinez
arduratzen dira.

Uribarri

259.057 m3 Zigoitiako

Harpena
Urtean zehar, AMVISAk 19.874.382 m3
hartu ditu; horietatik 1,5 Hm3 ia, ur gordin
gisa entregatu zitzaizkien Legutioko udalerriari eta Noryeste ureztatze sareari; eta
gainerakoa Arakako EUAri eta Zigoitiari
Gorbeiatik zuzenean.
Harpen nagusia Zadorra sistema da.
Zadorra eta Barrundia erreketatik datozkio
urak, eta badauka Dulantziko Kanalaren
urteroko ekarpen bat ere, 2016an
20.491.066 m3-koa izan zena. Urtean pilatutako batez besteko bolumena 134,5 Hm3-koa
izan zen.
Uribarriko batez besteko kota 544 m-koa
izan zen, eta urtegiaren eguneko batez
besteko harpena, berriz, 44.757 m3-koa.
AMVISAren harpenak
Zadorra sistema (Uribarri
eta Urrunagako
urtegiak): 180 Hm3; 1.000-1.200 l/s-ko
kontzesioa, Dulantziko Kanalaren ekarpenaren arabera
Albinako urtegia (Albina erreka): 5,3 Hm3; 200
l/s-ko kontzesioa. Ez du ponpake-taren beharrik
Gorbeiako
urtegiak eta iragazketa eraikina:
0,1 Hm3; 50 l/s-ko kontzesioa. Ez du
ponpaketaren beharrik
Duranako harpena (Zadorra ibaia): 50 l/s-ko
kontzesioa

19.874.382 m3
hartuta
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75.000 m3,
deposituetakoa

16.381.042 m3
Dura
138.212 m3
Albina 3.096.071 m3

Gorbeia

eta
ura
den
ere

udalerrira

18.092.672 m3

Edateko uraren produkzioa
AMVISAren edateko ur guztia ia, Arakako
EUAn ekoizten da. Bertako produkzio ahalmen izendatua urtean 38.000.000 m3-koa
da. 32 urte daramatza zerbitzua ematen, eta
Egiaztatze Erakunde Nazionalak egiaztatutako laborategi propio bat dauka.
EUAren deposituetatik hirirainoko ur
banaketa grabitate bidez egiten da.
2016an, EUAk 18.092.672 m3 produzitu du
guztira.

734 km-ko sarea
Banaketa
Urtean zehar, banaketa sarearen 7.788 m
(AMVISAk zuzenean sustatutako obretan) eta
9.199 neurketa ekipamendu berritu dira, eta
sistema zabaldu egin da 490 m sare eta
1.173 kontagailu berrirekin.
Sare guztia kontuan hartuta, %61, burdinurtu
nodularrezkoa da; %16, fibrozementuzkoa,
eta gainerako %23, polietilenozkoa, burdinurtu grisezkoa eta beste material batzuez
egindakoa.
Sarearen luzera kontrolatua 332 km-koa da:
142 km hodi, gehi landa ingurune osoa eta
erradialak. 114 ihes detektatu dira sarean, eta
beste 71 partikularrenetan, bilaketa metodoaren bidez eta matxuren ondorioz.
Gainera, 190 instalazio berrikusi dira.

EUAren jardueraren datuak
Erreaktiboen kontsumoa
Kloro gasa
Sodio hidroxidoa
Malutatzailea
Azido hexafluorosilizikoa
Ikatz aktibatua
Hipokloritoa (Gorbeian)
Garbiketa kopurua

Banaketa sistemaren elementuak
Kontagailuak
132.249
Harguneak
10.184
Ponpatze estazioak
15
Aurrelokalizatzaileak
691
Ur harguneak
1.951
Sute ahoak
1.010
Balbulak
3.946
Hustubideak
2.006

556.691 kg
47.112 kg
84.125 kg
348.069 kg
50.863 kg
19.202 kg
7.320 kg
356

18.092.672 m3
sarera bidalita

734 km-ko

hornidura sarea

2016ko MEMORIA

Euri urak 1.041.829 m3
755 tanga
Isurketak 6.777 m3
843,0 km-ko sarea
Estolderia
Estolda sarearen luzera, osotara hartuta,
671 km-ko sare unitarioak eta 155 km-ko
sare bereiziak osatzen dute.
Urtean zehar hirian 1.690 m kolektore
berritzeko eta Administrazio Batzarretan
6.225 m berritzeko obrak egin dira.

Saneamendu sistemaren elementuak
Ponpatze estazioak (hondakin urak)
12
Ponpatze estazioak (euri urak)
7
Ikuskapenerako kontrol putzuak 26.820
Hobi septiko publikoak
48
Lohi aktiboen UZAk
12
Azpiazaleko fluxuko hezegune
2
motako UZAk

843,0 km

sare eta kolektore

32.623.264 m3

38.700.408 m3

Arazketa
Hondakin uren arazketa Krispiñako UZAn egiten da. Bertako gehieneko arazketa ahalmena
urtean 38.000.000 m3-koa da (17.500 m3/h primarioan eta 5.000 m3/h biologikoan). 30 urte
darama zerbitzua ematen eta 2011tik hirugarren mailako tratamendua dauka,
desfosfatazioarekin.
2016an, UZAk 32.623.264 m3 hondakin ur tratatu sortu du. Hona hemen bolumen horren
jatorria: hondakin uren 38.700.408 m3-ko bolumen influente bat, zisterna isurien 6.777 m3-ko
bolumen bat, eta euri uren 1.041.829 m3-ko bolumen bat.
Planta barnean bertan 948.178 m3 berrerabiltzen dira, eta ur erregeneratuaren 3.103.273 m3,
berriz, nekazaritzako ureztapenerako entregatzen dira.

UZAren jardueraren datuak
Erreaktiboen kontsumoa
1.242.340 kg
Polielektrolitoa
58.000 kg
PAX malutatzailea
321.400 kg
Kloruro ferrikoa
862.940 kg
Biogasaren sorkuntza 4.426 Nm3/eguneko
Energiaren sorkuntza
4.450.860 Kwh
Hondakinen sorkuntza
15.168 Tn
Lohien lehortasuna
%25,79

32.623.264 m3
araztuta

Sortutako hondakinen osagaiak
Lohi
13.730,88 kg
deshidratatuak %91
Hondakin 1.436,88 kg*
orokorrak %9

*Tratamendua eta bypass gunea

15.168 Tn

hondakin sortuta
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2. Gure jarduerari buruzko datuak
Uraren ziklo integrala kudeatzea

Kudeatutako bolumenak
Zadorra sistemak pilatutako bolumena, berme kurba eta plubiometria 2016an
Jasotako bolumenak (m3)

Plubio. (mm)
250,00

160.000.000

200,00

120.000.000

150,00

80.000.000

100,00

40.000.000

50,00

Urt

Ots

Mar

Api

Mai

Eka

Uzt

Abu Ira

Urr

Aza

Abe

Kudeatutako bolumenen urteko eboluzioa

40.000.000

Tratatutako hondakin uren bolumenak hileka
Geh. (influentea) 5.520.065 m3 (Api)
Geh. (efluentea) 4.084.397 m3 (Mar)
Geh. (euri urak) 509.047 m3 (Ots)

Tratatutako hondakin urak 32.623.264 m3
Hartutako ur gordina 19.874.382 m3
Helarazitako ur edangarria 18.092.672 m3

35.000.000
Urt Ots Mr Ap Mai Ek Uzt Abu Ir Urr Aza Abe

30.000.000
25.000.000

Helarazitako ur bolumenak hileka
Geh. 1.716.544 m3 (Uzt)

20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
14

Urt Ots Mr Ap Mai Ek Uzt Abu Ir Urr Aza Abe
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Banaketa adierazleak

Banaketa sarearen urteko errendimenduaren eboluzioa
91,00

%90,4
10.000

90,00

Kontagailuen urteko berritzearen eboluzioa
9.199
%7,0*

8.000

89,00

6.000

88,00

4.000

87,00

2.000

Baimendutako ur bolumenaren (erregistratua eta erregistratu gabea) eta
sarean sartutako bolumen osoaren arteko erlazioa.
2015eko datua zuzendu egin da aurreko urteko memoriarekiko, helarazitako
bolumenak oker zenbatuta zeudelako.
Erregistratu gabeko ura: %14,3. Baimenduta egon bai, baina neurtu barik
dagoen kontsumoari dagokion ur bolumena islatzen du (zenbait udal
erabileraren parte gisa kalkulatzen da: ureztatzeak, garbiketa, obra harguneak eta sarea mantentzeko lanak), gehi benetako nahiz itxurazko galerak.
Galerak: %9,6. Benetako eta itxurazko galeren multzoa islatzen du (sareko
ihesak, kontagailuen azpizenbaketa eta kontsumo klandestinoak).

0

*Urtean berritutako kontagailu kopurua,
neurketa ekipamenduen totalarekiko
Hodien urteko berritzearen eboluzioa

7.788 m
%6,2*

0

2.000

4.000

6.000

8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

*Urtean zehar berritutako fibrozementuzko hodien luzera,
sareko fibrozementuzko hodien luzera totalarekiko

Hornidura orokorra
Hargune arteko batez besteko distantzia

200 l
72,05 m

Baliabidearen agortze tasa
Banaketa sarean sartutako ur bolumenaren eta baliabidearen gehieneko
kontzesio bolumenaren (51.088.320 m3) arteko erlazioa, %tan adierazia.
%50etik beherako balioa balio optimotzat jotzen da.

%35,4

Ihesen kontrol aktiboa
Urtean ikuskatutako hodien luzera zati sistemaren hodien luzera osoa, %tan
adierazia. Ihesen bilaketari baino ez dio erreferentzia egiten.

%45,3

Ihesen gutxieneko atalasea
Muga tekniko honen azpitik ezin dira banaketa sistemaren benetako galerak
murriztu, ezta mantentze lan bikaina eginda ere. Sarearen tamainak eta
hargune kopuruak baldintzatzen dute. Harguneko eta eguneko litrotan
adierazten da.

152,5 l

Ihesen indize estrukturala
Sarearen kudeaketaren errendimendu adierazle teknikoa, benetako galeren
arabera. Urteko harguneko benetako galeren eta ihesen gutxieneko atalasearen
arteko zatidura da. Balioak 1 inguruan badabiltza, sarearen egoera bikaina da;
10erainoko balioek egoera onargarria dela adierazten dute.

1,60
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2. Gure jarduerari buruzko datuak
Uraren ziklo integrala kudeatzea

Uraren ziklo integralaren kudeaketan
nabarmendutako jarduketak
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￭

Arakako EUAn, edateko urarentzako depositua eraitsi eta 30.000 m3-ko
edukiera duen bat (2. depositua) eraikitzeko obrari ekitea.

￭

Uribarri Nagusiko Administrazio Batzarraren EUA hobetzea.

￭

Jundizko industrialdean klorazio estazioa martxan jartzea eta sektorizazioa inplementatzea.

￭

Vitoria-Gasteizen, hornidura sare hauek berritzea: San Martin
auzoan-I. fasea (6.616 m eginak); Domingo Beltran kalean, 52.
zenbakitik 66ra bitartean (118 m); Ballester Apezpikuaren kale
inguruan (guztira, 832 m-ko luzera) eta Posta kalean (66 m Dato
kale parean).

￭

Edateko ura banatzeko sarea eta saneamendua berritzeko obrak
amaitzea (sare bereizia egitea, euri uren 3.148 m-ko sare batekin
eta ur beltzen 1.946 m-ko sare batekin) Arkaiako Administrazio
Batzarrean.

￭

Vitoria-Gasteizko saretik Aberasturiko Administrazio Batzarrera ur
edangarria eramateko hornidura berria (hor sartzen dira ponpatze
estazioa, bulkada, depositua berritzea eta sarea hobetzea), eta
Aberasturitik Salbatzailearen Hilerriko araztegirainoko kolektore
biltzailearen berrikuntza (1.131 m).

￭

Albinako urtegiaren Ustiapen Arauak berrikustea eta Gorbeiako I
eta II. urtegiei dagozkienak onartzea.

￭

Iruña-Okatik Vitoria-Gasteizerainoko hornidurari dagozkion Plan
Berezia eta Arau Subsidiarioak amaitzea.

￭

Banaketa sarea kanpoan kudeatzeko GIS mugikortasunaren
aplikazioaren amaiera; horri esker, zerbitzua hobetu eta jardute
denborak eta matxurak konpontzeko denborak laburtu egiten dira.

￭

Guztira, Banaketa Arloaren 1.260 lan aginduri erantzutea: 816,
sistema mantentzeko; 113, matxurak konpontzeko; eta 331, Arloari
berari dagozkion zerbitzuetarako. Gainera, berehalako erantzuna
eman zaie 72 larrialdiri.

￭

Vitoria-Gasteizen, saneamendu sare hauek berritzea: Domingo
Beltran kalean (176 m), Gamarrako Atean-IV. fasea (450 m
mahuka, 500 mm-ko diametroa duen hormigoizko kolektorea zanga
ireki gabeko metodoaren bidez berritzeko), Lasarteko Atean eta
Mendizorrotzan (881 m mahuka, 500 mm-ko eta 400 mm-ko
diametroa duten hormigoizko kolektoreak zangarik ireki gabe
berritzeko), Txikitxoa kalean eta Santo Domingo kalean (bien artean
hodiak jartzea) eta Arriagako Kofradiaren kalean (183 m kolektore
berri, beira zuntzez indartutako plastikozkoa, 1.200 mm-koa,
1.050x700 mm-ko oboide baten ordez jarri eta saneamenduaren
ahalmena handitzeko).

2016ko MEMORIA

￭

Aurretratamendurako kloruro ferrikoarentzako biltegi berri baten
obra egitea, eta segurtasun zaindariarentzako etxola berri bat egitea
Krispiñako UZAn.

￭

Baltsa biologikoen difusoreen mintzak berritzen amaitzea, eta
UZAren 1. turbokonpresorean aurrebiraketa sistema instalatzea.

2017rako aurreikusten diren jarduketak:
￭

Lakua-Arriaga auzoetan edateko uraren hornidura sarea berritzeko
obra eta San Martin kaleko II. fasea egitea.

￭

Gorbeiako I eta II. presetako gainezkabideak eta gorputza hobetzeko
obrak egitea, eta Ustiapen Neurrietara egokitzea.

￭

Batetik, Uribarri Nagusiko, Gamizko eta Bolibarko Administrazio
Batzarrak Vitoria-Gasteizko saretik hornitzeko aurreproiektua, eta,
bestetik, Arakako EUAn depositu bat eraitsi eta 30.000 m3-ko
depositu berri bat (1. depositua) eraikitzeko proiektua idaztea.

￭

Vitoria-Gasteizko ur edangarriaren banaketa sarerako SCADA berri
bat diseinatzea eta horren proiektua egitea.

￭

Administrazio Batzarretan, saneamendu obra desberdinak egitea eta,
kasuren batean, amaitzea; horien artean: Salbatzailearen Hilerriko
UZA zabaltzea, eta, horrekin batera, Otazuko hornidura eta saneamendu sareak eta Otazutik araztegirainoko kolektore biltzailea
berritzea; Gamarra Nagusian uholdeak saihesteko eta saneamendua
berritzeko obra egitea; Elorriaga Vitoria-Gasteizko saneamenduarekin
lotzea; Argandoñako saneamenduaren zati bat berritzea (sare
bereizia egitea, hondakin urak ponpatzea, eta, arazketa hobetzeaz
gain, etorkizunean Estibalizko Muinoko UZA bertan behera utzi ahal
izateko nahikoa edukiera izango duen araztegi berri bat egitea).

￭

AMVISAk kudeatzen dituen landa inguruneko ur zikinen araztegietan
jarduketak egitea, araztegion funtzionamendua hobetzeko.

￭

Krispiñako UZAn, harea kentzeko tangetan hareak ateratzeko ponpak
instalatzea, eta ponpa dilazeratzaileak 1 eta 2. digestoreen lohien
birzirkulazioan; baita 1 eta 2. zentrifugatzaileetarako lohien elikadura
hodian ere.

￭

UZAren Kogenerazio Planta 900/2015 Errege Dekretuaren arabera
legeztatzea.
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2. Gure jarduerari buruzko datuak
Edateko uraren kalitate kontrola

Edateko uraren kalitate kontrola
AMVISAk lau hornidura eremutan ezarria du uraren kalitatea kontrolatu
eta zaintzeko programa: Vitoria-Gasteizen, Gorbeian, Mandoianan eta
Uribarri Nagusian. Guztira, 58 herrik daukate goi hornidura, eta 35ek
goi eta behe hornidura.

Urtean zehar egindako kalitate kontrolen balantze orokorra
Barne kontrolak
Kanpoko laborategietan egindako kontrolak
Ezarritako kalitate sistemarako kontrolak
Kanpoko bezeroei egindako kalitate analitikak (1)
Erreklamazioengatiko kontrolak edo beste Arlo
batzuekin elkarlanean egindakoak

2.433 lagin / 24.535 parametro
76 lagin / 2.086 parametro
1.460 lagin / 5.284 parametro
4 lagin / 4 parametro

A3 ur mota 1.900.000 m3
%9,9

26 lagin / 165 parametro

A2 ur mota 17.220.673 m3
%89,9 A1 ur mota 35.204 m3
%0,2

Arakako EUAn egindako kontrolen datu zehatzak
Eguneroko kontrola (laginak guztira)
Mikroalgen analitikak
Protozoo patogenoen analitikak*
Burdinaren eta manganesoaren analitikak
Zebra muskuiluaren larbak aurkitzeko kontrolak*
Urtegiaren mailako profilak zunda multiparametrikoarekin

730
37
24
342
13
7 Uribarrin / 7 Albinan

Igorritako ur gordinaren kalitatea

*Kanpoko laborategiei azpikontratatuta

Hornidura kontrolatu eta kudeatzeko programa:
Analizatutako laginak(1)
Ura hartzean
Deposituen irteeran edo sarerako irteeran
Sareko laginketa guneetan
Usaimen eta dastamen profilaren analisia
Erradioaktibitate kontrol bereziak (azpikontratatuta)
Analizatutako parametroak guztira

Kalitate egokia
%99,1ko egokitasuna

Kalitate eskasa
Kalitate egokia
Kalitate eskasa
%88,3ko egokitasuna %100,0ko egokitasuna %84,2ko egokitasuna

VITORIAGASTEIZKO HE
30 (2)
264 (3)
1.039 (4)
96 (5)
3
14.980

GORBEIAKO HE
9
132 (3)
31 (4)

2.404

1
2
28

URIBARRI
NAGUSIKO HE
1
1
18

365

228

MANDOIAKO HE

(1) Laginak kalifikatzeko, kontuan hartu dira bai programatutakoak, bai ez-betetzeak eta kexak egiaztatu behar zirela-eta programatu bakoak.
(2) Uribarri eta Albinako urtegietan, eta Zadorra ibaian –Duran– hartuta.
(3) Arakako EUAko deposituak eta Gardelegiko azken depositua Vitoria-Gasteizko HEan, eta Muruako iragazketa eta sarerako irteera eraikinean, Gorbeiako HEan.
(4) 32 gune hirian eta 36 Administrazio Batzarretan Vitoria-Gasteizko HEan, eta 4 gune Gorbeiako HEan.
(5) Deposituen irteeran eta hiriko lau gunetan eginak, 32 dastatze panelen bidez.
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2016ko MEMORIA

Edateko uraren kalitate kontrolean eta
tratamenduan nabarmendutako jarduketak
￭

Proiektu hau amaitzea: "Gizakien kontsumorako urtegietan
zianobakterioek sortutako toxinak detektatzeko metodoak
inplementatzea eta aholku ematea; metalak (manganesoa eta
aluminioa), herbizidak eta besteren presentzia hautemateko
biosentsorea garatzea", Madrilgo Complutense Unibertsitatearekin
batera.

￭

Fosfatasa entzima inhibituz, mikrozistinak detektatzeko metodoa
balidatzeko azterketak egitea; izan ere, lehenengo laborategia da
metodoa balidatzen eta horretarako ziurtagiria eskatzen.

￭

Arloko langileek parte hartzen duten ikastaroetan, egiten den
lanarekin lotutako prestakuntza jasotzea: Erreferentziako anduiak
mikrobiologian; UNE arauak mikrobiologian; Kromatografiari
buruzko jardunaldi komertziala.

￭

Egiaztatze Erakunde Nazionalaren eskutik, auditoria egin zen
azaroan laborategiaren egiaztapenari segimendua egiteko. Emaitza
onak eskuratu ziren.

￭

Laborategiko espazioan hobekuntzak egiteko inbertitzea eta
mikrobiologiako korronte laminarreko kabina konpontzea. 2017rako,
gasen-masen ekipamendu bat eskuratzea aurreikusten da, kanpoan
azpikontratatu beharrik gabe laborategian bertan analisiak egin ahal
izateko; gainera, profilatzaile automatiko bat eskuratu nahi da
Albinako urtegirako.
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2. Gure jarduerari buruzko datuak
Edateko uraren kalitate kontrola

Edateko uraren kalitatearen parametroak,
hornikuntza eremuaren araberakoak
Parametro fisikoak

VITORIA-GASTEIZKO EH

Artsenikoa ug/l

10

<1

26

<1

11

<1

1

<1

1

1

9,8
<0,1

30
30

9,3
<0,1

12
12

24,8
<0,1

1
1

10
<0,1

1
1

8

23

1

1

5

1

2,8

1

5
5

<1
<1
44,4

23
30
30

<1
<1
42,3

1
12
12

<1
<1
89,6

1
1
1

<1
<1
115,4

1
1
1

Ezohiko aldaketarik
gabe
50
1
2

2,6

76

1,4

90

2

3

1,2

1

Nitritoak mg/l

250
2
15
2.500
50
1,5
200
50
1
1
20
50
0,1 irteera/
0,5 sarea

Azterketa
kop.
109
148
11

Batez
bestekoa
30
<0,1
<1

URIBARRI NAGUSIKO EH

200
0,5
5

Zianuroak ug/l
Kloro askea mg/l
Kloro osoa mg/l
Klorodibromometanoa ug/l
Kloroformoa ug/l
Kloruroa mg/l
Kobrea mg/l
Kolorea
Eroankortasuna uS/cm
Kromoa ug/l
Fluoruroa mg/l
Fosforo (P205) ug/l
Burdina ug/l
Magnesioa mg/l
Manganesoa ug/l
Merkurioa ug/l
Mikrozistina ug/l
Nikela ug/l
Nitratoak mg/l

Batez
bestekoa
170
<0,1
<1

MANDOIAKO EH

Aluminioa ug/l
Amonioa mg/l
Antimonioa ug/l

KOG mg/l

Azterketa
kop.
211
1.292
26

GORBEIAKO EH

Batez
bestekoa
110
<0,1
<1

Barioa ug/l
Boroa mg/l
Bromodiklorometanoa
ug/l
Bromoformoa ug/l
Kadmioa ug/l
Kaltzioa mg/l

20

Gehieneko
kontzentrazioa*

Azterketa
kop.
3
27
1

Batez
bestekoa
30
<0,1
<1

Azterketa
kop.
2
19
1

<10
0,3
0,4
1,5
37
13,2
<0,01
<5
245
<5
0,7
<230
<10
3,3
<5
<0,1
<0,3
<5
2,7

30
1.299
1.299
23
23
29
30
1.292
1.292
30
1.284
30
208
30
209
29
30
30
30

<10
0,6
0,6
<1
3
4,5
<0,01
<5
204
<5
<0,1
<230
45
<1
<5
<0,1
<0,3
<5
1,7

12
163
159
1
1
12
12
147
148
12
42
12
111
12
111
12
12
12
12

<10
0,5
0,6
2,3
8
8.3
0,01
<5
583
<5
0,32
<230
15
21,8
<5
<0,1
<0,3
<5
<1

1
30
30
1
1
1
1
26
27
1
14
1
4
1
4
1
1
1
1

<10
0,5
0,6
2,6
2,4
7,1
<0,01
<5
477
<5
0,21
<230
<10
9,8
<5
<0,1
<0,3
<5
3

1
19
19
1
1
1
1
19
19
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1

<0,02

30

<0,02

12

<0,02

1

<0,02

1

2016ko MEMORIA

Parametro fisikoak
Oxidagarritasuna mg/l

Gehieneko
kontzentrazioa*

VITORIA-GASTEIZKO EH

Batez
bestekoa

Azterketa
kop.

GORBEIAKO EH

Batez
bestekoa

MANDOIAKO EH

Azterketa
kop.

Batez
bestekoa

URIBARRI NAGUSIKO EH

Azterketa
kop.

Batez
bestekoa

Azterketa
kop.

5

1,8

30

1

12

1,62

1

<0,5

1

6,5 - 9,5

7,8

1.291

7,9

147

7,5

26

7,4

19

Pestizidak, guztira ug/l

0,5

<0,5

23

<0,5

2

Beruna ug/l

25

<10

30

<10

12

<10

1

<10

1

1,2

30

<1

12

<1

1

<1

1

pH-a

Potasioa mg/l
Selenioa ug/l

10

<1

26

<1

11

<1

1

<1

1

Sodioa mg/l

200

7,3

30

3,1

12

24,3

1

7,6

1

Sulfatoa mg/l

250

12

29

6

12

20,3

1

17

1

Tetrakloretenoa ug/l

tri + tetraklor <10

<1

23

<1

1

<1

1

<1

1

THMak, guztira ug/l

100

45

23

4

1

15,3

1

7,8

1

Triklooetenoa ug/l

tri + tetraklor <10
1 irteera/
5 sarea

<1

23

<1

1

<1

1

<1

1

0,5

1.301

0,9

162

0,4

29

0,99

19

33

30

<10

12

<10

1

13,6

1

Uhertasuna NTU
Zinka ug/l
*140/03 EDren arabera

Parametro
mikrobiologikoak

Gehieneko
kontzentrazioa*

36ºC Aerobioen
zenbaketa ufc/ml
22ºC Aerobioen
zenbaketa ufc/ml
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

VITORIA-GASTEIZKO EH

Batez
bestekoa

Azterketa
kop.

GORBEIAKO EH

Batez
bestekoa

MANDOIAKO EH

Azterketa
kop.

Batez
bestekoa

URIBARRI NAGUSIKO EH

Azterketa
kop.

Batez
bestekoa

Azterketa
kop.

0

208

14

108

0

5

0

1

EUA irteera<100;
Ezohiko aldaketarik
gabeko sarea

0

30

0

12

1

1

0

1

0

0

217

0

130

0

5

0

1

0

0

1273

0

150

0

27

0

18

0

0

1276

0

150

0

27

0

18

0

0

30

0

12

0

1

0

1

0

31

0

12

0

1

0

1

*140/03 EDren arabera
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2. Gure jarduerari buruzko datuak
Tratatutako hondakin uraren kalitate kontrola

Tratatutako hondakin uraren
kalitate kontrola
AMVISAko Tratamendu eta Kalitate Arloak hondakin uren arazketa
prozesuak eta kolektoreetarako isuriak kontrolatzen ditu, arazketarekin
lotutako azterlanak egiteaz gain.
Ur, lohi eta gas lerroetako ohiko analisiez gain, hobi septikoetatik
datozen isuriak eta Krispiñako UZAko sarrera eta irteera uretan nahiz
lohi deshidratatuetan metalik dagoen aztertzen da, erabili aurretik
kontrolpean izateko.

Urtean egindako kalitate kontrolen balantze orokorra
Ur marran
Lohi marran
Gas marran
Soinuen mapa
Zisternen isurien analisia
Isuri atipikoen analisia

12.685 analitika
17.050 analitika
517 analitika
186 analitika
2.265 analitika
105 analitika

Hobi septikoetatik datozen isuriak
1.624 m3

195

Enpresak

487

Udalak, Batzarrak, Koadrilak 4.471 m3

63

Komunitateak/Partikularrak 625 m3

10

Beste batzuk

154 lagin / 96 parametro
21 lagin / 41 parametro
lagin bat / parametro bat
31 lagin / 3 parametro
755 lagin / 3 parametro
5 lagin / 21 parametro
Nitrogenoa 3.544 kg
%2
OEK 112.333 kg O2
%54
SE 91.379 kg
%44

Nitrogenoa 1.298,2 Tn
%5
OEK 16.227,1 Tn O2 SE 8.364,1 Tn
%62
%32
Influentearen karga
kutsatzailea, guztira
Fosforoa 140,8 Tn
%1

57 m3

Efluentearen kalitatea* eta UZAren arazketa errendimenduak
Baimendutako muga
SE-Solido esekiak (mg/l)
20
OEB5 (mg O2/l)
15
OEK (mg O2/l)
80
+
N-Amonioa (mg N-NH4 /l)
2
N-Nitratoak (mg N-NH3-/l)
-NG (mg/l)
15
PG (mg/l)
1

Aurreko balioa
261,0
271,0
519,0
31,4
-41,0
4,4

%97,0
%98,5
%94,0
%95,5
%-%65,9
%84,0

Ondorengo balioa
8,0
4,0
30,0
1,4
11,9
14,0
0,7

*Urteko batez besteko balioak. UZAk tratatutako efluentearen 738.984 analisi jarraitu egin dira guztira, amonioa, nitratoak, uhertasuna, OEK, OEBa
eta fosforo totala neurtzeko.
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Tratatutako hondakin uraren kalitate
kontrolean nabarmendutako jarduketak
￭

UZAko sarrera eta irteera uretan eta lohi deshidratatueatn 3.552
laginen metal analisi espezifikoa.

Lokatz deshidratatuetan dauden metalak (mg/kg mat. lehor)
Aluminioa
Kadmioa
Kromoa
Kobrea
Burdina
Manganesoa
Nikela
Beruna
Zinka
Merkurioa

2016

2015

18.937
2,5
198,1
355,2
39.226
219,4
84,8
59,0
2.406
0,6

21.502
2
199
344
34.015
247
87
56
2.304
0,9

∆ (%)
-12%
-25%
-0.5%
3.3%
15%
-11%
-2.5%
5.3%
4.4%
-33%

Mugako balioak: pH<7 Mugako balioak: pH>7
duten lurzoruak*
duten lurzoruak*

-20
1.000
1.000
--300
750
2.500
16

-40
1.500
1.750
--400
1.200
4.000
25

*1310/90 EDren arabera
￭

Kontrol Estazio Automatiko zaharreko (KEA) ekipamendu eta
osagarriak UZAko hirugarren tratamenduko eraikineko gela berrira
eramatea, eta, ekipamenduok ondo funtziona dezaten, klimatizazio
sistema bat instalatzea.

￭

Efluentearen kalitateko Kontrol Estazio Automatikoan, nitrogeno
totala, OEBa eta KOGaren neurketa jarraitua egiteko gailu berri bat
instalatu eta martxan jartzea (BIOTECTOR).

￭

Isuri baimenaren berrikuspena indarrean jartzearen ondorioz, haren
eskakizunetara egokitzea, kalitate muga eta neurtu beharreko
parametro berriei dagokienez (esaterako, influente eta efluenteko
hexakloroziklohexanoak).

2017rako aurreikusten diren jarduketak:
￭

Oraingo Kontrol Estazio Automatikotik plantarako sarrera gunera
eramatea bypassa, ur influentearen kalitatea, eta baita bypass
orokorrarena ere –hala tokatzen denean– monitorizatuta edukitzeko.
Hola, Kontrol Estazio Automatikoaren funtzionamendua optimizatu
egingo da, izan ere, oraingo ekipamenduen funtzionamendu egokia
galarazten eta ekipamenduok segituan hondarazten dituzten aldizkakotasunak zuzendu egingo dira. Kontrol Estazio Automatiko
horretan bertan analisi jarraituak egin eta nitrogenoa zehazteko
beste gailu bat instalatzeko aukera aztertzen ari gara, eta baliteke
estazioa handitzea etorkizunean PTaren baterako analisiak egiteko.

￭

Laborategirako sarbidea hobetzea eta, horretarako, oinarekin edo
ukondoarekin zabaltzeko moduko ate automatiko bat jartzea, 551.
prebentzioko ohar teknikoa betetzeko.

23

2. Gure jarduerari buruzko datuak
Kudeaketa komertziala

Kudeaketa komertziala
Kudeaketa komertzialeko eta abonatuen kudeaketako urteko datuak,
berez, apiril, uztail, urri eta hurrengo urteko urtarrilaren bukaeran
egiten diren hiru hileroko lau fakturazioei dagozkie.

Kontratuak*
AMVISAren hornidura kontratuen kopurua,
2016ko hiru hileroko azken fakturazioaren
arabera, 125.034koa zen.
Kanon finkoen kobraketari lotuta zerbitzatzen diren elementuen kopurua 132.525koa
zen horniduran, 130.473 estolderian eta
130.411 hondakinen arloan.

*Hor sartzen dira udal eta zentro ofizialen
tarifen kontratu eta kontsumo hobaridunen
bolumenak

Fakturatutako bolumena*
Urtean zehar, guztira, 16.025.803 m3 fakturatu ziren horniduraren kontzeptupean;
14.676.924 m3 estolderian eta 14.152.238 m3
hondakinen arloan; horiei gehitu behar zaie
isuri industrialen 6.777 m3-ko bolumen bat,
Krispiñako UZAn jasotakoa.
Hornidura osotik, 89.833 m3 ez ziren banaketa sarean sartu, Legutioko udalerrira
bideratutako ur gordinaren zati bat izaki;
beste 16.502 m3, berriz, kontsumo instituzional hobaridunei lotuta zeuden
.

Fakturazioa
2016an, AMVISAk fakturatutako zenbateko
osoa 23.604.755 €-koa izan zen, honelaxe
banatuta:
• 11.361.204 € horniduran
• 3.877.060 € estolderian
• 7.808.631 € arazketan
• 232.174 € isuri industrialetan
• 325.686 € beste kontzeptu batzuetan
(azpiproduktuak, konponketak, etab.)

Hornidura kontratuen, hornitutako bolumenaren (m3) eta fakturazio
osoaren (€) osaera, tarifen arabera
Etxekoa
Merkataritza-industria
Vitoria-Gasteizko Udala
Ur beroa
Zentro ofizialak
Altako tarifak
Kontratuak

Bolumena

%84

%14
%1

%5
%54
%10
%7

%1

125.034 hornidura
kontratu

24

%4
%20

44.861.742 m3
fakturatuta

Fakturazioa

%4
%56

%3
%7
%3

%27

23.604.755 €
fakturatuta

2016ko MEMORIA

Datu komertzialen xehetasuna sektoreka
Ondoko taulan, fakturazio eta zuzkidura datuak jasotzen dira zerbitzu
motaren eta jarduera sektorearen arabera. Etxeko sektorearen kasuan,
behe hornidurako kontsumoak baino ez dira jasotzen, hala ur
hotzekoak nola epelekoak; instituzioen sektorean, kontsumo
hobaridunak ere zenbatu dira.

Hornikuntza

Saneamendua

105.696 kontratu* / 113.174 elementu*

105.479 kontratu*

9.545.715 m3 fakturatuta

9.510.828 m3 fakturatuta

6.046.393,53 € fakturatuta

7.768.820,54 € fakturatuta

Etxeko erabilera

120,7 l/bizt

2016

2007

106,7 l/bizt

Merkatari-industrial erabilera
17.729 kontratu*

17.652 kontratu*

3.737.546 m3 fakturatuta

3.033.982 m3 fakturatuta

3.936.957,04 € fakturatuta

2.685.808,69 € fakturatuta

51,3 l/bizt

2016

2007

39,6 l/bizt

Instituzional erabilera
1.356 kontratu*
2.226.333 m3 fakturatuta

2.015.942 m3 fakturatuta

1.173.327,86 € fakturatuta

968.157,88 € fakturatuta

Ureztapena %33,0
Gainerako zentroak %14,5
Zenbatetsitakoak %30,7

24,4 l/bizt
2016

2007

31,2 l/bizt

Gizarte etxeak eta kirol zentroak %21,8

1.334 kontratu*

Udal kontsumoaren xehetasuna
2016an fakturatutako udal kontsumoa 1.599.233 m3-koa izan zen; horiei gehitu behar
zaizkie, kalkuluen arabera, beste 709.315 m3 (kontrolatu gabeko ureztatzeetan,
bideen garbiketan, banaketa sarean egindako mantentze operazioetan, fakturazio
intzidentzietan).
Udal kontsumorik handiena ureztapenari dagokio, izan ere, ureztatze kontagailuen
sarean 760.730 m3-ko urteko bolumena erregistratu da.
*Urtean lau fakturazio batez beste

25

2. Gure jarduerari buruzko datuak
Kudeaketa komertziala

Vitoria-Gasteizko etxeko kontsumoaren
xehetasuna
Etxeko hornidura auzoka (l/bizt/eguneko)

Abetxuku 101,5

Arantzabela 92,8
Aranbizkarra 104,7

Arriaga-Lakua 104,3
Sansomendi 102,1

Zaramaga 98,2

Ehari-Gobeo 144,6
Gazalbide 100,9

Txagorritxu 105,5
San Martin 108,0

Zabalgana 98,0

El Pilar 98,4

Koroatzea 106,2

Done Jakue 108,2

Anglo-Vasco 109,6
Arana 99,6

Alde Zaharra 109,6

Lovaina 118,0
Judimendi 110,0
Zabalgunea 129,6
Santa Luzía 102,9

Ariznabarra 113,0

Salburua 98,9

Babesgabetuak 116,4

San Kristobal 107,5

Mendizorrotza 155,0

Adurtza 103,2

Aretxabaleta-Gardelegi 101,1

Ur hotzaren etxeko kontsumoa (litroak/elementua/eguneko)
Ondoko grafikoan, modu sinplifikatuan ikusten da AMVISAk daukan etxeko ur hotzaren eskaera
nola dagoen egituratuta, kontsumo indibidual guztien analisitik abiatu eta elementuko edo
etxebizitzako eta eguneko zenbat litro kontsumitzen diren zehaztuta.
Ikusten denez, elementuen erdiek ez dute eguneko 183 litro gainditzen. Soilik %1,7k kontsumitzen dute eguneko 600 litrotik gora, eta horiek, gehiegi kontsumitzen dutela eta,
informazio kanpainen xede dira.

529 l/eguneko
3.471 elementuk edo
etxebizitzak kantitate hori baino
gehiago kontsumitzen dute

106 l/eguneko
Elementuak

26

183 l/eguneko

280 l/eguneko 387 l/eguneko

28.699

57.289

86.120

%25

%50

%75

103.220 111.246
%90

%97

2016ko MEMORIA

Zatikako etxe tarifaren erregistroen, kontsumoen eta fakturazioaren xehetasuna

2. tartean 4.342.946 m3
%50
1. tartean 3.895.967 m3
%45

2. tartean %65,7

3. tartean 428.337 m3
%5

3. tartean %5,6
Kontsumorik gabe %4,9

1. tartean %23,8

1. tartean 1.679.756,05 €
%13
Kanon finkoa 7.128.067,31 €
%55
2. tartean 3.443.836,71 €
%27
3. tartean 654.623,40 €
%5
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2. Gure jarduerari buruzko datuak
Kudeaketa komertziala

Kudeaketa komertzialeko beste datu batzuk
Alta garbien oraintsuko bilakaera
Fakturatutako ur bolumenaren bilakaera

2.500
2.000

%86,4

88,00

1.500

86,00

1.000

84,00

500

82,00

0

80,00

Fakturatutako ur bolumenaren eta sarean sartutako
bolumen osoaren arteko erlazioa.
2015eko datua zuzendu egin da aurreko urteko memoriarekiko, helarazitako bolumenak oker zenbatuta
zeudelako.

Urteko kontratu altak
Urteko kontratu bajak
Ur hotzaren kontratu komunitarioa daukaten etxebizitzak*
Kontratu komunitarioen indibidualizazioa
Egindako irakurketak, programatutako totalarekiko
Teleirakurketa daukaten abonatuak
e-fakturari atxikitako abonatuak (Metaposta)
Familia ugarientzako hobariak

4.531
3.839
8.158
3tik 18ra
%97,5
0
2.382
1.233

*2017ko urtarrileko fakturazioaren arabera

Tarifen bidez fakturatutako batez besteko sarrera (€/hornitutako m3-ko)
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Tarifa
Etxekoa
Ur beroa
Zentro ofizialak
Merkataritza-industria
Altako herriak
Altako udalherriak
Altako industria
Zigoitia
VGkoUdala

Horn.
0,64
0,52
0,59
1,09
0,45
0,44
0,85
0,20
0,50

Estol.
0,28
0,16
0,12
0,31
0,05
0,26
0,00
0,00
0,15

Araz.
0,56
0,35
0,25
0,54
0,10
0,55
0,00
0,00
0,31

Fakturatutakoa, guztira

0,71

0,24

0,47

GUZTIRA

1,49
1,03
0,96
1,93
0,59
1,26
0,85
0,20
0,96
1,42

Kanon finkoa %
%55,2
%23,3
%13,3
%24,1
%7,7
%4,8
%0,3
%0,0
%17,8
%40,3

692
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Zerbitzuaren kudeaketa komertzialean
nabarmendutako jarduketak
￭

Teleirakurketa desagerraraztea, azken urteetan sistema mantentzeko zailtasunak izan zirela eta; izan ere, urte horietan proba
bat egin zen 3.605 hornidura kontratuko lagin batekin. Hori hala,
beraz, esperientzia zabaltzea ez ezik, esperientziarekin jarraitzea
ere baztertu egin da, berme teknologiko hobeen zain.

￭

Soluzio informatikoetan 29.368,91 €-ko inbertsioa egin da, kudeaketa arloko SAP sistemaren ezarpenari jarraipena emanez eta
berritzeko zeuden ekipamenduak berrituz.

2017rako aurreikusten diren jarduketak:
￭

Fakturazio elektronikoko sistema berri bat ezartzea. Horri esker,
fakturazio prozedura hori edukitzeko eskaria egiten duten bezeroek
ez dute Metapostan alta eman beharrik izango. Metaposta, berez,
Interneteko postontzi elektroniko eta kutxa gotorra da, eta sistema
berriarekin batera funtzionatuko du. AMVISAk bertan parte hartzen
jarraituko du erakunde jaulkitzaile gisa.
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2. Gure jarduerari buruzko datuak
Bezero arreta

Bezero arreta
Bezeroari zuzendutako ia arreta guztia telefono bidez eta bulego
zentraletan aurrez aurre ematen du AMVISAk. Gaur egun, on-line
arreta eta kudeaketa prozedurak hobetzeko ahalegina egiten ari da,
enpresa eta teknologia berrien erabilera orokortua hobeto uztartzea
helburu.
Abonatuekiko eta, oro har, herritarrekiko komunikazioari dagokionez,
aipatzekoa da:
￭

Webgunean jasotzen den informazioaren etengabeko eguneraketa
(www.amvisa.org), non 42.841 bisitaldi jaso diren guztira urtean zehar.

￭

Fakturari erantsita, beste lau informazio orri bidaltzea.

￭

Eskaera kudeatzeko plan integralaren barruan, etxeei zuzendutako
informazioaren eta aholkularitzaren inguruko “atez ateko” kanpaina
egitea.

￭

Gardentasun Atari bat prestatzea, webgunetik bertara sartzeko eta
AMVISAren kudeaketari buruzko informazio guztia kontsultatu ahal
izateko.

Urtean zehar bulego zentraletan
emandako arreten oraintsuko bilakaera
50.000

Telefono bidezkoak 45.832 dei

40.000
30.000

Aurrez aurrekoak 16.300 pertsona

20.000
10.000

Emandako arreten balantze orokorra
Aurrez aurreko arreta bulegoetan
Egunean, batez beste
Batez besteko arreta denbora
Batez besteko itxaron denbora
Telefono bidezko arreta
Herritarren Postontziaren bidez emandako arreta
info@amvisa-futura.org bidezko arreta
Bulego Birtualaren bidezko online arreta
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0

16.300 pertsona
67 pertsona
8 min. 32 seg.
7 min. 36 seg.
48.286 dei
185 (261etik)
26
Ez dago operatibo
Urtean zehar Bulego Birtual berri bat
garatzeko proiektua amaitu da, 2017an
operatibo egongo dena

Deiak non jaso diren
Arretako udal bulegoak %3,7
eta 010
Arakako EUA %1,3
Bulegoak %94,9

2016ko MEMORIA

Idazkaritza eta Zerbitzuaren administrazioaren inguruko beste aspektu batzuk
Honako funtzio hauek Idazkaritzari dagozkio: Zerbitzuko arlo funtzional
desberdinei aholkularitza juridikoa ematea; aseguru polizak,
kontratuak, Administrazio Kontseiluaren eta Batzar Nagusiaren
kontuak kudeatzea; legeekin lotutako kontuak eguneratzea;
erreklamazioei erantzutea; jurisprudentzia, etab.

Idazkaritzaren jarduera datuak
Kontratatutako aseguruen zenbateko osoa

166.616,87 €

Hodien hausturagatiko ezbeharrak

18

Tramitatutako kontratazio prozedurak

19 (18 irekiak, 1 negoziatua)

Urteko kontratazio espedienteen taula, BEZ barik (AMVISA botere esleitzaile gisa)
Kontrata
Saneamendu sarea berritzeko obrak Gamarrako Atea kalean (IV. fasea)
Saneamendu kolektorea berritzeko obrak Arriagako Kofradiaren kalean
Arakako EUAko depositua eraitsi eta haren lekuan 2. depositu erregulatzailea eraikitzea
Hornidura elektrikoa
Arakan eta urrunekoetan tresneria mantendu eta kalibratzeko zerbitzua
Saneamendu sarea berritzeko obrak Lasarteko Atea kalean eta Mendizorrotzan
Hornidura eta saneamendu sarea berritzeko obrak Domingo Beltran kalean
Giza kontsumorako uretan analisi bereziak egiteko zerbitzua
Saneamendu sarea berritzeko obrak Heraclio Fournier kalean
Iturritxu kaleko kolektorea ordezteko obrak egitea eta Errekatxikiko saneamendu kolektoretik Errekaleor
errekara euri urak desbideratzea
Jendearentzako arretari laguntzeko eta administrazio kudeaketarako zerbitzua
Artadi kalean uholdeak ezabatzeko obrak egitea eta Gamarra Nagusiko Administrazio Batzarrean
saneamendu sareak hobetzea
Aholkularitza eta laguntza teknikoko zerbitzua, Artadi kalean uholdeak ezabatzeko obra gidatzeko eta
Gamarra Nagusiko saneamendu sareak hobetzeko
Kontagailuak irakurtzeko eta zorra erreklamatzeko zerbitzuari laguntza teknikoa ematea
Otazuko Administrazio Batzarreko banaketa, saneamendu eta arazketa sareak berritzeko obrak
Aholkularitza eta laguntza teknikoko zerbitzua, Otazuko sareak berritzeko obra gidatzeko
AMVISAren erregulartasun finantzarioari eta legezkotasunari buruzko auditoria txostenak egiteko
zerbitzua. 2016, 2017 eta 2018ko ekitaldiak
Arakako EUAn kloro ihesak neutralizatzeko dorre bat jartzea
AMVISAri zuzendutako posta zerbitzuak

Mota

Zenbatekoa (€)

Amaiera

Obrak
Obrak
Obrak
Hornidurak
Zerbitzuak
Obrak
Obrak
Zerbitzuak
Obrak

122.625,17
221.043,57
2.120.876,61
1.017.257,96
74.740,00
191.997,93
152.325,91
10.080,00
494.100,10

2016
2016
2017
2019
2019
2016
2016
2018
2017

Obrak

579.291,25

2017

Zerbitzuak

276.000,00

2018

Obrak

782.333,80

2017

Zerbitzuak

18.500,00

2017

Zerbitzuak
Obrak
Zerbitzuak

427.400,00
1.125.243,00
24.614,75

2020
2018
2018

Zerbitzuak*

33.000,00

2020

Hornidurak
Zerbitzuak

19.460,00
153.739,05

2017
2019

*Prozedura negoziatuta

31

2. Gure jarduerari buruzko datuak
Ingurumena

Ingurumena
Ingurumen sostengarritasuna kezka iturri dugu; horren erakusgarri
dira baliabideen kontsumoa murrizteko eta tratamendu desberdinetan
sortzen diren hondakinak egoki kudeatzeko urtero egiten ditugun
ahaleginak.

Energia kontsumoak

Zerbitzuaren gainerakoa 235.643 Kwh
%1,8
Krispiñako UZA 8.896.447 Kwh
Banaketa ponpaketak: 16.466 Kwh
%66,1

Saneamendu ponpaketak: 116.241 Kwh
Bulegoak: 102.936 Kwh

UZAn kontsumitutako energiaren
%50 plantan bertan sortutako
energia da: guztira, 4.450.860 Kwh

Ur bilketak 3.552.928 Kwh
%26,4

Arakako EUA 780.282 Kwh
%5,8

Ponpaketa Uribarrin: 3.352.513 Kwh
Ponpaketa Duran: 72.343 Kwh
Ponpaketa Muruan: 25.662 Kwh
Ponpaketa Subillan: 50.245 Kwh
Ponpaketa Langraitzen: 52.165 Kwh

Kontsumitutako energiaren oraintsuko bilakaera

Millares

Kontsumo osoa (milaka Kwh)
15.000
14.000

0,25

UZAn sortutako energiaren autokontsumoa
%60
%50

0,20

%40

0,15

%30

0,10

%20

11.000

0,05

%10

10.000

0,00

13.000
12.000

13.465.300 Kwh
kontsumitu dira
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Kontsumo unitarioa UZAn tratatutako ura 0,273 Kwh/m3
Bildutako ura 0,179 Kwh/m3
EUAn tratatutako ura 0,043 Kwh/m3
0,30

%0

Arazketa lohien
%100 balorizatu dira

4.051.451 m3
ur berrerabili da

%50,0

2016ko MEMORIA

Ingurumen kudeaketaren inguruko beste datu batzuk
Erregaien kontsumoa guztira

35.700,27 l

Gasolina (ibilgailuen atala)

4.075,01 l

A gasolioa (ibilgailuen atala)

11.625,26 l

C gasolioa (bulego zentralak)

20.000,00 l

Ur kontsumoa EUAn (purgaketa eta garbiketetan, kalkuluen arabera)
Edateko uraren kontsumoa arazketan

70.438 m3
2.126 m3

UZAn erregeneratutako uraren barne kontsumoa

948.178 m3

Ur erregeneratuaren kanpo kontsumoa (Arratoko ureztatze sareak)

3.103.273 m3

Arazketan sortutako hondakin toxiko eta arriskutsuak

0 kg

Konpostaren fabrikaziora bideratu diren arazketa lohiak

13.730,88 kg

Energia, erregai eta arazketan edateko uraren kontsumoen
eboluzio erlatiboa, 2010etik aurrera (erreferentziako oinarri urtea)
Energia %88,6

%100
%80

Erregaiak %79,7

%60
%40

Edateko ura, arazketan %17,6

%20
%0
2010

2016
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2. Gure jarduerari buruzko datuak
Erantzukizun soziala

Erantzukizun soziala
2016. urtean, AMVISAk jarraipena eman die garapenerako lankidetza,
ingurumen hezkuntza eta eskaeraren kudeaketa programei; orobat,
jarduerak egin ditu beste udal programa eta programa sektorial
batzuekin lankidetzan.

Garapenerako lankidetza
Vitoria-Gasteizko Udaleko Ur eta Saneamendu Sekzioaren barruan urtero garapenerako lankidetza proiektuak kofinantzatzeko 2016ko diru laguntza publikoen deialdia ebatzita, esan behar
da AMVISAk 183.210,33 € bideratu duela bertara, eta diru laguntzetan eman den zenbatekoa,
guztira, 433.999,04 €-koa izan dela.
Gainera, azaroan, AMVISAk 50.000,00 €-ko ekarpena egin zion “Matthew urakanaren ondoren
Haitin sortutako larrialdia. Edateko ura, saneamendua eta higienea” esku hartzeari. Arabako
Larrialdietako Funtsari UNICEFek aurkeztu zion esku hartzea, UNICEFek berak lantalde iraunkor
bat dauka-eta han bertan. Esku hartzea Funtsaren Batzorde Teknikoak onartu zuen, eta edateko
ur hornidura eta saneamendua bermatzeko premiari erantzutea zuen helburu. Hala, honako
hauek jarri ziren: ur deposituak, ura arazteko tabletak, familientzako ur kitak, saneamendua eta
higienea, eta komunetarako oinarriak; gainera, prestakuntza eta sentsibilizazio ekintzak egin
ziren egoera txarrean dagoen urak kutsa ditzakeen gaixotasunak prebenitzeko.
Garapenerako lankidetzarako aurrekontuan jasotako 250.000,00 €-etara iristeko gelditzen den
zatia AMVISAren Lankidetza Funtsera bideratu da.

Ingurumen hezkuntza
2015-16 ikasturtean, guztira 152 eskola
taldek eta 3.565 ikaslek parte hartu dute
urari buruzko Ingurumen Hezkuntzako
Jarduera Programan.
“Ibilbideak Zadorra ibaian eta inguruan”
jarduera lehen hezkuntzako 3. ziklokoei,
DBHko 1. eta 2. ziklokoei, Batxilergokoei,
Prestakuntza Zikloetakoei eta beste kolektibo batzuei zuzenduta egon da –ibilbidearen arabera–, eta 2015-16 ikasturtean zehar
landu da, bisita gidatua eta tailerrak uztartuz. Haur Hezkuntzako 3. mailakoei zuzendutako “Jolastuz ura ezagutu” programa
urritik ekainera bitartean egin zen Atarian;
bestalde, AMVISAren instalazioak ezagutzeko DBH, Batxilergo eta Prestakuntza
Zikloetakoei zuzenduta antolatu ziren bisitaldiak martxotik ekainera bitartean izan ziren.
Parte hartzaile taldeen oraintsuko bilakaera
250
200

152 talde

150
100
50
0

AMVISAk finantzatutako lankidetza proiektuak
Kolonbiako Alta-Planadas errekaren goialdean 3 barrutirentzako akueduktu
sistema komunitario bat eraikitzea (Kolonbia-Euskadi Elkartea)
Edateko ura eta saneamendu sostengarria Totorapatan, Ayacucho, Peru
(Arabako Medicus Mundi)
Ura, saneamendua eta higienea, Haitiko Matthew urakanaren ondoren
sortutako larrialdiaren harira (UNICEF)
1Finantzaketa
2Finantzaketa

149.049,42 €1
34.160,91 €2
50.000,00 €

osoa
partziala, Vitoria-Gasteizko Udalaren 100.839,09 €-ei gehitzen zaiena

250.000 € bideratu ziren garapenerako
lankidetzako proiektuak finantzatzera
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Parte hartze datuak jardueraren arabera
29 talde
Ibilbideak Zadorra inguruan
702 pertsona
49 talde
Jolastuz ura ezagutu
1.244 pertsona
26 talde
Arakako EUAra bisitaldia
604 pertsona
48 talde
Krispiñako UZAra bisitaldia
1.015 pertsona

152 taldek

parte hartu zuten

2016ko MEMORIA

Erantzukizun sozialean
nabarmendutako jarduketak
￭

Futura Planaren barruan, eskaeraren kudeaketaren inguruko ohiko
jarduerak egitea: hiriko kontsumoari buruzko txostenak egitea; 250
instalaziotako kontsumoari jarraipen espezifikoa egitea eta
detektatutako ihesen jakinarazpenak bidaltzea; kontsumoaren
inguruko 11 diagnostiko berri egitea; komunikazio ekintzak
gauzatzea (informazio orriak, kanpainetarako materialak eta
webguneko kontsultak, etab.); eta sentsibilizazioa, bereziki zentro
publikoetan (informazio guneak, kartelak) eta Uraren Mundu
Egunaren inguruan.

￭

“Atez ateko” etxeko informazio eta aholkularitza kanpaina berezi
bat egitea, Futura Planak kudeatuta eta Egibiderekin lankidetzan,
eta kanpaina horren bidez azkenean 193 etxetara iristea.

￭

“Vitoria-Gasteiz, hiri hezitzailea” jarduera katalogoan, 2016-17
ikasturterako “Ura eta elkartasuna eskolan” izeneko proposamen
bat –sentsibilizazio saioetan oinarritua– sartzea, Garapenerako
Lankidetzako Udal Zerbitzuarekin lankidetzan. Aurrez, Uraren
Mundu Eguna ospatzen zela aprobetxatuz, martxoan esperientzia
pilotu bat egin zen hiriko bi ikastetxetako 8 eskola talderekin.

￭

Udaleko Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren “Etxe berdeak”
programarekin lankidetzan aritzea Futura Planaren eskutik emandako tailerrak egiteko; landutako gaien artean: etxeetako uraren
kontsumoari eta kudeaketari buruzko aholkularitza eta Krispiñako
UZAra egindako bisitaldia.

￭

Euskadiko Uraren Erakunde Publikoen Sareak “Herritarren ohiturak
eta kutsatzaile berriak” proiektuaren lanketan parte hartzea eta
proiektua finantzatzea. 2016an proposatutako egitasmoen artean,
aipagarria da, batetik, "Ez elikatu munstroa” komunikazio kanpaina,
paper zapi higienikoek saneamendu sistemetan eragiten dituzten
arazoei aurre egitekoa, eta, bestetik, kutsadura berriaz sentsibilizatzeko tailer pilotuen antolaketa Vitoria-Gasteizen, Egibiderekin
eta "Etxe berdeak" programarekin lankidetzan.
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3. Informazio ekonomikoa
Magnitude ekonomiko nagusiak

3. Informazio ekonomikoa
Magnitude ekonomiko nagusiak
Magnitude ekonomiko nagusien barruan, adierazle ekonomikoak eta
urteko kontabilitatearen zifrarik garrantzitsuenak sartzen dira.
Kostuen egitura kalkulatzeko, AMVISAk bere jardueraren kostu guztiak
eta amortizazio guztiak zenbatzen ditu.

Magnitude ekonomiko nagusiak
Ekitaldiaren kontabilitate emaitza
Kapitalean diru laguntzen aplikazioa kontuan hartu gabe
Kostuen estaldura ratioa
Diru laguntzak kontuan hartuz
Gastu osoa (amortizazioak kontuan hartu gabe)
Gastua biztanleko*
Diru sarrerak guztira (diru laguntzak kontuan hartu gabe)
Diru sarrerak biztanleko*
Ibilgetu garbia
Inbertsio ahalegina
Egindako inbertsioa guztira
Inbertsioa biztanleko*
Batez besteko ordainketa aldia
Epe laburreko kaudimena
Zorra biztanleko
Funts propioak
Finantzaketa propioa
Administrazio Kontseiluari entregatutako dietak
URAren kanon sortua
Soldataren batez besteko kostua pertsonako
Batez besteko lan kostua pertsonako

6.083.036,48 €
618.345,08 €
%102,68
%126,41
14.734.390,26 €
59,67 €
23.649.791,85 €
95,77 €
166.425.110,72 €
%82,09
3.887.123,81 €
15,74 €
13,98 egun
5,15
0,00 €
71.284.450,69 €
%35,16
11.168,00 €
230.893,50 €
43.971,56 €
61.144,80 €

*246.931 biztanlerentzako kalkulatua; populazioaren batez besteko balioa
2016ko urtarrilaren 1ean eta 2017ko urtarrilaren 1ean.

6.083.036,48 €-ko
kontabilitate emaitza

36

%102,68

kostu estaldura

AMVISAren kostuen egitura
Hornikuntzak
%44,8
Ustiapen gastuak
Amortizazioak %36,3
Langile gastuak %18,9

Negozio zifraren zenbateko
garbiaren eboluzioa

23.279 mil €

€25.000.000
€20.000.000
€15.000.000
€10.000.000
€5.000.000
€-

Kontabilitatean zehazteko, fakturazioa urte
naturalaren arabera hainbanatzen da

23.279.068,55 €-ko
negozio zifra

2016ko MEMORIA

Aurrekontua betetzea (€)
Saldoa (abenduaren 31n)

Aurrekontua 2016 Desbideratzea

A. Negozioen zifraren zenbatekoa

23.431.084,71

24.291.875,57

-%3,54

Hornidura salmenta

11.361.203,95

11.292.404

%0,61

UZA salmenta

7.808.630,69

8.507.298

-%8,21

Estolderia salmentak

3.877.059,65

4.080.673

-%4,99

232.174,26

200.000

%16,09

Kontagailuen salmenta

81.275,86

125.000

-%34,98

Harguneen prestazioa

42.741,71

40.000

%6,85

Konponketen prestazioa

2.083,43

10.000

-%79,17

Instalazioen prestazioa

24.805,16

35.000

-%29,13

1.110,00

1.500

-%26,00

184.450,90

182.000,00

%1,35

Ustiapen diru laguntzak

10.780,50

12.000,00

%0,00

Beste diru sarrera batzuk

173.670,40

170.000,00

%2,16

4.323.549,03

4.794.400,00

-%9,82

10.228.773,23

11.532.664,66

-%11,31

34.020,37

24.000,00

%41,75

Kontagailuak: erosketa eta instalazioa

410.308,59

511.000,00

-%19,70

Banaketa sarea eta ihesen kanpaina

726.776,67

743.000,00

-%2,18

27.065,56

69.000,00

-%60,77

Tratamendu materiala

392.580,77

409.788,58

-%4,20

Energia kontsumoa

487.330,66

567.510,00

-%14,13

3.370.605,89

3.392.050,00

-%0,63

Kontrataz kanpoko mantentzea

6.894,96

50.000,00

-%86,21

Krispiñako beste gastu batzuk

0,00

0,00

%0,00

10.791,60

178.662,00

-%93,96

150.237,86

175.000,00

-%14,15

Beste enpresa batzuek egindako lanak - Arazketa

93.280,89

163.582,04

-%42,98

Beste enpresa batzuek egindako lanak - Estolderia

158.914,18

340.000,00

-%53,26

Beste enpresa batzuek egindako lanak - Egitura

410.330,38

442.572,04

-%7,29

Isuriak eta lohien hirugarren mailako tratamenduak

Analisiak
B. Beste ustiapen sarrera batzuk

C. Langile gastuak
D. Hornikuntza eta beste ustiapen gastu batzuk
Zerbitzu Orokorrak

GISS LT eta ap. informatikoak

Krispiñako emakidaduna eta instalazio periferikoak

Lohien kudeaketa Arakan eta Krispiñan
Beste enpresa batzuek egindako lanak - Hornikuntza
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3. Informazio ekonomikoa
Aurrekontua betetzea

Aurrekontua betetzea (€) (jarraipena)
Saldoa (abenduaren 31n)
Vitoria-Gasteizko Udalak emandako zerbitzuak

853.602,84

1.000.000,00

-%14,64

Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren isuri kanona

452.242,47

505.000,00

-%10,45

Kontserbazioa eta konponketa; harpena/produkzioa

231.969,17

353.000,00

-%34,29

Kontserbazioa eta konponketa; banaketa

119.108,45

60.000,00

%98,51

99.320,34

157.950,00

-%37,12

5.168,54

45.000,00

-%88,51

Hiriko estolderia garbitzeko kontratua

862.861,35

975.000,00

-%11,50

Aseguru primak

150.316,04

176.800,00

-%14,98

18.891,39

31.350,00

-%39,74

Kontserbazioa eta konponketa; lokalak eta ibilgailuak
Landa inguruneko estolderia mantentzeko lanak

Zerbitzu profesionalak
Banku zerbitzuak
Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak, eta
lankidetza hitzarmenak

2.557,18

3.000,00

-%14,76

15.123,50

72.000,00

-%79,00

Heziketa jardueren programa - Bisitaldiak araztegietara

62.266,65

65.000,00

-%4,21

Ura aurrezteko plan integrala - Futura Plana

113.386,99

145.000,00

-%21,80

Beste zerbitzu batzuk

310.182,76

272.400,00

%13,87

Udal tributuak

235.002,48

255.000,00

-%7,84

Trafiko kaudimengabezien hornidura

167.634,70

100.000,00

%67,63

Garapenerako lankidetza

250.000,00

250.000,00

%0,00

0,00

0,00

%0,00

F. Amortizazioak

8.297.056,51

8.266.811

%0,37

G. Kapital diru laguntzen egozpenak

5.464.691,40

5.974.181

-%8,53

0,00

0,00

%0,00

157.579,00

0,00

%0,00

6.073.269,24

5.854.181,37

%3,74

EMAITZA FINANTZARIOA

9.767,24

120.000,00

-%91,86

Finantza sarrerak

9.767,24

120.000,00

-%91,86

6.083.036,48

5.974.181,37

%1,82

0,00

0,00

%0,00

6.083.036,48

5.974.181,37

%1,82

E. Beste emaitza batzuk (aparteko emaitzak eta beste)

H. Gehiegizko hornidurak
I. Hondatzea eta ibilgetua besterentzeengatiko emaitza
USTIAPEN EMAITZA

ALDIAREN EMAITZA, ERAGIKETA JARRAITUAK
Sozietate zerga
ZERGA OSTEKO EMAITZA
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Aurrekontua 2016 Desbideratzea

2016ko MEMORIA

Inbertsioen laburpena (€)
Inbertsioak
Aurrek. 2016
Hornidura hodiak
1.500.000,00
berritzea
2015 San Martin auzoa
2015 Ehari-Gobeo auzoa
Mant. Ballester Apezpikuaren kalean
Mant. Posta kalean
Hiri estolderiako hodiak
1.500.000,00
berritzea
Heraclio Fournier kalea
Iturritxu-Errekatxiki kalea
Domingo Beltran kalea (hornidurarekin)
LasartekoAtea - Mendizorrotza
Arriagako Kofradiaren kalea
Gamarrako Atea (IV. fasea)
2015 Kolektorea, Gasteizko Taldearenkalea
2015 Hodia, Txikitxoa kalea-Santo Domingo
Jarduketa EUA deposituan
3.000.000,00
Beste inbertsio batzuk
2.266.810,91
Foru Planeko obrak
Puerto Rico kaleko bulegoak
Informazio proz. eta informazio
aplik. ekipamenduak
Iragazki obrak Gorbeian
Jundizko klorazio estazioa
Beste inbertsio batzuk
INBERTSIOA GUZTIRA
8.266.810,91
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Pleguko lizitazio aurrekontua
2016an onartua, esleitzeke
2016an esleitua
Aurreko ekitaldietakoa
2016koa (2016/11/30ean)

(a)

(b)
0,00

0,00

2016ko esleipenak
(c)
Guztira
187.492,13

162.724,22
24.767,91
2.432.732,34
713.619,67
722.939,30
222.992,11
280.288,95
316.300,76
176.591,55

3.554.708,68
2.604.515,63
2.579.515,63

16/12/16an oraindik egin gabe

187.492,13 1.311.182,26

657.980,96

1.040.554,92
83.135,21

1.040.554,92
83.135,21
162.724,22 162.724,22
24.767,91
24.767,91

657.980,96

162.724,22
24.767,91

494.100,10
579.291,25
152.325,91
191.997,93
221.043,57
122.625,17

0,00 2.120.876,61 2.120.876,61
0,00 2.208.865,18 2.208.865,18
1.950.691,55 1.950.691,55
5.500,00
5.500,00
29.368,91

2016an egindakoa
(e)
Guztira

187.492,13 1.123.690,13

0,00 1.761.383,93 1.761.383,93
494.100,10
579.291,25
152.325,91
191.997,93
221.043,57
122.625,17

(d)

246.427,24

6.437,79
189.251,31
50.738,14
0,00
508.842,42
225.414,70
5.500,00

29.368,91

744.580,44

991.007,68 1.042.363,90

14.392,33
16.635,12
178.312,59
194.581,33
216.769,50
123.889,57

14.392,33 479.707,77
16.635,12 562.656,13
178.312,59
194.581,33
216.769,50
130.327,36
189.251,31
50.738,14
609.814,00 1.511.062,61
894.134,00 1.980.216,95
373.492,70 1.958.224,36
5.500,00

609.814,00
385.291,58
148.078,00
29.368,91

29.368,91

20.287,92

25.000,00
8.591.956,65

20.287,92
115.893,46 115.893,46
122.426,00 122.426,00
107.411,26 107.411,26 257.639,80
85.418,67 343.058,47
21.992,59
0,00 6.278.617,85 6.278.617,85 1.878.959,79 1.927.178,15 3.806.137,94 5.191.624,42

Egindako diru laguntzak (16/12/30era arte)*
Foru Planeko obretarako diru laguntza
EGEF funtsak - Kohesio funtsak

64.108,80 €
625.744,30 €

*Diru laguntzetatik jasotako zenbatekoa, 15/12/31ra arte periodifikatu edo sortu gabea
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3. Informazio ekonomikoa
Urteko kontuak

Urteko kontuak (€)
Balantzea abenduaren 31n

40

AKTIBOA
A) AKTIBO EZ ARRUNTA
I. Ibilgetu ukiezina
1. Ikerketa eta garapena
2. Emakidak
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak
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
IV. Epe luzeko inbertsioak taldeko enpresetan eta
bazkidetutakoetan
2. Enpresetarako kredituak
V. Epe luzerako finantza inbertsioak
5. Bestelako finantza aktiboak

2016
166.425.110,72
426.381,49
8.400,00

2015
170.127.368,62
745.774,97
11.200,00

0,00
0,00
417.981,49
0,00
159.616.148,58
1.310.462,50
156.151.569,22
2.154.116,86

0,00
0,00
721.614,97
12.960,00
163.975.818,15
1.356.583,97
160.381.577,17
2.237.657,01

6.375.029,23

5.385.511,40

6.375.029,23
7.551,42
7.551,42

5.385.511,40
20.264,10
20.264,10

B) AKTIBO ARRUNTA
II. Izakinak
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak
III. Zordun komertzialak eta kobratzeke dauden bestelako
kontuak
1. Bezeroak salmentako eta zerbitzu emateak
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta bazkidetutakoak
3. Zenbait zordun
4. Langileak
6. Administrazio publikoekiko bestelako kredituak
IV. Epe laburreko inbertsioak taldeko enpresetan eta
bazkidetutakoetan
2. Enpresetarako kredituak
V. Epe laburreko finantza inbertsioak
5. Bestelako finantza-aktiboak
VI. Epe laburrerako periodifikazioak
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak
1. Diruzaintza
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)

36.314.880,34
238.566,28
238.566,28

35.518.008,40
223.698,44
223.698,44

14.645.497,44

17.141.484,99

13.542.097,17
506.014,25
26.441,09
0,00
570.944,93

13.492.771,65
2.476.200,28
39.829,66
1.570,55
1.131.112,85

19.641.600,72

17.559.504,77

19.641.600,72
217.620,00
217.620,00
76.371,31
1.495.224,59
1.495.224,59
202.739.991,06

17.559.504,77
0,00
0,00
76.131,14
517.189,06
517.189,06
205.645.377,02

2016ko MEMORIA

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA
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
B) PASIBO EZ ARRUNTA
I. Epe luzerako hornidurak
1. Langileei emandako epe luzerako prestazioengatiko
obligazioak
4. Bestelako hornidurak
II. Epe luzerako zorrak
5. Beste finantza pasibo batzuk
III. Epe luzeko zorrak taldeko enpresekin eta bazkidetutakoekin
C) PASIBO ARRUNTA
II. Epe laburrerako hornidurak
III. Epe laburrerako zorrak
5. Beste finantza pasibo batzuk
IV. Epe laburreko zorrak taldeko enpresekin eta
bazkidetutakoekin
V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeke dauden
bestelako kontuak
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

2016
191.104.739,59
71.284.450,69
558.340,24
558.340,24
64.643.073,97
6.705.449,37
57.937.624,60
6.083.036,48
119.820.288,90
4.642.465,04
1.913.270,11

2015
189.692.229,05
65.251.593,28
558.340,24
558.340,24
56.527.329,10
6.705.449,37
49.821.879,73
8.165.923,94
124.440.635,77
4.055.235,18
1.782.994,39

1.563.270,11

1.432.994,39

350.000,00
2.432.037,06
2.432.037,06
297.157,87
6.992.786,43
664.408,33
1.402.446,20
1.402.446,20

350.000,00
2.272.240,79
2.272.240,79
0,00
11.897.912,79
476.608,33
6.601.302,91
6.601.302,91

1.593.757,31

897.998,26

3.332.174,59

3.922.003,29

1.855.180,25
504.437,42
243.082,46
24.274,88
0,00
705.199,58

1.247.356,94
1.764.238,86
202.815,90
37.297,17
0,00
670.294,42

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C)

202.739.991,06

205.645.377,02
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3. Informazio ekonomikoa
Urteko kontuak

Irabazi eta galeren kontua, abenduaren 31n
A) ERAGIKETA JARRAITUAK
1. Negozio zifraren zenbateko garbia
a) Salmentak
4. Hornikuntzak
b) Lehengaien eta bestelako gai kontsumigarrien kontsumoa
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak
d) Salgaien eta lehengaien narriadura
5. Bestelako ustiapen gastuak
a) Diru sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelakoak
b) Ekitaldiaren emaitzara gehitutako ustiapeneko diru laguntzak
6. Langile gastuak
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak
b) Gizarte Segurantzako gastuak
c) Hornidurak
7. Ustiapeneko beste gastu batzuk
a) Kanpo zerbitzuak
b) Zergak
c) Eragiketa komertzialengatik izandako horniduren galerak, narriadura eta eragiketak
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak
8. Ibilgetuaren amortizazioa
9. Ibilgetu ez finantzarioaren diru laguntzen eta bestelakoen egozpena
10. Gehieneko hornikuntza
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 ATENAK
18. Eragiketa etenetatik etorritako emaitza garbia zergarik gabe
A.5. EKITALDIAREN EMAITZA
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2016

2015

23.279.068,55
23.279.068,55
-5.172.939,74
-1.028.931,17
-4.141.068,05
-2.940,52
336.467,06
325.686,56
10.780,50
-4.323.549,03
-3.109.229,00
-1.105.070,22
-109.249,81
-5.055.833,49
-4.643.524,63
-235.002,48
-167.634,70
-9.671,68
-8.297.056,51
5.464.691,40
0,00
-157.579,00
-157.579,00
6.073.269,24
34.256,24
34.256,24
34.256,24
-24.489,00
-24.489,00
9.767,24
6.083.036,48
0,00
6.083.036,48

23.452.944,73
23.452.944,73
-5.483.685,24
-1.090.383,31
-4.397.134,42
3.832,49
589.215,96
577.182,36
12.033,60
-4.292.063,58
-3.039.299,01
-1.136.675,76
-116.088,81
-5.094.980,62
-4.853.050,94
-263.970,49
32.134,56
-10.093,75
-8.250.977,56
5.683.604,12
1.484.136,05
0,00
0,00
8.088.193,86
105.331,98
105.331,98
105.331,98
-27.601,90
-27.601,90
77.730,08
8.165.923,94
0,00
8.165.923,94

0,00
6.083.036,48

0,00
8.165.923,94

Bulego nagusiak

Arakako EUA

Krispiñako UZA

Antilletako pasabidea 3A, etxabea
01012 Vitoria-Gasteiz
T: +(34) 945 161 000
F: +(34) 945 111 000

N-240 errepidea 6,3 km - 7. irteera
01510 Vitoria-Gasteiz
T: +(34) 945 260 086
F: +(34) 945 260 487

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

www.amvisa.org

amvisa@vitoria-gasteiz.org

