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Eranskina: AMVISA, 2018ko AEAS azterlanetan





AMVISAren kezka nagusia da,

oraindik ere, Vitoria-Gasteizek kalitate

goreneko Ur Zerbitzu Integrala

edukitzea, eta zerbitzu hori eragin-

garritasun eta eraginkortasun maila

egokiekin ematea. Hiriko herritarrek

zerbitzu publikoei eta ur tarifen

gardentasun mailari buruz berriki

egindako gogobetetzeari buruzko

azterlanek oso emaitza positiboak

eman dizkiote AMVISAri. Beraz, bide

onetik goazela ikusi dugu.

Gainera, AMVISAk konpromisoa

dauka 2030 Agenda eta Garapen

Iraunkorrerako Helburuak betetzea-

rekin. Justu 6. helburuan (“Ur garbia

eta saneamendua”), ur politika bat

bultzatu nahi du, kalitatea berma-

tzeko, eta xahubideari, espekulazioari

eta kutsadurari aurre egiteko. Era

berean, uraren hornidura, sanea-

mendu eta arazketa egokirako

beharrezkoak diren azpiegiturak

garatu nahi ditu.

Zerbitzuaren kalitate eta garapen

iraunkorraren konpromiso horiei

eusteko, ezinbestekoa da lanean

jarraitzea, horniduraren bermea

ziurtatzeko eta hornidura eta

saneamendu azpiegituren pixkana-

kako berritzea gauzatzeko. Azken

urteotan enpresak izan duen egiteko

modu honen eraginez, 2018an obra

garrantzitsuak hasi edo jarraitu ditugu;

esaterako, banaketa sareko fibroze-

mentuzko hodi guztiak ordezkatzeko

planarekin jarraitu dugu, eta hirian

zein Administrazio Batzarretan ko-

lektoreak berritzen jarraitu dugu.

Urtean egindako guztizko inbertsioa

zortzi milioi eurotik gorakoa izan da:

gehientsuena sareak berritzeko eta

tratamendu plantetako instalazioak

hobetzeko erabili da.

Azkenik, lerroon bidez, herritarrei

eskerrak eman nahi dizkiet, uraren

kontsumo arduratsuaren alde eginda-

ko ahaleginagatik, oso garrantzitsua

baita. Berriro ere 200 litro gutxiagokoa

izan da hornidura orokorra, eta

dagoeneko urteak dira etxeko

kontsumoak balio minimoetan dau-

dela, eta hori benetan eraginkorra da.

Inolako zalantzarik gabe, hau guztia

enpresaren iraunkortasun helburuen

ildotik doa, eta lagungarria da

zerbitzuaren eraginkortasun orokorra

hobetzeko. Aldi berean, gure lanari

zorroztasun handiagoa eskatzen dio.

Lehendakariaren gutuna

Nerea Melgosa

AMVISAko lehendakaria





Enpresaren
deskribapena



Gure misioa

Herritarrei uraren ziklo

integrala kudeatzeko

zerbitzua ematea, bai

eta horrekin lotutako

premia guztiei

erantzutea ere
Zerbitzua ematean

bikaintasuna lortzea, 

iraunkortasuna

bermatuz

AMVISA kudeaketa pribatuko udal

enpresa publikoa da, eta Uraren Ziklo

Integralaren Zerbitzu Publikoa ema-

ten du nola Vitoria-Gasteizen, hala

Vitoria-Gasteizen jurisdikziopeko zen-

bait herritan, eta baita Arratzua-

Ubarrundia, Legutio eta Zigoitiko

udalerri mugakideetan ere.

Zerbitzuaren baitan biltzen dira: ur

gordina lortzea, edangarri bihurtzea

eta kontsumo puntuetara banatzea,

bai eta hondakin urak biltzea eta

araztea ere. Eta horri gehitu behar

zaio prozesu eta tratamenduetan

sortutako lohiak eta hondakinak

kudeatzeko lana.

Estrategikoki, AMVISAk hiriko ur

operadore guztiek batean dituzten

erronkei egin behar izaten die aurre:

• Zerbitzua eragingarritasunez eta

eraginkortasunez emango dela ber-

matzea.

• Enpresaren etorkizuneko iraunkorta-

suna ziurtatzea.

• Herritarren igurikapenak asetzea,

zerbitzu publiko gisa eta gizarteari

zein ingurumenari begira daukan

konpromisorako bokazioa indartuz.

1. Enpresaren deskribapena. Nor gara
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Gure nortasun zeinuak

1 Zerbitzuaren kalitatea

Ez dago soilik lotuta ur edangarriari eta hondakin ur araztuari

‒araudiak eskatutako kalitate parametroak zorrotz betez‒, baizik

eta lotura dauka, halaber, emandako gainerako zerbitzu eta lan

guztiekin, bezeroari edo uraren azken erabiltzaileari begira,

betiere.

2 Berrikuntza

Uraren hiri zikloari aplikatutako kudeaketa tresna eta tresna

teknologiko onenak txertatzeko eta tratamendu prozesuetan

I+G+B proiektuak garatzeko apustua eginez.

3 Lankidetza

Bereziki Uraren Zerbitzu Integrala emateko prozesua indartzera

eta Vitoria-Gasteizko Udalak berak edo beste erakunde edo

administrazio publiko batzuek urarekin lotuta sustatutako

ekimenak bultzatzera bideratua.

4 Kudeaketa iraunkorra

Ekonomiarekin eta ingurumenarekin lotuta, enpresaren egon-

kortasuna bermatzen duten inbertsioak eta zerbitzu kostuak oso-

osorik berreskuratzeko amortizazio politika batekin, bai eta ingurumen

ekimenak eta eskaera kudeatzeko ekimenak garatuz ere.

5 Konpromiso soziala

Garapenerako lankidetzan, ingurumen hezkuntzan eta uraren

erabilera eraginkorra sustatzean oinarrituta eta dagoeneko

egonkortuta dauden programak garatuz.
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Eskaeraren kudeaketaren

bidez, uraren hiri zikloaren

ezaugarri bat

Zerbitzuaren jardueraren

hartzaileak

Prestakuntzarako eta lan

esperientzien trukerako lankideak

Hiriaren ondare den premia biziko

zerbitzu publiko honen hartzailea

Enpresaren aktibo nagusia, 

konprometitua eta motibatua

Elkartea

Langileak

In
te
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ld

e
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k

Bezeroak

G
o
b
e
rn

u
o
rg

a
n
o
a
k BatzarNagusia

Kudeaketarako goi organoa, Vitoria-Gasteizko udalbatzak eratua.

Administrazio Kontseilua

Gidalerroak finkatzen ditu eta Batzar Nagusiak erabakitzeko bideratu beharreko gai guztiei jarraipena egin eta horiek

onartzen ditu: urteko jardun egitaraua, jardueren memoria, ekitaldi bakoitzeko aurrekontu proiektua eta txostena, urteko

kontuen adierazpena, emaitzak aplikatzeko proposamena eta Estatutuak aldatzeko proposamenak.

Gerentzia (2 pertsona)

Lehendakaritzak hala proposatuta, Administrazio Kontseiluak izendatzen du. Kontseiluan eta hango Lehendakaritzan parte

hartzen du; akordioak, ebazpenak eta eskuordetutako zereginak gauzatzen ditu, eta Elkartearen jarduera gidatu eta

gainbegiratzen du.

J
a

rd
u
e

ra
e

re
m

u
a

Giza Baliabideak / Idazkaritza (5 pertsona)

Erakunde egitura eta pertsonen garapen egokia kudeatzen ditu, zerbitzu publikoaren beharrei eta xedeei erantzuteko; hori

guztia aholkularitza juridiko integral baten parametroen pean.

Produkzioa, ustiapena eta mantentze lana (43 pertsona)

Ur edangarriaren produkzioa eta hondakin uren arazketa ziurtatzen du; harpenetan eta Arakako EUAn proiektuak eta

obrak gauzatu, mantendu eta kudeatzen ditu; eta Krispiñako UZAko ustiapena gainbegiratzen du.

Tratamendua eta kalitatea (11 pertsona)

Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak finkatzen ditu eta uraren kalitatea kontrolatzen du sorburuan bertan, tratamenduak

iraun bitartean eta sarean zein laginketa guneetan; hondakin uren arazketa prozesuak eta kolektoreetarako isuriak

kontrolatzen ditu, arazketarekin lotutako azterlanak egiteaz gain.

Ustiapena eta banaketa (14 pertsona)

Proiektuak eta azterlanak gauzatu, mantendu eta idazten ditu, eta presetako, hornidura sareko zein lehen mailako

sarearen hoditeriako obrak gidatzen ditu; hornidurarako barne instalazioak gainbegiratzen ditu; neurketa ekipoak

kudeatzen ditu; Garapenerako Lankidetzarako ekintzak eta Futura Plana koordinatzen ditu.

Saneamendua (5 pertsona)

Proiektuak eta azterlanak gauzatu, mantendu eta idazten ditu, estolderia sistemetako ikuskaritzak zein obrak gidatzen ditu;

horien funtzionamendua eta arazketan duten eragina aztertu eta kudeatzen du; lizentzien izapideak eta herritarrei eskaini

beharreko arreta kudeatzen ditu, eta saneamendu arloko araudia kontrolatzen du.

Administrazioa eta ekonomia (13 pertsona)

Bezeroak eta merkataritza jarduera kudeatzen ditu (kontsumoen irakurketa, fakturazioa eta kobraketa, berankorren eta

iruzurren kontrola, estatistikak osatzea); bezeroaren arreta eta abonudunekiko komunikazioa kudeatzen du; elkartearen

barne kontrol ekonomikoa eta finantza kudeaketa egiten du; eta bestelako administrazio zeregin batzuk gauzatzen ditu.

Informatika (2 pertsona)

Enpresaren sistema informatikoak kudeatzen ditu (SAP, GIS, SCADA), gainerako jarduera eremuetarako behar diren

aplikazioak garatzen ditu, eta ekipamenduak mantentzen eta eguneratzen ditu.
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Uraren kudeaketan

beharrezkoak diren lankideak

Programa batzuk 

gauzatzearen zuzeneko 

arduradunak

Hornitzaileak eta kontratistak

1. Enpresaren deskribapena. Nor gara
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AMVISAko gobernu betearazlea

Administrazio Kontseiluari dagokio. 9-

13 kontseilariz osatuta egongo da, eta

kargua izango dute lau urterako.

Kideen erdiek gehi batek zinegotzi

hautetsi izan beharko dute Vitoria-

Gasteizko Udalean.

2018an, Kontseiluak 11 bilera egin

zituen; Batzar Nagusiak, berriz, 5.

AMVSAk modu aktiboan parte hartzen

du Espainiako Ur eta Saneamendu

Horniduren Elkartean (AEAS). Hala,

bileretara eta lantaldeetara joan ohi

da. Gainera, Euskadiko Ingurumen

Industrien Kluster Elkarteko (ACLIMA)

eta Interes Orokorreko Tokiko

Enpresen Sareko (ELIGE) kidea eta

Zadorra ibaiaren eta zebra mus-

kuiluen jarraipenerako Erakundear-

teko Mahaikidea da.

Kontseiluaren osaera abenduaren 31n

Lehendakaria: Jaione Aguirre and. (EAJ-PNV*)

Kontseilariak:

Alfredo Iturricha jn. (PP*)

Leticia Comerón and. (PP*)

Yolanda López de Mendigurenand. (PP)

Aitor González jn. (PP)

Aitor Miguel jn. (BILDU GASTEIZ*)

Antxon Belakortu jn. (BILDU GASTEIZ*)

Idazkaria: Cristina Núñez and.

*Zinegotziak
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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*)



Goi hornidura: 38 herri, 4.703 biztanle

Behe hornidura: 51 herri, 251.965 biztanle

Saneamendu zerbitzua: 61 herri, 252.488 biztanle

Apodaka

Uribarriko
urtegia

Buruaga

Etxabarri-Ibiña

Gamarra Gutxia

Miñao Goien

Miñao Gutxia

UZA

Albinako
urtegia

ZIGOITIA

Mendiguren

Ihurre
Lopida

Gobeo

Ehari

Aberasturi

Oto Goien

Oto Barren

Foronda

Gardelegi

Lasarte

Armentia
Ariñiz

Zumeltzu

Betolaza

Ziriano

Berrosteguieta
Eskibel GazteluSubilla Gasteiz

Gometxa

Zuhatzu Gasteiz

Oreitia

Gorbeiako
iturburuak

Letona

Artaza Foronda

Mandoia
Gereña

Legarda

Uribarri-Ibiña

Martioda

Mendoza
Estarrona

Astegieta

Margarita Krispiña

Lermanda

Zaitegi

Olano

Manurga

Ondategi

Zestafe
Akosta

LEGUTIO

ARRAZUA-
UBARRUNDIA

Langraitz-Ganboa

Landa

Uribarri-Ganboa

Legutio

Urrunaga Goiain

Urbina

Luko

Amarita
Arroiabe

Uribarri-Arrazua

LubianoArzubiaga

Mendibil
Erretana

Durana

Zurbao

Ilarratza

Jungitu

Matauko

Zerio

AskartzaArkaia

Elorriaga
Arkaute

Villafranka

Andollu

Argandoña

Otazu

Gamiz

Bolibar

Uribarri Nagusia

Mendiola

Monasterioguren

Abetxuku

Antezana Arangiz

Eribe

Berrikano

Elosu

Gamarra Nagusia

Aretxabaleta

VITORIA-GASTEIZ

Betoño

Etxaguen
Urrunagako
urtegia

Larrinoa
Murua

Mendarozketa

Gopegi

EUA
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Jarraiko 2 urteetan 200 litrotik beherako

hornidura orokorra

Banaketa sarearen errendimendua %91tik

gora mantendu da

Etxeko hornidura %1,4 jaitsi da, eta segida

historikoko kopururik txikiena izan du

16.000 m-tik gora banaketa eta estolderia

sare berritu dira urtean

Negozio zifra %1etik gora igo da, aurreko

urtearekin alderatuta

Ekitaldiko kontabilitate emaitza %19 hobetu

da, aurreko ekitaldiarekin alderatuta

8.273.866,56 €-ko guztizko zenbatekoko

inbertsioak egin dira

Plan Integral baten bitartez, hiriko ur

eskaeraren etenik gabeko kudeaketa egin

da 15 urtean

Aurrekontuaren %1eko hornidura eko-

nomikoa bideratu da Garapenerako

Lankidetza proiektuetara

Uraren kudeaketak aitortza jaso du, hirian

balorazio onena eskuratu duen zerbitzu

publiko gisa, Hiri Zerbitzuekiko Gogobe-

tetzearen II. Barometroaren arabera

Hornitutako biztanleak

256.668 herritar

Banatutako bolumena

18.170.960 m3

Hornidura orokorra

198 litro bizt. eta eguneko

Sarearen errendimendua

%91,4

Tratatutako hondakinen bol.

36.681.896 m3

Fakturatutako ura

%87,0

Etxeko hornidura

105,5 litro bizt. eta eguneko

Hornidura kontratuak

126.247

Plantillako langile finkoak

68 pertsona

Negozio zifraren zenbateko garbia

23.954.929,84 €

Ekitaldiaren emaitza

7.028.443,25 €

Fakturazio bidezko batez besteko

diru sarrerak 1,47 €/m3 fakt.

2018koMEMORIA



1. Enpresaren deskribapena. Giza taldea
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AMVISAko langileak

Plantillan 63 pertsona finko daude (gehi 8 erretiro partzial %15era)

Urtean 95 langile

3.551 biztanle, langileko (batez besteko plantillaren arabera)

2009-2018ko bilakaera

AMVISAren organigraman 70 lanpostu

daude, bi hutsik. 2018an, 68 pertsona

finkok osatu dute plantilla, eta 8

pertsona aritu dira lanaldi partzialean

(%15), errelebo kontratuarekin. Guztira,

urtean zehar, 95 pertsona aritu dira

zerbitzuan lanean; batez bestean, 72,3

langile (abenduaren 31n, 78 langile

zeuden: 53 gizon eta 25 emakume).

Langileen batez besteko adina 50

urtekoa da.

Urtean zehar, 153 behin-behineko kon-

tratu sinatu dira, lan poltsako langileekin

(langile finkoen jardunaren %6,3

ordezkatu da). Langile lan contra-

tudunek egindako lan jardun gehienak

ordezkapenak izan dira (%82), pro-

dukzio egoerek eraginda lan egindako

egunak, berriz, %18 izan dira.

Tratamendu eta kalitate arloak prak-

tikatako ikasle bat hartu du, eta hark

375 orduko lana egin du.

Goi mailako titulazioa 8 4

Erdi mailako titulazioa 5 4

Administrariak 4 12

Teknikariak 13 7

Operadoreaketa espezialistak 19 1

Ofizialak eta peoiak 18 --

67
28

Lanaldi osoko langile finkoak
Urteko langileen guztizkoa

0

20

40

60

80

100

Finkoak 52 24

Behin-behinekoak 15 4



1.592 orduko benetako lanaldia

(urteko 1.647 ordu teorikorekiko)

Lan egin gabeko 13.139 ordu, guztira

(%10,8ko absentismo indizea)

72,4 aparteko ordu metatu

Dedikazio bereziko 278,5 ordu

2.276,5 lanaldi eginak, behin-behineko

langileko

551,3 ordu baliatu ditu Enpresa

Batzordeak

Langileak hautatzea

2018an Tratamendu eta Kalitate Arloko

buru berria izendatu zuten. Gainera,

erretiro partzialen eraginez lanpostuak

errelebo kontratuekin bete ondoren,

hainbat hautapen prozesu egin dira,

sustapen eta lekualdatze moduan, honako

lanpostu hauetan: Produkzio Arloko

azpiburuzagitza, Teleaginte Unitateko

arduraduna, Teleaginte Unitateko ofiziala,

Mantentze Lanetako espezialista, Pro-

dukzio Arloko ofiziala, Analista eta

Laborantea.

Produkzio Arloan bi ofizial postu geratu

dira hutsik, eta Mantentze Lanetako

espezialistaren lanpostu bat. Lanpostuok

lehiaketa oposizio mugatu bidez bete dira.

Era berean, hiru pertsonak behin betiko

erretiroa hartu dute, beste lauk errelebo

kontratua egin dute erretiro partzialarekin,

eta langile bati ezintasun iraunkor

absolutua eman zaio.

2018ko abenduan, Enpresa Batzordeko

2018-2022rako ordezkari berriak auke-

ratzeko prozesuari ekin genion. Bost

kideetako bakoitzak gehienez ere 30 ordu

eskaini ahal izango dizkio Batzordeari

(Lehendakari izanez gero, beste bost ordu

gehiago).
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Lan jarduera

%10
%12

%8
%6
%4
%2
%0

Aldi baterako ezintasunagatik %40,0

Norberaren gauzengatik %29,2
Istripuagatik %12,0

Lizentzia eta baimenengatik %16,3
Medikuarenera joateagatik %2,5

2018koMEMORIA
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Langileen prestakuntza

1.681,3 prestakuntza ordu, guztira (ordu teorikoen %1,46)

23,3 prestakuntza ordu, langileko

2009-2018ko bilakaera (ordu)

0
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AMVISAko prestakuntzaren baitan,

esperientziak jakinarazten dira, eta

modu aktiboan parte hartzen da beste

operadore batzuekin koordinazioan

egindako foroetan zein espazioetan

(bereziki, AEASen lan batzordeak).

46 pertsonak (22 gizon eta 24

emakume) parte hartu dute pres-

takuntzaren batean 2018an, eta 12

pertsonak bidaiak egin dituzte arrazoi

hori dela tarteko.

Prestakuntza ekintzaren barnean,

nabarmentzekoa da euskararen ikas-

kuntza: 1.259,3 prestakuntza ordu

metatu ditu (guztizkoaren %75).

Laneko Segurtasun eta Osasunaren

arloan, enpresak segurtasun plan bat

jartzen du martxan urtero, non fin-

katzen dituen prestakuntzan, infor-

mazioan edo parte hartzean

hobetzeko dauden urteko helburuak,

eta ezartzen diren arriskuak

desagerrarazteko prebentzio tresnak.

2018an, bizkarrari buruzko ikastaro

bat eman zaie 30 langileri, lanpostuko

ergonomia hobetzeko helburuarekin.

Beste ikastaro bat, salgai arriskutsuen

segurtasunari buruzkoa, hiru per-

tsonarentzat; eta elektrogeno estaliz

soldatzeari eta soldadura autogenoari

buruzko beste bat, mantentze lane-

tako lau espezialistentzat.

Urtean zehar ez da lan istripurik izan,

eta langileei egin beharreko boron-

datezko mediku azterketa Hitzarmen

Kolektiboaren 58.9 artikuluan aurre-

ikusitakoaren arabera egin da.

Segurtasun eta Osasun Batzordeak

lau bilera egin ditu 2018an zehar.

Prestakuntzan orotara izan diren

gastuak 24.259,92 €-koak izan dira

urtean, eta Tripartita Fundazioak

6.267,00 €-ko hobariak eman ditu.

Bidaietan, berriz, 10.168,91 € xahutu

dira. Laneko osasunerako eta

materialetarako, azkenik, 5.502,70 €

ordaindu dira urtean.

1. Enpresaren deskribapena. Giza taldea



Uraren ziklo
integrala



Harpenak

Zadorra Sistema Uraren jatorria: Zadorra, Barrundia

eta Dulantziko ibaiak

Edukiera: 180 Hm3

Kontzesioa: 1.000 – 1.200 l/s

Albinako urtegia Uraren jatorria: Albina ibaia

Edukiera: 5,3 Hm3

Kontzesioa: 200 l/s

Gorbeiako iturburuak Uraren jatorria: iturburuak; eta 

tratamendua egiten zaio

iragazketa eraikinean

Edukiera: 0,1 Hm3

Kontzesioa: 50 l/s

Duranako harpena Uraren jatorria: Zadorra ibaia

Kontzesioa: 50 l/s

Arakako EUA

Produkzio ahalmena: 38.000.000 m3/urtean

Gaur egungo edukiera, deposituetan: 2 x 30.000 m3

Laborategi propio egiaztatua

34 urte zerbitzua ematen

Banaketa sarea

738,8 km-ko sarea 133.320 kontagailu 1.873 ur hargune

10.291 hargune 1.028 sute aho

16 ponpatze estazio 3.967 balbula

600 aurrelokalizatzaile 2.024 hustubide
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2. Uraren ziklo integrala. Hornidura

Fibrozementua %14,4
Burdinurtu nodularra %62,6

Polietilenoa %16,6
Burdinurtu grisa %3,5
Bestelakoak %2,9



Arakako

EUA

1.029.604 m3

103.964 m3

240.804 m3

4.340.285 m3

240.804 m3

Albinako urtegia

Duranako harpena
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19.715.575 m3

hartuta

14.778.761 m3 Zadorra Sistema

Zigoitia

Legutio

Noryesteko ureztatzaileak

18.170.960 m3

banatu dira

Ur gordina

Ur edangarria

Ponpaketa

Gorbeiako iturburuak

355.725 m3

2018koMEMORIA



Zadorra Sistema (Uribarriko urtegia)

Pilatutako batez besteko bolumena: 101,2 Hm3

Dulantziko Kanalak egindako ekarpena: 28.120.545 m3

Batez besteko kota: 544,74 m 

Egunero hartutakoak: 40.490 m3

Plubiometria 2018 (mm)

Ura edangarri bihurtzea

Kontsumitutako erreaktiboak

474.338 kg

451 garbiketa

752.440 Kwh-ko energia kontsumoa EUAn

274.765 m3-ko ur kontsumoa*

2 Tn zebra muskuilu hondakin sortu dira

AMVISAren harpenetatik datorren ur

gordin guzti-guztia Arakako EUAn

tratatzen da. Gorbeiako harpena da

salbuespen bakarra, bertan baitauka

iragazketa bidez ura in situ tratatzeko

sistema bat. Uraren %75 Uribarri eta

Urrunaga urtegiek osatutako Zadorra

Sistematik dator, zeinak Dulantziko

ibaiaren kanaletik ekarpen jakin bat

jasotzen duen urtean.
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Urtegiaren gehieneko maila arrunta: 192,6 Hm3 Kota: 546,5 m 

120

160

*Purgaketetan eta garbiketetan aurreikusitakoa: 183.177 m3; Bestelakoak (%0,5; neurketa,
ureztatze eta instalazio galerak konpentsatzeagatik tratatutako bolumenarena): 91.588 m3.

54.526 kg kloro gasa

8.958 kg sodio hidróxido

381.386 kg malutatzaile

10.855 kg azido hexafluorosiliziko

11.880 kg ikatz aktibo

6.733 kg hipoklorito (Gorbeiako harpenean)

2. Uraren ziklo integrala. Hornidura



Banaketa

10.684 m sare berritu Sistemaren errendimendua: %91,4*

2009-2018ko bilakaera (m) 2009-2018ko errendimenduaren bilakaera (%)

Sarearen %9,3 berritutako fibrozementuzkoa da Kontrolatutako sarea: 270 km 

398 m zabaldu da sarea Hautemandako ihesak: 140

9.213 kontagailu berritu dira

1.068 kontagailu berri instalatu dira

208 instalazio berrikusi dira

*Baimendutako ur bolumenaren (erregistratua eta ez-erregistratua) eta sarean sartutako guztizko bolumenaren arteko

erlazioa. Gainerakoa benetako eta itxurazko galerei dagokie (sareko ihesak, kontagailuen azpizenbaketa eta kontsumo

klandestinoak)

19
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Beste banaketa adierazle batzuk

Erregistratu gabeko ura: %13,0

Baimendutako baina neurtu gabeko kontsumoa (hainbat udal erabileraren aurreikuspena: ureztatzeak,

garbiketa, obra harguneak eta sarea mantentzeko lanak) gehi benetako nahiz itxurazko galerak.

Harguneen arteko batez besteko distantzia: 71,79 m

Baliabidearen agortze tasa: %35,6

Banaketa sarean sartutako ur bolumenaren eta baliabidearen gehieneko kontzesio bolumenaren

(51.088.320 m3) arteko erlazioa. %50etik beherako balioa balio optimotzat jotzen da.

Ihesen kontrol aktiboa: %42,41

Urtean ikuskatutako hodien luzera zati sistemaren hodien luzera osoa. Ihesen bilaketari baino ez dio

egiten erreferentzia.

Ihesen gutxieneko atalasea: 119,5

Muga tekniko honen azpitik ezin dira banaketa sistemaren benetako galerak murriztu, ezta

mantentze lan bikaina eginda ere.

Ihesen indize estrukturala: 1,59

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.
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16.000

Partikularrenak 61
Sarean, hiri eremuan 36

Ponpaketetan eta klorazioetan 4
Garraio hodietan 17
Sarean, herrietan 22
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2018an, hornidurarekin lotuta egindako

jardun azpimarragarriena hauxe izan

da: Arakako EUAn tratatutako uraren 1.

depositua bota eta berria eraikitzeko

proiektua idaztea. 30.000 m3-ko edu-

kiera izango du.

Banaketa sistemari dagokionez, na-

barmentzekoa da, halaber, 10.684 m

sare berritu direla, 9.471 m AMVISAk

zuzenean sustatutako obretan, eta

gainerako 1.213 metroak, Vitoria-Gas-

teizko Udalak sustatu eta AMVISAk

ordaindutako obretan.

12 urteko antzinatasuna duten konta-

gailuak berritzeko politikaren eraginez,

batez bestean 9.213 ekipo berri

instalatu dira.

Hona hemen gauzatutako jardunen

xehetasunak:

• Banaketa sarea berritzeko obrak

gauzatu dira hiriko kale hauetan:

Lakua-Arriaga auzoa, Santa Barbara

plaza, Castro Urdiales, Nieves Cano

eta Martinez Aragon kaleak (Vitoria-

Gasteizko tranbiaren obrekin ba-

tera), eta San Ignacio, Larragana,

Ballester Apezpikua, Florida, Eskal-

mendi, Bergarako Atea eta

Gaztelako Atea kaleak.

• Hornidura sarea berritu da Otazuko

Administrazio Batzarrean (dagoe-

neko amaituta dago) eta Krispiña

herrirako sarbidean.

• Gorbeiako I eta II. presetako gainez-

kabideak eta gorputza hobetzeko

obrak egin, eta Ustiapen Arauetara

egokitu dira (II. fasea).

Urtean zehar, 996 lan agindu gauzatu

dira, banaketa sarea ustiatzeko eta

mantentzeko: 78 matxuren eraginez,

637 mantentze lanetarako eta 281

Ustiapen eta Banaketa Arloko zer-

bitzuetarako.
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2019. urterako, Produkzio eta

Banaketa Arloak berregituratu on-

doren sortuko den Hornidura Arlo

bakarraren baitan, hauek daude

aurreikusita:

• Arakako EUAko 1. depositu berria

eraikitzen amaitzea. Soda depo-

situak aldatzea ere aurreikusita

dago, bai eta APQ zaharra, kontrol

eraikina eta balbula gela berritzeko

proiektua egitea ere.

• Gardelegiko ur edangarriaren 15.000

m3-ko depositua berritzeko proiektua

idaztea.

• Ariznabarra eta Adurtza auzoetako

sareak berritzeko proiektuak idaztea.

• Txagorritxu auzoan hornidura sarea

berritzeko obren lizitazioa egitea.

• Banaketa sareak berritzeko martxan

dauden obrak jarraitu edota

amaitzea: Lakua-Arriaga eta Abe-

txuko auzoak, Castro Urdiales,

Nieves Cano eta Martinez Aragon

kaleak (Vitoria-Gasteizko tranbiaren

obrekin batera), eta Florida kalea.

• Nautilus sistemarekin diametro

handiko hodietan ihesak bilatzea eta

Perma NET sistemarekin ihesak

bilatzeko sistema berria txertatzea.

• Vitoria-Gasteizko ur edangarriaren

banaketa sarerako SCADA berri bat

diseinatzea eta horren proiektua

egitea.

• Albina, Gorbeia I eta Gorbeia II presen

Ustiapen Arauen eguneraketa idaztea.

21
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2. Uraren ziklo integrala. Ur edangarriaren kalitatea
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Urtean zehar egindako ia 4.000 barne

zein kanpo kontrolei esker, AMVISAk

bere lau hornidura guneetan bana-

tutako ur edangarriaren kalitatea

berma dezake, urraketa posibleak

hauteman ditzake eta une bakoitzeko

premietara egokitu dezake trata-

mendua.

Ur edangarriaren kalitatea kontrola-

tzeko ohiko jarduerez gainera, 2018an

beste jardun hauek ere gauzatu dira:

• Gasak eta masak aztertzeko

ekipamendu bat eskuratu da, eta

plagizidak eta bestelako konposatu

organikoak zehazteko teknika ana-

litikoak prestatu. 2019rako proposatu

da, halaber, Albinako Urtegirako

Kontrol Analitiko Automatikorako

Plataforma bat eskuratzea eta

martxan jartzea. Horri esker, hobeto

ezagutuko da zenbait hargunetako

uraren kalitatea.

• UCMko Albaitaritza Fakultateko

Mikroalgen Ikerketa Bioteknologi-

korako Taldeak sinatutako proiektua

gauzatu da: “Desarrollo de test de

detección temprana de sustancias

productoras de sabores y olores en

los embalses, asesoría y apoyo en

la implementación de test de

toxicidad por biosensor inespecífico

en agua pre-potable y potable”.

• Legionella aztertzeko teknika ana-

litiko berri bat aztertu da, Vitoria-

Gasteizko Udal Laborategiarekin eta

IDEXX enpresarekin lankidetzan.

Aurreikuspenen arabera, 2019rako

amaitu, eta errutina laginetan

ezarriko da.

• Ekainean, ENACek berrebaluazio

auditoria bat egin zuen. Saiakuntzak

behar bezala egiten direla egiaztatu

zen, eta laborategiaren egiazta-

giriaren berrikuspena argitaratu zen.

Zebra Muskuiluaren Erakundearteko

Mahaian beste erakunde batzuekin

koordinazioan aritu gara, espezie

inbaditzaile horri jarraipena egiteko

eta hedapena kontrolatzeko.

Aurreikusita dago, 2019an, aipatutako

proiektu eta ekimenekin jarraitzea, eta

Hornidura Kontrolatzeko eta Kudea-

tzeko Programa garatzea, 902/2018

Errege Dekretuarekin bat etorrita,

uztailaren 20koa, 140/2003 Errege

Dekretua aldatzen duena, bai eta

Arabako Osasun jarraibideekin bat

etorrita ere.
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Ur edangarriaren kalitatea kontrolatzeko jarduerak

EUAen kontrola eta ikuskapena

Ura edangarri bihurtzeko prozesuan tratamendua ikuskatu eta egokitzeko jardunen

multzoa.

Arakako EUA:

• Sartzen den uraren, prozesuan dagoen eta tratatu den uraren eguneroko barne kontrolak gauzatu dira.

• Kontrol bereziak egin dira, urteko garaiaren arabera, ikusteko ea sarrera uretan protozoo patogeno, mikroalga

eta mikrozistina, plagizida, zebra muskuiluen larbarik eta erradioaktibitaterik dagoen.

• Zunda multiparametriko bidez presa mailako profilak egin dira Uribarri eta Albinako urtegietan.

• Ikuskatu egin dira, batetik, monitorizazioa, kalibraketa eta neurketa jarraitua egiteko gailuen mantentzea,

teleaginte bidez, eta bestetik, Vitoria-Gasteizko sarean birklorazio instalazioak mantentzeaz arduratzen den

kontrata.

Gorbeiako EUA:

• Sartutako koagulazioari eta preklorazioari jarraipena egin zaio.

• Teleaginte bidez, neurketa jarraituko gailuak ikuskatu, kalibratu eta mantendu dira.

Mandoiana eta Uribarri Nagusiko EUAk

• Instalazioak mantentzen dituen eta sareko birklorazioak egiten dituen kontrata ikuskatu da, jarduteko aginduak

eman dira, eta hautemandako intzidentziei jarraipena egin zaie.

Hornidura kontrolatu eta kudeatzeko programa garatzea

AMVISAk Zaintza Unitate lanak egiten dituen hornidura guneetan garatutako programa.

Eskumena duten osasun erakundeek eta Vitoria-Gasteizko Udaleko Osasun eta Kontsumo

Sailak onartutako programa da. Emandako ur edangarriaren kalitatea bermatzea du xede.

Programaren emaitza analitikoak EAEko Uren Kontsumorako Informazio Sistemara (EKUIS)

esportatzen dira aldizka.

Hornidura eremu bakoitzean honako hauek sartzen dira:

• Barne kontrolak ur harpenetan eta deposituen irteeran nahiz sarerako irteeran.

• Barne kontrolak banaketa sareko laginketa guneetan.

• Kontrol bereziak Vitoria-Gasteizko HEan (erradioaktibitatearen kanpo analisiak eta usaimen eta dastamen

profilaren barne analisia).

Bestelako barne kontrol batzuk egitea

• Kontrolak laborategiak ezarritako eta ENAC ISO 17025 bidez egiaztatutako kalitatea

kudeatzeko sistemaren baitan: barne ebaluazioko kontrolak (ekipoak kalibratzea,

laginak bikoiztea, lagin inolkulatuak edo gehituak), laborategiarteko lanetan parte

hartzea eta auditoriak egitea.

• Kanpoko bezeroentzat egindako analisiak, erreklamazioengatik edo Produkzio eta

Banaketa Arloekin lankidetzan egindakoak.

2018koMEMORIA
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Urteko kontrolen balantzea

1.175 lagin eta 6.998 parametro aztertu dira Arakako EUAren ikuskapen

kontroletan

Eguneko barne kontroletan, 716 lagin guztira

Mikroalgen 32 barne analisi

Burdinaren eta manganesoaren 356 barne analisi

Zunda multiparametriko bidez* presa mailako 9 profil egin dira

(Uribarrin 4 eta Albinan 5)

Protozoo patogenoak ba ote dauden aztertzeko 21 kanpo kontrol egin dira

Plagizidak ba ote dauden aztertzeko 36 kanpo kontrol egin dira

Zebra muskuiluen larbak hautemateko 14 kanpo kontrol egin dira

1.453 lagin eta 17.828 parametro aztertu dira Hornidura Kontrolatzeko

eta Kudeatzeko Programaren baitako barne kontroletan

1.327 lagin eta 4.928 parametro aztertu dira ezarritako kalitate

sistemaren baitako barne kontroletan

*Neurketa zunda izorratu egin zen, eta ez zen ondo ibili urte osoan zehar.

2. Uraren ziklo integrala. Ur edangarriaren kalitatea



(1) Laginak kalifikatzeko, kontuan hartu dira bai programatutakoak, bai ez-betetzeak

eta kexak egiaztatu behar zirela-eta programatu gabeak.

(2) Uribarri eta Albinako urtegietan, eta Zadorra ibaian –Duranan– hartuta.

(3) Arakako EUAko deposituak eta Gardelegiko azken depositua Vitoria-Gasteizko

HEan, eta Muruako iragazketa eta sarerako irteera eraikinean, Gorbeiako HEan.

(4) 31 gune hirian eta 35 Administrazio Batzarretan Vitoria-Gasteizko HEan, 3 gune

Mandoianako HEan, gune bana Gorbeiako HEan eta Uribarri Nagusiko HEan.

(5) Deposituen irteeran eta hiriko lau gunetan eginak, 27 dastatze panelen bidez.

Ura hartzean 23 (2) 6 1 1

Deposituen irteeran edo 
sarerako irteeran

296 (3) 103 (3) 2 3

Banaketa sareko laginketa
guneetan

898 (4) -- (4) 21 (4) 13 (4)

Usaimen eta dastamen
profilaren analisia

83 (5)

Erradioaktibitatekontrol bereziak
(azpikontratatuta)

3

Analizatutako laginak, guztira 1.303 109 24 17

Analizatutakoparametroak, guztira 15.210 2.073 299 246

Gaitasuna

Ur gordina

Ur edangarria

Analizatutako laginak (1)

Emandako ur gordinaren kalitatea
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%99,2 %96,0 %100 %100

A1 mota (%0,06)  11.124 m3

A2 mota (%66,5)  12.822.835 m3

A3 mota (%33,5)  6.454.610 m3
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Parametro kimikoak Gehienekoa*
Batez

bestekoa
Azterketa

kop.
Batez

bestekoa
Azterketa

kop.
Batez

bestekoa
Azterketa

kop.
Batez

bestekoa
Azterketa

kop.

Aluminioa g/l 200 90,2 225 99 48 <20 2 <20 3

Amonioa mg/l 0,5 <0,1 1.226 <0,1 52 <0,1 21 <0,1 16

Antimonioa g/l 5 <1 36 <1 12 <1 1 <1 1

Artsenikoa g/l 10 <1 36 <1 12 <1 1 <1 1

Barioa g/l 10 36 9,2 12 26,8 1 8,1 1

Boroa mg/l 1 <0,1 37 <0,1 12 <0,1 1 <0,1 1

Bromodiklorometanoa ug/l 8 29 2 5 4 1 2,3 1

Bromoformoa g/l 5 <1 29 <1 5 <1 1 <1 1

Kadmioa g/l 5 <1 37 <1 12 <1 1 <1 1

Kaltzioa mg/l 43 36 40 12 95,5 1 116,5 1

KOG mg/l
Ezohiko

aldaketarik gabe
2,5 98 1,1 41 1,5 1 1,3 2

Zianuroak g/l 50 <10 18 <10 5 <10 1 <10 1

Kloro askea mg/l 1,5 0,3 1.222 0,56 52 0,48 22 0,62 16

Kloro osoa mg/l 2 0,4 1.224 0,61 52 0,54 22 0,69 16

Klorodibromometanoa bp <1 29 <1 5 <1 1 <1 1

Kloroformoa bp 45 29 3 5 6 1 2.4 1

Kloruroa mg/l 250 13,6 24 4,4 8 7,7 1

Kobrea mg/l 2 <0,01 37 <0,01 12 0,01 1 <0,01 1

Kolorea 15 <5 1.224 <5 52 <5 22 <5 16

Eroankortasuna (20º) 
S/cm

2.500 249 1.226 189 52 598 22 503,7 16

Kromoa g/l 50 <5 37 <5 12 <5 1 <5 1

Fluoruroa mg/l 1,5 0,7 1.224 <0,1 5 0,22 22 0,12 16

Fosforoa (P2O5) g/l <230 37 <230 12 <230 1 <230 1

Burdina g/l 200 36,0 224 36,7 48 <10 2 <10 3

Magnesioa mg/l 3,2 36 <1 12 22,6 1 7,3 1

Manganesoa g/l 50 <5 235 <5 48 <5 2 <5 3

Merkurioa g/l 1 <0,1 36 <0,1 12 <0,1 1 <0,1 1

Mikrozistinak g/l 1 <0,4 35 <0,4 12 <0,4 1 <0,4 1

Nikela g/l 20 <5 37 <5 12 <5 1 <5 1

Nitratoak mg/l 50 4 36 1.5 12 1 1 2 1

Nitritoak mg/l
0,1 irteera/
0,5 sarea

<0,02 33 <0,02 11 <0,02 1 <0,02 1

Oxidagarritasuna mg/l 5 2.1 24 1,2 8 1,17 1 1,73 1

pH-a 6,5 - 9,5 7,7 1.226 7,9 52 7,55 22 7,37 16

Beruna g/l 25 <10 37 <10 12 <10 1 <10 1

Potasioa mg/l 1,1 36 <1 12 <1 1 <1 1
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Parametro kimikoak Gehienekoa*
Batez

bestekoa
Azterketa

kop.
Batez

bestekoa
Azterketa

kop.
Batez

bestekoa
Azterketa

kop.
Batez

bestekoa
Azterketa

kop.

Selenioa g/l 10 <1 36 <1 12 <1 1 <1 1

Sodioa mg/l 200 6,9 36 2,8 12 22,9 1 6,9 1

Sulfatoa mg/l 250 12 24 5 8 17,9 1

Tetrakloretenoa bp
tri+tetraklor

<10
<1 29 <1 5 <1 1 <1 1

THMak, guztira bp 100 54 29 8 5 10 1 4,7 1

Trikloretenoa bp
tri+tetraklor

<10
<1 29 <1 5 <1 1 <1 1

Uhertasuna NTU
1 irteera/
5 sarea

0,45 1.223 0,98 52 0,3 22 0,37 16

Zinka g/l <10 37 <10 12 <10 1 <10 1

Parametro
mikrobiologikoak

Gehienekoa*
Batez

bestekoa
Azterketa

kop.
Batez

bestekoa
Azterketa

kop.
Batez

bestekoa
Azterketa

kop.
Batez

bestekoa
Azterketa

kop.

36ºC Aerobioen
zenbaketa ufc/ml

8 36 3 12 0 1 0 1

22ºC Aerobioen
zenbaketa ufc/ml

EUA irteera

<100; 

Ezohiko

aldaketarik

gabeko sarea

3 226 3 50 1 2 20 2

Clostridium perfringens
zenbaketa ufc/100 ml

0 0 228 0 52 0 2 0 2

Koliformeen zenbaketa, 
guztira ZP/100ml

0 EUA; 10 
sarea

0 1.211 0 52 0 21 0 16

Ecoli Betaglukuronidasa+ 
zenbaketa ZP/100 ml

0 0 1.211 0 52 0 21 0 16

Enterokokoen zenbaketa
ZP/100 ml

0 0 36 0 12 0 1 0 1

Pseudomonas
aeruginosaren zenbaketa
ufc/100 ml

0 36 0 12 0 1 0 1

*140/03 EDren arabera.
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Krispiñako UZA

Lehen mailako tratamenduko ahalmena: 17.500 m3/orduan

Tratamendu biologikoko ahalmena: 5.500 m3/orduan

Gehieneko arazketa ahalmena: 43,8 Hm3/urtean

Kutsadura karga: 480.000 biztanleren baliokidea

32 urte zerbitzua ematen

Estolderia sarea

1.001 km-ko sarea 750 km ur beltz

251 km euri ur

21 ponpatze estazio 15, hondakin urenak

6, euri urenak

31.000 erregistro putzu, ikuskatzeko

43 hobi septiko publiko

Lohi aktiboen 12 UZA

Azal azpiko fluxuko hezegune motako 4 UZA
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2. Uraren ziklo integrala. Saneamendua
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Ur zikina

Tratatutako hondakin ura

Euri uretarako tratamendua

Isuriak

1.995.813 m3

6.363 m3

Influentea
52.135.029 m3

32.932.856 m3

Barne berrerabilera

978.721 m3

Arratoko
ureztatzeak

Krispiñako

UZA

2.770.319 m3

Efluentea
36.681.896 m3

Zadorra ibaia
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Saneamendu sistema hobetzeko edo

handitzeko 2018ko jardunen xeha-

kapenak ‒nola hiriaren erdigunean,

hala Administrazio Batzarretan‒

hauek jasotzen ditu:

• San Ignacio Loiolakoaren eta Arria-

gako Ataria kaleetako saneamendu

ahalmena berritzeko eta handitzeko

obrak gauzatzea.

• Saneamendua berritzea, mauka

bidez, Florida, Angulema, Martinez

de Aragon, Jesusen Zerbitzariak,

Frantzia eta Castro Urdiales ka-

leetan, eta Lakua-Arriaga auzoan.

• Saneamendua berritzea, zanga

bidez, Nieves Cano eta Alberto

Schommer kaleetan, Santa Barbara

plazan, eta Foru Aldundia, Ricardo

Buesa, Abetxuko zein Gaztelako

Atea kaleetan.

• Elorriagako Administrazio Batza-

rrean hondakin uren ponpaketa

berria gauzatu da, Vitoria-Gasteizko

saneamenduarekin lotzeko. Horrekin

batera, saneamendua berritzeko

aldian behingo jardunak egin dira,

eta sare bereziak jarri dira,

Salburuako Hezegunea hobetzeko.

• Otazuko Administrazio Batzarrean

sare bereziak jarri, eta sa-

neamendua berritu da. Hondakin

uren ponpaketa berria jarri da,

Salbatzailearen hilerriko UZAra

bidaltzeko; eta UZA hori handitu da,

bigarren mailako tratamendua

gauzatuta, azal azpiko fluxuko

makrofitak dauzkan urmael batekin.

• Argandoñako Administrazio Batza-

rraren alde batean sare bereziak

jarri, eta saneamendua berritu da.

Ponpaketa berri bat egin da, eta

UZA berria ezarri, lehen zein

bigarren mailako tratamendua

gauzatuta, azal azpiko fluxuko

makrofitak dauzkan urmael batekin.

2019rako aurreikusita daudenak:

• Saneamendua berritzea Peru eta

Salbatzailea kaleetan, Santiago

etorbidean, Jose Mardones kalean,

Pepe Ubis plazan, San Frantzisko

pasealekuan, Harrobi, Paduragoia,

Antonio Miranda, Jacinto Quincoces,

Mexiko eta Ortiz de Urbina

margolariaren kaleetan, Probintzia

plazan, Extremadura kalean eta

Arantzabela plazan.

• Saneamendu ahalmena berritzea

eta handitzea Senda ibilbidean, eta

Luis Heinz, Ramon y Cajal eta

Adriano VI.a kaleetan.

• Abetxukoko hondakin uren pon-

paketa berritzea.

• Krispiñako UZAko gainezkabideetan

baheak jartzea, eta Administrazio

Batzar horretako saneamendua eta

UZA horren sarreran bi sareta

berritzea.

2. Uraren ziklo integrala. Saneamendua



Hondakin urak araztearekin lotutako

urteko jarduera datuei dagokienez,

hauek dira Krispiñako UZAn egindako

esku hartze garrantzitsuenak:

• Motogeneragailu gelan zubi garabia

instalatu da.

• Bigarren mailako digestorerako ira-

biagailu berriak erosi dira.

• 1. motogeneragailuaren motor, osagai

eta sistema nagusien (R3 maila)

berrikuspena egin da, 54.000 ordu

martxan egon ondoren.

Datorren urterako, aurreikusita dago

3. turbokonpresorearen 400 Kw-ko

motorra konpontzea, 2. moto-

generagailuaren 3. maila berrikustea,

eta inbertsioei dagokienez, Ur

Gordinaren KEAri eta motogenerailu

gelako karga ate bat instalatzeari

dagozkionak amaitzea. Era berean, 2.

turbokonpresorean aurre-errotazioko

sistema bat ezarriko da.
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Arazketa

Kontsumitutako erreaktiboak:

1.379.320 kg

UZAn sortutako biogasa: 5.824 Nm3/egunean

UZAn sortutako energía: 4.617.750 Kwh

UZAn kontsumitutako energía: 9.807.674 Kwh

Ur edangarriaren kontsumoa: 3.700 m3

Arazketan guztira sortutako hondakinak: 15.801,97 Tn

Lohien lehortasuna: %26,99

58.000 kg polielektrolito

574.260 kg PAX malutatzaile

747.060 kg kloruro ferriko
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2. Uraren ziklo integrala. Tratatutako hondakin uren kalitatea

32

Urteko kontrolen balantzea

33.695 analisi egin dira ur lerroan (96 parametro aztertu dira)

22.244 analisi egin dira lohi lerroan (41 parametro aztertu dira)

468 analisi egin dira gas lerroan (3 parametro aztertu dira)

74 analisi egin dira soinu mapan (parametro bat aztertu da)

Lurzoruen 403 analisi egin dira (13 parametro aztertu dira)

Zisterna isurien 2.064 analisi egin dira (3 parametro aztertu dira)

Ezohiko isurien 506 analisi egin dira (22 parametro aztertu dira)

AMVISAk beharrezko kontrolak egiten

ditu, hondakin uren arazketa prozesu

osoan zehar kalitatea bermatzeko.

Analisietan kontuan hartu dira hobi

septikoetatik eta ondoriozko lohi

deshidratatuetatik datozen isuriak,

non metal astunak ba ote dauden

aztertzen den.

2018an tratatutako hondakin uraren

kalitate kontrolarekin lotutako jardun

garrantzitsuenak izan dira:

• Bypass orokorraren KEA plantaren

sarrerara lekualdatzea, modu ja-

rraituan behar bezala ibil dadin. Era

horretan, influentearen eta bypass

orokorraren kalitatea ezagutuko

dugu, eta isurpen baimenaren

eskakizunak beteko ditugu, kalitate

datuak aurkezteari dagokionez.

Gainera, ur gordinaren kalitate

datuak lortuko ditugu, nahiz eta

bypass orokorrik ez egon. Bide

beretik, erabaki da influentearen

kalitate estazio berri automatiko bat

jartzea plantan.

• Irteerako KEAren mantentze eta

zaintza lanetarako kontratuaren

esleipena bi urtekoa izango da.

2019rako, berriz, ABEE II-k propo-

satuta, NT, OEK eta OEB analizagailu

berri bat instalatzea onartu da,

efluentearen berdina, bai eta solido

esekien zunda bat eta pH-metro berri

bat ere, bi-biak kontrolagailu berarekin

kontrolaturik.



Aurrekobalioa* 252 268 490 30,1 -- 39,9 4,4

Baimendutako muga 20 15 80 2 -- 15 1

Errendimendua %97,6 %98,4 %94,6 %99,2 -- %64,3 %88,6

Ondorengo balioa* 5,5 3,7 23,6 0,2 9,8 12,2 0,5

SE (%32,7)          10.799 Tn
OEK (%61,5)        22.311 Tn O2

Nitrogenoa (%5,2)  1.711 Tn

Influentearen kutsadura karga, guztira

Lohi deshidratatuko metal datuen xehetasunak (mg/kg materia lehorra)

*1310/90 EDren arabera.

Ur zikina

Tratatutako hondakin ura

2018 2017 ∆ (%)
Mugako balioak*: 

pH<7 duten lurzoruak

Mugako balioak*: 

pH>7 duten lurzoruak

Aluminioa 24.049 21.585 %11,4 -- --

Kadmioa 4,3 2 %114,1 20 40

Kromoa 190 202 -%6,0 1.000 1.500

Kobrea 419 363 %15,4 1.000 1.750

Burdina 32.591 37.151 -%12,3 -- --

Manganesoa 223 198 %12,8 -- --

Nikela 80,4 87 -%7,6 300 400

Beruna 96,1 60 %60,2 750 1.200

Zinka 2.156 2.034 %6,0 2.500 4.000

Merkurioa 0,5 0,48 %0,1 16 25

Fosforoa (%0,6)     188 Tn

Enpresak (152)
1.823 m3

Udalak, Batzarrak, Koadrilak (452)                                
4.143 m3

Komunitateak/Partikularrak (51)                         
326 m3

Beste batzuk (13)
71 m3

Isuriak
Krispiñako

UZA

668

SE (%40,6)           69.283 kg
OEK (%57,4)         97.829 kg O2

Nitrogenoa (%2,0)  3.411 kg
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*Urteko batez besteko balioak. Aztertzaileek UZAk

tratatutako efluentearen 1.265.000 analisi jarraitu egin

dituzte guztira, amonioa, nitratoak, uhertasuna, OEK,

OEBa eta fosforo totala neurtzeko.
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Administrazio
kudeaketa



3. Administrazio kudeaketa. Kudeaketa komertziala

Urtea amaitzean, AMVISAk 126.247

kontratu zituen erregistratuta.

Emandako zerbitzuak fakturatzeko,

AMVISAk zortzi tarifa aplikatzen dizkie

kontratu horiei, uraren amaierako

erabileraren eta zerbitzu motaren

arabera (hornidura, estolderia edota

arazketa). Tarifa horiek zerbitzu kanon

finko bat daukate, kontagailuaren

diametroaren araberakoa, bai eta

neurtutako kontsumoaren araberako

parte aldakor bat ere. Urtero finkatzen

dira, eta Vitoria-Gasteizko Udalaren

ordenantza fiskaletan jasota geratzen

dira.

Urteko kontsumoak finkatzeko,

488.504 kontagailu irakurri dira, eta

504.103 irakurketa zeuden progra-

matuta.

AMVISAren urteko diru sarrera ia

guztiak hiruhilekoko lau fakturaziotik

datoz. Kontabilitateari dagokionez,

2018 urteko guztizko fakturazioa

24.124.039,79 €-koa izan da (datu

hau lortzeko, hiruhilekoko fakturaziotik

datorren guztizko diru sarrera urte

naturalean hainbanatu da; izan ere,

kontsumo datak eta fakturazio datak

ez datoz bat kontabilitate itxierarekin).

Diru sarrera gehienak etxeko ta-

rifetatik datoz. Bere parte aldakorra,

berriz, gorantz doazen kontsumo

tarteetan dago egituratuta.

Abonudunen kudeaketa

126.247 kontratu Urtean 5.166 alta

Urtean 4.640 baja

4 komunitate kontratu indibidualizatu

Fakturazio elektronikoa duten kontratuak: 2.867

METAPOSTA kontratuak: 2.454

Familia ugariei emandako hobariak: 1.508

36

2009-2018ko alta garbien bilakaera
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2.448.560 m3

1.375 kontratu

2.436.471,17 € fakt.

Instituzional erabilera

595.500 m3

36 kontratu

261.023,66 € fakt.

Altako herriak

3.601.508 m3

17.970 kontratu

7.133.045,53 € fakt.

Merk.-ind. erabilera

9.484.469 m3

106.809 kontratu

13.822.595,65 € fakt.

Etxeko erabilera

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2009-2018ko bilakaera (m3)
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2010-2018ko bilakaera eta osaera 2018an (€)

16.130.037 m3

fakturatuta

%90

%80

%82

%84

%86

%88

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

Hornidura (%46,7)  11.267.727,27 €

Estolderia (%16,3)  3.936.038,94 €
Arazketa (%34,9)  8.421.137,87 €

Isuri industrialak (%0,8)  186.423,48 €
Beste kontzeptu batzuetan (%1,3)  312.712,18 €
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Urteko fakturazioaren xehetasunak, tarifen arabera*

Hornidura Estolderia Arazketa

Etxekoa

Kontratuak 106.170 105.928 105.928

Bolumena (m3) 8.599.845 8.562.515 8.562.515

Fakturazioa (€) 5.544.357,30 2.432.505,04 4.908.702,03

Ur beroa

Kontratuak 639 639 639

Bolumena (m3) 884.624 884.624 884.624

Fakturazioa (€) 458.073,56 145.001,33 333.956,39

Merkataritza-industria

Kontratuak 17.967 17.884 17.871

Bolumena (m3) 3.250.190 3.108.456 3.108.048

Fakturazioa (€) 3.526.704,94 1.012.014,69 2.296.575,90

Altako industria

Kontratuak 3 -- --

Bolumena (m3) 351.318 -- --

Fakturazioa (€) 297.750,00 -- --

Zentroofizialak

Kontratuak 280 258 258

Bolumena (m3) 557.456 449.568 449.568

Fakturazioa (€) 343.570,65 76.878,03 178.351,83

VG-ko Udala

Kontratuak 1.095 1.094 1.094

Bolumena (m3) 1.891.104 1.878.392 1.878.392

Fakturazioa (€) 930.852,87 274.591,99 632.225,80

Altako herriak

Kontratuak 36 15 15

Bolumena (m3) 595.500 107.875 107.875

Fakturazioa (€) 205.723,99 16.671,94 38.627,73
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*Urteko lau fakturazioen azterketatik datozen datuak (urte naturalarekin bat ez datozenak). Kontratu

kopuruaren datua urteko batez bestekoari dagokio.

3. Administrazio kudeaketa. Kudeaketa komertziala



Urteko batez besteko diru sarrerak, tarifaren eta 

fakturatutako m3-en arabera

Horni. Estold. Araz. Guztira
Kanon

finkoa (%)

Etxekoa 0,64 € 0,28 € 0,57 € 1,50 € %55,4

Ur beroa 0,52 € 0,16 € 0,38 € 1,06 € %22,4

Zentro ofizialak 0,62 € 0,14 € 0,32 € 1,07 € %13,4

Merkataritza-ind. 1,09 € 0,31 € 0,71 € 2,10 € %21,9

Altako industria 0,85 € -- -- 0,85 € %0,4

VG-ko Udala 0,49 € 0,15 € 0,33 € 0,97 € %15,7

Altako herriak 0,35 € 0,03 € 0,05 € 0,43 € %4,5

Guztira, 
fakturatutakoa

0,70 € 0,25 € 0,52 € 1,47 € %39,0

39

Kontsumoa Erregistroak Fakturazio aldakorra

Etxeko tarifaren parte aldakorraren tarteen urteko portaera

1. tartea

0 m3-tik 10 m3-ra

2. tartea

11 m3-tik 42 m3-ra

3. tartea

42 m3-tik gora

€

4.287.323 m3 300.465 3.517.809,98 €

1.611.803,74 €24.811387.254 m3

3.925.268 m3 129.383 1.611.803,74 €

2018koMEMORIA



Hornidura orokorra

198,1 litro bizt. eta eguneko

2009-2018ko bilakaera (l)

40

Bestelako kontsumo batzuk

Merkataritzako eta industriaren arloko 38,7 litro bizt. eta eguneko

Instituzionalaren arloko 26,1 litro bizt. eta eguneko

2009-2018ko bilakaera (l) Guztizko udal kontsumoaren osaera
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Ur eskaerei jarraipena egiteko, eguneko

batez besteko kontsumoak aztertzen

dira, biztanleka edo tarifen araberako

horniduraka. Hori lortzeko, urteko lau

fakturazioen benetako kontsumoaren

eguneko batez bestekoa aintzat hartu

behar da.

Azken hamar urteotan, hornidura

orokorra %21 jaitsi da.

Fakturatutako kontsumoaren %59

etxeko ur hotz eta beroaren kontsu-

moari dagokio. Horren hornidura %1,4

jaitsi da. Merkataritza eta industriaren

arloko eguneko batez besteko

kontsumoa, berriz, %1,2 jaitsi da, eta

instituzionala %8,9 igo. Udal kontsumoa

2.690.385 m3-koa izan da, salbuetsiak

eta aurreikuspenak kontuan hartuta;

alegia, 2017koa baino %16 handiagoa.

Etxeko hornidura (soilik behe hornidura)

105,5 litro bizt. eta eguneko

2009-2018ko bilakaera (l)
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Gainerakoak (%14)  370.968 m3

Gizarte etxeak/kirol zentroak (%19)  522.648 m3

Ureztatze sarea (%37)  1.000.221 m3

Aurreikuspenak* (%30)  796.548 m3

*AMVISA sarearen ureztatze erabilera batzuetarako,
bideak garbitzeko, baldeoak egiteko eta ustiatzeko

3. Administrazio kudeaketa. Kudeaketa komertziala



Kontsumoa, etxebizitzako

229,7
litro etxebizitzako eta eguneko

Ur hotzaren kontsumo egiturak

adierazten du etxebizitzen %50etan

egunean 181 litrotik behera

kontsumitzen dela, eta soilik %3,6k 

gainditzen dituztela egunean 500 litro

%25 333 l106 l% metatua %50
181 l

%75 %90

277 l
381 l
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3. Administrazio kudeaketa. Bezero arreta

AMVISAn jendearen arretarako,

izapideak egiteko edo arazoak

konpontzeko bide nagusiak dira

bulegoetako aurrez aurreko arreta eta

telefono bidezkoa. Izapide batzue-

tarako, eta soilik pertsona fisikoentzat,

Bulego Birtuala ere erabilgarri dago.

Urtean 919 kudeaketa egin dira: 794

kontsulta eta beste era bateko 125

kudeaketa.

Abonudunei jakinarazteko, web orrian

eta Gardentasun Atarian daude

jardueraren datu guztiak eta

kontsultarako ohiko informazioa.

2018an, webguneak 26.116 bisita izan

zituen. Era berean, fakturei atxikita,

Zerbitzuaren jarduerari buruzko in-

formazio orriak bidali dira.

Eskaera kudeatzeko jardunen baitan,

fakturatutako kontsumoei jarraipena

egiteko programa bat daukagu aktibo,

zeina baliagarria zaigun arazoak

dituzten kontagailuak edo gehiegizko

ur kontsumoak identifikatzeko;

gainera, azken erabiltzaileei kontsu-

moaren desbiderapen garrantzitsuen

berri eman ahal izango diegu.

42.474 dei

15.340 arreta

Arreta telematikoa

Herritarren Postontzian egindako 239 eskaeretatik 175ei eman 
diegu erantzuna

9 arreta info@amvisa-futura.org helbidearen bitartez

8.940 sarrera izan dira Bulego Birtualean

Aurrez aurreko arreta bulegoetan

Egunean, batez beste: 63    

Batez besteko arreta denbora: 11’ 34’’  

Batez besteko itxaron denbora: 11’ 28’’

Telefono bidezko arreta

EUAn eta Kalitate Arloan (%0,1)  31

Bulego zentraletan (%96,4)  40.962
010 telefono zenbakian (%3,5)  1.481



Idazkaritzaren funtzioak dira ahol-

kularitza juridiko eta legezkoarekin

lotutako zeregin guztiak; betiere,

zerbitzu publikoa ematearen eta

AMVISAren ohiko jardueraren arloan,

bai eta hainbat arlotako prozeduren

izapideak egiteko ere.

Era berean, enpresaren urteko

aseguruak kudeatzen ditu; lau, hain

zuzen: erantzukizun zibila, kalte

materialak, autoak eta bizitza. Guztira,

144.665,39 €.

Urtean zehar, 13 erantzukizun

espediente kudeatu eta dokumentatu

dira, hodiak hautsi, eta ondasunetan

eragina izateagatik. Eta erantzukizun

zibileko kalte-ordain gisa, 8.669,19 €

ordaindu dira, guztira.

Era berean, istripu baten ondoriozko

ezbehar bat izan dute pertsona

batzuek kutxatilekin, eta 141,20 €-ko

kalte-ordaina eman zaie.
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18 espedienteren izapideak egin dira (hiru amaitzeko daude)

Kontratazio espedienteak

Obrak: 7        Hornidurak: 3         Zerbitzuak: 8

Kontratu txikiak

Amaitutako kontratuen zenbatekoa 7.469.146,84 €-koa izan da, 

BEZik gabe

17 kontratu txiki

Hornidurak: 10        Zerbitzuak: 7

Egindako kontratuen zenbatekoa 168.920,76 €-koa izan da, 

BEZik gabe

2018koMEMORIA
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2018ko kontratazioaren xehetasunak

AMVISAren informazio sistemen eragiketa, administrazio eta 

mantentze zerbitzua

Kontratua

22-06-18

24 hilabete

(1+1)

290.000,00 €

Arakako EUAra koagulatzailea hornitzea (aluminio polikloratoa) Kontratua

04-07-18

24 hilabete

(+1)

209.600,00 €

Arakako eta Gorbeiako EUAetara tratamendu erreaktiboak

hornitzea

Kontratua

07-05-18

24 hilabete

(+1)

114.318,00 €

Arakako EUAn 1. depositu erregulatzailea, biltegia eta balbula gela

bota eta berriak eraikitzeko obrak

Kontratua

30-07-18

14 hilabete 3.161.668,16 €

Saneamendua berritzeko obrak, Foru Aldundia, Andre Maria Zuria, 

Independentzia, Jesusen Zerbitzariak, Adriano VI.a, Angulema, 

Florida eta Los Herran kaleetan

Kontratua

26-04-18

6 hilabete 538.285,31 €

Arakako EUAn 1. depositu erregulatzailea, biltegia eta balbula gela

bota eta berriak eraikitzeko obren kalitatea kontrolatzeko zerbitzua

Kontratua

02-08-18

14 hilabete 89.681,52 €

Saneamendua eta hornidura berritzeko obrak Castro Urdiales, 

Nieves Cano eta Martinez de Aragon kaleetan

Kontratua

22-06-18

8 hilabete
(Data 

birplanteatzea)

1.417.362,57 €

Gorbeiako presak eraberritzeko obrak (2. fasea) Kontratua

09-08-18

2 hilabete
(Data 

birplanteatzea)

231.388,08 €

AMVISAren birtualizazio plataforma berritzea Kontratua

19-10-18

4 aste 211.068,64 €

Saneamendua eta hornidura berritzeko obrak zuzentzeko

ingeniaritza zerbitzua Castro Urdiales, Nieves Cano eta Martinez

de Aragon kaleetan

Kontratua

04-07-18

8 hilabete 27.785,52 €

Miñaoko araztegiko instalazioak handitzeko obrak Kontratua

15-11-18

8 hilabete 599.113,77 €

AMVISAren Murua etxea berritzeko obraren zuzendaritza eta 

proiektu idazketarako laguntza teknikoko zerbitzua

19-11-18 12 hilabete 28.000,00 €

Arakako EUAn markesinak eraikitzeko obrak 16-01-19 3 hilabete 182.797,36 €

AMVISAren posta zerbitzuak ematea 01-01-19 2 urte

(+1)

333.077,91 €

Albinako urtegian ura kontrolatzeko sistema automatiko baten 

hornidura, instalazioa eta mantentze lana

Amaitu gabe

Vitoria-Gasteizko eta landa eremuko saneamendu sareen euri eta 

hondakin uren ponpaketa eta arazketa estazioak kontserbatzeko, 

mantentzeko eta hobetzeko zerbitzua

Amaitu gabe

Ihurre, Krispiña, eta Vitoria-Gasteizko UZA nagusiko

gainezkabideak berritzeko obrak

Amaitu gabe

Adriano VI.a, Luis Heintz eta Ramon y Cajal kaleetako eta Senda 

ibilbideko saneamendua eta hornidura berritzeko obraren 

zuzendaritza eta proiektu idazketarako laguntza tekniko eta 

aholkularitza zerbitzua

12-04-19 12 hilabete 35.000,00 €

3. Administrazio kudeaketa. Idazkaritza
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4. Konpromiso soziala. Ingurumena
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Autokontsumitutako energia 
biogas bidez sortu da
Ura araztu eta barnean 
berrerabili da, ureztatzeko
Guztizko hondakinen
gainean sortu dira gantzak
Lohiak balorizatu egin dira

%47

%10

%100

%0,01

Hartutako ura murriztu egin
da, duela hamar urtekoarekin

alderatuz gero
Hartutako ura grabitate bidez

eraman da EUAra
Bidalitako m3-ko urteko

energia kontsumoa murriztu
egin da

%15

%24,6

%1,6

Zerbitzuaren

kudeaketan

nabarmentzekoak

diren ingurumen

alderdiak

Estolderia sarea berritu edo
handitu egin da, zanga ireki
behar izan gabe
Euri uren sare bereizia
handitu egin da urtean
Azal azpiko fluxuko hezegune
motako UZA erabilgarriak (4)

%47

%4,6

+1

Ura grabitate bidez bidali da 
sarera (behe hornidura)

Ihesen kontrol aktiboa
Sarearen errendimendua

Urtean berritu egin dira
fibrozementuzko hodiak

Banaketa sarea berritu egin da, 
zanga egin behar izan gabe

%100

%91,7
%9,3

%42,1

%8

Urteko etxeko hornidura murriztu egin da
Etxeko tarifaren 3. blokean urtean fakturatutako
bolumena murriztu egin da
Etxebizitzetan murriztu egin da ur hotzaren
kontsumoa, aurreko urtearekin alderatuta
Fakturazio elektronikoa duten kontratuak
ugaldu egin dira (guztizkoaren %2,3 izan dira)

%11,3

%52,8

%1,4

%66



Energia kontsumoa

14.525.505 Kwh energia kontsumitu da, guztira

2010-2018ko bilakaera (milaka Kwh, guztira)

Energiaren %47,1 inportatu da

Berotegi efektuko gas igorpenen 5.052 Tn CO2 daude lotuta AMVISAren jarduera

guztiaren energia kontsumoarekin (1)

10.000

12.000

14.000

16.000

AMVISAk modu iraunkorrean kudeatu

nahi du uraren zikloa, eta horretarako:

• Baliabideen barne kontsumoan

gehieneko eraginkortasuna bilatzen

du; bereziki, energiaren eta uraren

kontsumoan.

• Banaketa sarea kontrolatzeko jar-

dunak garatzen ditu, sistemaren

galerak minimizatzeko asmoz.

• Uraren amaierako erabileretan

eraginkortasuna sustatzen du,

eskaeraren kudeaketa bidez.

• Arazketa lohien guztizko balo-

rizazioa egiten du, zabortegira

eramatea saihesteko.

• Zerbitzua ematen dien herritarrei

ingurumen sentsibilizazioa eskain-

tzen die.
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0,180 Kwh/hartutako uraren m3

0,042 Kwh/produzitutako uraren m3

0,267 Kwh/tratatutako uraren m3

Ponpaketak harpenetan (%24,4)
Uribarri 3.050.307 Kwh
Durana 142.955 Kwh
Murua 239.013 Kwh
Subilla 42.981 Kwh
Langraitz 75.171 Kwh

3.550.427 Kwh

Zerbitzuaren gainerakoan (%2,8)
Banaketa ponpaketak 140.974 Kwh
Saneamendu ponpaketak 151.527 Kwh
Bulegoak 112.908 Kwh
Birklorazioak 2.059 Kwh

407.468 Kwh

Krispiñako UZAn (%67,5)
Inportatutako Kwh-ak 5.189.924 Kwh
Autosortutako Kwh-ak 4.617.750 Kwh

9.807.674 Kwh

Arakako EUAn (%5,2)
759.936 Kwh

(1) Honela kalkulatuta: 0,278 kg CO2 koefizientea bider bidalitako m3 ur.

2018koMEMORIA



Bestelako kontsumo batzuk

274.765 m3 ur kontsumitu dira EUAn (purgaketetan, 

garbiketetan eta bestelakoetan aurreikusitakoak)

3.700 m3 ur edangarri eta 978.721 m3

berrerabilitako ur kontsumitu dira UZAn

2.770.319 m3 ur birsortu eman zaizkio

Arratoko Ureztatze Sareen Komunitateari

36.569 l erregai kontsumitu dira

Hondakinen kudeaketa

15.803 Tn hondakin sortu dira UZAn

Lohiakhonetarako erabili dira

Gasolina (ibilgailuen atala) (%9)  3.388 l
A gasolioa (ibilgailuen atala) (%29)  10.696 l

C gasolioa (bulegoak) (%61)  22.485 l
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Ingurumen datu nagusien bilakaera erlatiboa 2010etik (erreferentziazko

oinarri urtea %100eko balioarekin)
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Zabortegira doazen lohiak %0,0

Arazketan sortutako hondakin toxiko eta arriskutsuak %21,8

Arazketan kontsumitutako ur edangarria %30,5

Guztira kontsumitutako erregaiak %81,6
Kwh/produzitutako uraren m3 %84,7
Kwh/hartutako uraren m3 %86,6

Guztira kontsumitutako energia %95,6
Kwh/tratatutako uraren m3 %95,5

2010

4. Konpromiso soziala. Ingurumena

Konpostajea (%61,5)  9.061 Tn
Paisaiaren leheneratzea (%0)  0 Tn
Nekazaritza (%38,5)  5.662 Tn

Hondakin orokorrak (%7)  1.078 Tn
Koipeak/Hondakin toxikoak (%0,01)  1,7 Tn
Lohi deshidratatuak (%93)  14.723 Tn

%120

%80

%100

%60

%40

%20

%0
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AMVISAk Eskaeraren Kudeaketaren

Plan Integrala garatzen jarraitzen du:

Futura Plana. Planaren helburu

nagusia da uraren erabilera era-

ginkorra sustatzea, hiru jarduera

motaren bidez:

• Ur kontsumoak ezaugarritzea,

aztertzea eta horiei jarraipena

egitea. Horretarako, kontsumo oro-

korraren urteko eta hiruhilekoko

txostenak egin behar dira, sektoreka,

eta banakako kontsumoetan des-

biderapenak eta intzidentziak

hautematen dira.

• Instalazioei aholkularitza teknikoa

ematen die, diagnostikorako doako

programa baten bitartez.

• Informazioa, komunikazioa eta

sentsibilizazioa herritarrei. Horreta-

rako, AMVISAren ohiko komunikazio

kanalak erabiltzen ditu. Era berean,

udalerriko zentroetan sentsibili-

zazioa zabaltzen du eta informazio

kanpaina bereziak egiten ditu,

uraren erabileren arabera.

Hiru lan ildo horien baitan ekintzak

egiteaz gainera, 2018an, nabarmen-

tzekoa da kontsumoen jarraipenerako

eta intzidentzien berri emateko

programan sakondu dela. Bide

beretik, informazio elementu berriak

diseinatu dira, abonudunei zuzeneko

komunikazioa eskaintzeko, banakako

kontsumoen bilakaeraren arabera.

Horretarako, 2013. urteaz gero

erregistratutako kontsumoen historiko

bat sortu da. Horren bidez, hiru-

hilekoko fakturazioetan joerak eta

desbiderapenak ebaluatzen dira, eta

ia 500 instalaziotako kontsumoei

jarraipen berezia egiten zaie (batez

ere, udalerriko instalazioak eta kon-

tsumitzaile handiak).

Futura Planaren baitan, bestelako

zeregin batzuk ere onartzen dira:

Vitoria-Gasteizko Udalak edo beste

administrazio batzuek bultzatutako

programa eta ekimenetan AMVISA

ordezkatzea, eta kasu bakoitzean,

beharrezkoak diren lanekin koor-

dinatzea.

2018koMEMORIA



4. Konpromiso soziala. Beste jarduera batzuk
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AMVISAren Urari buruzko Ingurumen

Hezkuntzako Jardueren Programa

udalerriko hezkuntza jardueren

eskaintzaren baitakoa da. Helburutzat

dauka uraren balioa indartzea eta

parte hartzen duten eskolako taldeei

uraren irudi jakin bat eskaintzea; hots,

bizitzarako oinarrizko elementua dela

erakustea.

Programak hiru eratako jarduerak

proposatzen ditu, eta horiek hainbat

baliabide eta metodologia baliatzen

dituzte. Gaztelaniaz zein euskaraz

egiten dira, eta Vitoria-Gasteizko

Udaleko Ingurugiro Gaietarako Ikas-

tegia (IGI) arduratzen da programak

antolatzeaz.

2018an 164 eskola taldek parte hartu

dute guztira: 3.415 ikasle eta 327

irakasle.

Ingurumen Heziketako 2018ko Jarduerak

Jolastuz ura ezagutu

Hartzaileak: Haur hezkuntzako 2. zikloko 3. maila.

Modu ludiko batean uraren eta iraunkortasunaren gaia lantzeko baliagarriak diren jardueren multzoa. Atarian

egiten da, Salburuako Hezeguneetako Interpretazio Zentroan, martxotik ekainera bitarte.

2017-2018 ikasturtean zehar, 48 taldek eta 1.043 ikaslek parte hartu zuten

Ibilbideak Zadorra ibaian eta ibai inguruan

Hartzaileak: Lehen hezkuntzako 3. zikloa, DBHko 1. eta 2. zikloak, batxilergoa, heziketa

zikloak eta beste kolektibo batzuk, ibilbidearen arabera.

Lau ibilbideko ziklo bat Zadorra ibaian eta ibai inguruan. Bisita gidatua eta tailerrak, datuen analisia eta

gertakarien behaketa uztartzen dira. Helburutzat daukate iraunkortasuna sustatzea eta ibaia bera eta ibaiak

hiriarekin duen lotura ezagutzea. Ikasturte osoan egiten dira.

2018-2019 ikasturtean zehar, 20 taldek eta 447 ikaslek parte hartu zuten

AMVISAren instalazioetara bisita

Hartzaileak: DBH, batxilergo eta heziketa zikloetako ikasleak.

Bisita gidatuak eta jarduerak didaktikoak egiten dira tratamendu plantetan, zenbait helbururekin: instalazioak

ezagutzea, uraren hiri kudeaketaren prozesuetara hurbiltzea, kutsadurak sortzen duen arazoari buruzko

sentsibilizazioa ematea eta aurreztea sustatzea. Urritik ekainera bitarte egiten dira.

Arakako EUA: 2017-2018 ikasturtean zehar, 23 taldek eta 527 ikaslek egin zuten bisita.

2018-2019 ikasturtean zehar, berriz, 18 taldek eta 414 ikaslek

Krispiñako UZA: 2017-2018 ikasturtean zehar, 29 taldek eta 511 ikaslek egin zuten

bisita; 2018-2019 ikasturtean, berriz, 26 taldek eta 473 ikaslek
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Garapenerako lankidetza da AMVI-

SAren gizarte konpromisoaren

ezaugarri nabarmenena. Urtero bere

aurrekontu arruntaren %1 bideratzen

du jarduera horretara.

Lankidetza jardun guztietan, lan-

kidetza hertsia izaten du Vitoria-

Gasteizko Udaleko Garapenerako

Lankidetza Zerbitzuarekin.

Hauxe da 2018an egindako jardunen

balantzea:

• Garapenerako Lankidetzaren arloan

Udalak ematen dituen dirulaguntzen

urteko deialdira aurkeztutako urari

eta saneamenduari buruzko proiek-

tuen ebaluazio teknikoan parte hartu

dugu, eta onartutako proiektu

batzuei 225.000,00 €-ko finantzaketa

eman diegu.

2018an onartutako proiektuak

“Patahuasin (Ayacucho, Peru) ura, saneamendua eta ekitatea

edukitzeko eskubidea” proiektua, Medicus Mundi Arabarena.

Tratamendu plantarik gabe grabitate bidez hornidura sistema bat eta etxebizitzetako

garbitegietarako konexioak dituen banaketa sare bat eraikitzea, 176 herritarrentzat.

Bainugela ekologiko lehorrak ere jarriko dira 54 familia unitatetan eta sei lokal

publikotan.

Dirulaguntza: 110.000,00 €, Vitoria-Gasteizko Udalak emanda

“Veredasen (Tolima, Kolonbia) ubide komunitarioko sistema bat

eraikitzea” proiektua, Kolonbia-Euskadirena.

Ata ibaiaren goiko eremuko hiru komunitateetako 300 biztanleentzako ur edangarriaren

sistema baten lehenengo zatia eraikitzea. Era berean, ur zerbitzua kudeatzeko eta

mantentzeko sistema bat jarriko da abian, eta ibaiaren arroa zaindu eta kontserbatuko da,

horniduraren iraunkortasuna bermatze aldera.

Dirulaguntza: 110.000,00 €, AMVISAk emanda

“Fanaye (Senegal) komunako herrietan ura eta saneamendua hobetzea”

proiektua, Africanista Manuel Iradier elkartearena.

Léréyél eremuko bost herritarako ur edangarria hornitzeko sarea sortzea: ponpaketa

sistema izango duen 140 m-ko putzu bat eraikitzea, bai eta ur dorre bat, 50 m3-ko

deposituduna, eta 16 km-ko sare bat ere, zazpi ur hargunerekin.

Dirulaguntza: 110.000,00 €, AMVISAk emanda

“Diariko (Labéko prefektura, Ginea) gizon-emakumeek ur edangarria

edukitzeko duten giza eskubideari buruzko azterketa teknikoa”,

Nazioarteko Elkartasunarena.

Genero ikuspegia izango duen ur edangarriaren hornidura sistema baterako proiektua

osatzea. Ur horniduraren iraunkortasunerako alderdi tekniko, ekonomiko eta sozialak

barne hartuko ditu.

Dirulaguntza: 6.684,01€,Vitoria-GasteizekoUdalakemanda;3.315,66€, AMVISAemanda

2018koMEMORIA
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• Arabako Larrialdietako Funtsera

50.000,00 € bideratu ditugu. Funts

hori Vitoria-Gasteizko Udalak,

Arabako Foru Aldundiak eta Caja

Vital Fundazioak jarri zuten martxan,

2005ean, hiruko hitzarmen baten

bidez, garapen bidean dauden

herrialdeetako larrialdi egoeretan

laguntza emateko.

• Euskadi, El Salvador eta Costa

Ricaren arteko Lankidetza Trian-

geluarreko Programa batean parte

hartu dugu, Garapenerako Lan-

kidetzaren Euskal Agentziarekin,

URA-Uraren Euskal Agentziarekin,

Bilboko Udalarekin, Bilbao-Bizkaia

Ur Partzuergoarekin, Euskal Fon-

doarekin eta Vitoria-Gasteizko

Udalarekin berarekin batera.

AMVISAk 75.000,00 €-ko ekarpena

egin du. Helburua da maila

teknikoan eta finantzarioan koo-

peratzea, “eragile anitzeko formatu”

batean, erakunde bakoitzaren

konpetentziak eta esperientzia

baliatuz, eta bakoitzaren ezau-

garrien, aukeren eta baliabideen

arabera.

Programa horren esparruan, AMVI-

SAko teknikariek eskaria kudeatzeko

estrategiak aplikatzen daukaten

esperientzia partekatu dute ANDA

eta AyA erakundeetako teknika-

riekin, horiek arduratzen baitira El

Salvadorren eta Costa Rican uraren

eta saneamenduaren kudeaketaz,

hurrenez hurren.

• Futura Planaren bitartez, sen-

tsibilizazio jarduerak kudeatu eta

koordinatu ditugu. Esaterako,

“desCifrando contrastes” erakusketa

ibiltaria diseinatu eta muntatu dugu

hiriko hainbat zentro zibikotan

(2018an, bost zentrotan). Era

berean, “Ura eta elkartasuna

eskolan” udalerriko hezkuntza

jardueran parte hartzeko eskaeren

izapideak egin ditugu.

4. Konpromiso soziala. Beste jarduera batzuk
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AMVISAk lankidetza eskaintzen du

beste udal arlo batzuek, beste

administrazio publiko batzuek edo

gizarte intereseko beste erakunde

batzuek bultzatutako programetan.

2018an zehar, honako espazio

hauetan hartu du parte AMVISAk:

• ‘Herritarren ohiturak eta kutsatzaile

berriak’ proiektua: ekimena bultzatu

duten erakundeen taldean parte

hartu du, bai eta jardunen heda-

penean ere.

• Prebentzioari eta PET ontzien

hondakinen upcyclingari buruzko

proiektu erakusgarria, Vitoria-

Gasteizko turismoaren sektorean:

DenonUra mezua jasotzen duen

pitxar serigrafiatuak hornitu ditugu,

ekimenaren diseinuan kolaboratu

dugu, eta aurten egin diren bilera eta

jardunaldietan parte hartu dugu.

• Vitoria-Gasteizko Ingurugiro Gaie-

tarako Ikastegiko (IGI) 'Etxe

Berdeak’ programa: uraren kontsu-

moari buruzko prestakuntza tailerrak

eman ditugu, diagnostiko bisitak egin

ditugu, etxeetara informazioa bidali

dugu, eta bisita egin dugu Krispiñako

UZAra. Futura Planaren bitartez

kudeatu da.

• UPV/EHUren Zientzia Astea: hau-

rrentzako tailerrak, erakusmahairako

maketa uztea, eta bisita gidatua

Krispiñako UZAra.

• Energia Agentzia: Futura Planetik,

hiru hilean behin, udal kontratu

guztien ur kontsumoari buruzko

informazioa ematen da.
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5. Kudeaketa ekonomikoa. Informazio ekonomikoa

AMVISAk 7.028.443,25 €-ko kon-

tabilitate emaitzarekin itxi du 2018ko

ekitaldia. Beraz, 2017. urteko emai-

tzarekin alderatuta, %16,2 handitu

da, eta urteko aurrekontuan aurrei-

kusitako emaitzarekin alderatuta,

%22,5.

Kopuru horiei esker, %100etik gora

dabilen kostuen estaldura ratioarekin

batera (amortizazio guztiak barne

hartuta), enpresak aukera dauka

bere jarduerari eusteko, eta batez

ere, bere inbertsio politikari eusteko;

izan ere, urtean egindako 8 milioi

euroko inbertsioak gainditu dira.
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Negozioen zifraren zenbatekoa*

23.954.929,84 €

2009-2018ko bilakaera (€)

AMVISAren kostuen egitura

2009-2018ko bilakaera (%)

Kontabilitate emaitza

7.028.443,25 €

2009-2018ko bilakaera (€)
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*Diru sarrera osagarritzat jotako zerbitzuen prestazio batzuk eta kudeaketa arrunteko beste batzuk kontuan hartu dira galdu-

irabazien kontuan.
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*Urte bateko urtarrilaren 1etik hurrengo urteko urtarrilaren 1era bitartean herritarren batez beste-korako kalkulatua.

Magnitude ekonomiko nagusiak

2018 2017

Ekitaldiaren kontabilitate emaitza 7.028.443,25 5.892.380,36 €

Kapitalean diru laguntzen aplikazioa kontuan hartu gabe 1.547.279,11 447.038,71 €

Kostuen estaldura ratioa %106,81 %101,90

Diru laguntzak kontuan hartuz %125,23 %125,08

Gastu osoa (amortizazioak kontuan hartu gabe) 14.690.637,75 15.294.695,24 €

Gastua biztanleko* 58,46 61,44 €

Diru sarrerak guztira (diru laguntzak kontuan hartu gabe) 24.261.951,37 23.940.696,06 €

Diru sarrerak biztanleko* 96,54 96,17 €

Ibilgetu garbia 161.412.393,18 162.305.135,28 €

Inbertsio ahalegina %77,64 %79,73

Egindako inbertsioa guztira 8.273.866,56 € 5.615.308,76 €

IInbertsioa biztanleko* 32,92 € 22,56 €

Batez besteko ordainketa aldia 12,30 egun 18,95 egun

Epe laburreko kaudimena 7,08 6,82

Zorra biztanleko* 0,00 € 0,00 €

Funts propioak 84.337.179,03 € 77.155.824,10 €

Finantzaketa propioa %40,56 %37,90

Administrazio Kontseiluari entregatutako dietak 9.660,00 € 13.800,00 €

Soldataren batez besteko kostua pertsonako 42.878,97 € 43.208,03 €

Batez besteko lan kostua pertsonako 60.274,06 € 60.951,92 €

URAren kanon sortua 236.690,66 € 237.790,98 €
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Jasotako dirulaguntzak

Foru Planeko obretarako dirulaguntza 1.200.000,00 € 519.118,27 € 680.881,73 €

URA dirulaguntzak 906.775,89 € - 906.775,89 €

DIRULAGUNTZAK, GUZTIRA 1.200.000,00 € 1.425.894,16 € - 225.894,16 €

2018koMEMORIA
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Hornidurahodiakberritzea 3.520.446,97 1.400.000,00 940.766,18

San Martin auzoa 282.464,68  -- --

San Ignacio Loiolakoaren kalea 68.633,93 -- --

San Anton plaza 1.691,19 -- --

Lakua-Arriaga auzoa 2.593.770,54 -- --

Abetxukoko1.200 hodia 120.673,14 -- --

Santa Barbara plaza eraberritzea 146.533,17 -- --

Lakua-Arriaga: Abetxukokohorn. hodia 161.343,38 -- 130.154,60  

Castro Urdiales, Nieve Cano eta Martinez de Aragon kaleak -- -- 367.945,01

Eskalmendi kalea, Bergarako Atea eta GaztelakoAtea 145.336,94 -- --

Foru Aldundia, Andre Maria Zuria, Independentzia, beste kale batzuk -- -- 22.029,59

BiktimenOroimenerako Zentro ingurua -- -- 125.811,12  

Mantentze kontratukoobrak aktibatzea -- -- 294.825,86  

Estolderiakohodiakberritzea 2.052.514,65 600.000,00 3.304.298,79

Heraclio Fournier kalea 1.800,99  -- --

San Ignacio Loiolakoaren kalea 684.514,27 -- --

Santa Barbara plaza eraberritzea 246.890,51  -- --

Eskalmendi kalea, Bergarako Atea eta GaztelakoAtea 1.097.610,55  -- --

Foru Aldundia, Andre Maria Zuria, Independentzia, beste kale batzuk -- -- 611.545,39  

Castro Urdiales, Nieve Cano eta Martinez de Aragon kaleak -- -- 1.408.117,24  

El Salvador kalea eraberritzea -- -- 349.833,02  

Peru kalea eraberritzea -- -- 365.820,29  

Tornay Medikuaren kalea eraberritzea -- -- 299.147,53  

BiktimenOroimenerako Zentro ingurua -- -- 210.555,32  

Ramon y Cajal, Luis Heintz, Adriano VI.a ,Senda kaleak eraberritzea -- -- 59.280,00  

JarduketaArakakodeposituan 0,00 2.300.000,00 4.302.430,57

Besteinbertsiobatzuk 1.943.592,23 6.100.000,00 3.998.019,09

Foru Planeko obrak 609.661,37  1.600.000,00  --

Otazuko horn. eta san. 432.503,12  -- --

Argandoñako inbertsioak 177.158,25  -- --

Informazioproz. eta informatikaaplik. ekipoak 44.989,05  300.000,00  308.587,14  

Duranako klorazioestazioa 93.850,03  -- --

Beste inbertsio batzuk 306.422,75  800.000,00  1.219.987,65  

EUA instalazioak -- -- 217.043,62  

UZA instalazioak -- -- --

Kloro ihesak neutralizatzekodorrea Arakako EUAn 19.460,00  -- --

Laborategiko ekipamenduak -- -- 23.114,54  

Krispiñakogasometroa 56.962,75  -- --

Arakako kutsatzaileen inguruko sistema analitikoa 130.000,00  -- --

Aurrelokalizatzaileak 100.000,00  -- 75.750,00  

Murua etxea eraberritzea -- -- 35.700,00  

Arakako zaindariaren etxola -- -- 14.207,00  

Miñaoko araztegia handitzea -- -- 721.623,58  

Albinakoprofilatzailea -- -- 121.000,00  

Garraio elementuak -- -- 11.548,91  

Hustubidearen gainezkabidebaheak -- 2.000.000,00  2.217.935,51  

Ponpaketa Elorriagan, hobekuntzak landa inguruneko araztegietan 884.800,07  1.000.000,00  --

Hobekuntzak Gorbeiako presetan 3.868,96  400.000,00  251.508,79  

INBERTSIOA, GUZTIRA 7.516.553,85 10.400.000,00 12.545.514,63

Balioak €-tan

5. Kudeaketa ekonomikoa. Informazio ekonomikoa



Hornidurahodiakberritzea 125.811,12 2.819.477,39 2.509.088,34 550.579,58 1.896.094,80 2.446.674,38 1.270.798,39

San Martin auzoa -- -- -- 291.007,08  -- 291.007,08  --

San Ignacio Loiolakoaren kalea -- -- -- 45.643,82  -- 45.643,82  22.990,11  

San Anton plaza -- -- -- -- -- -- --

Lakua-Arriaga auzoa -- 1.958.296,76  1.958.296,76  -- 1.386.506,89  1.386.506,89  571.789,87  

Abetxukoko1.200 hodia -- -- -- -- -- -- 120.673,14  

Santa Barbara plaza eraberritzea -- -- -- 100.596,43  -- 100.596,43  45.936,74  

Lakua-Arriaga: Abetxukokohorn. hodia -- 130.154,60  130.154,60  -- 47,66  47,66  130.106,94  

Castro Urdiales, Nieve Cano eta Martinez de Aragon kaleak -- 299.386,49 -- -- 199.484,05  199.484,05  99.902,44

Eskalmendikalea, Bergarako Atea eta GaztelakoAtea -- 118.097,34 -- 113.332,25  -- 113.332,25  150.102,03

Foru Aldundia, Andre Maria Zuria, Independentzia, beste kale batzuk -- 18.716,34 -- -- 15.230,34  15.230,34  3.486,00

BiktimenOroimenerako Zentro ingurua 125.811,12  -- 125.811,12  -- -- -- 125.811,12  

Mantentze kontratukoobrak aktibatzea -- 294.825,86  294.825,86  -- 294.825,86  294.825,86  --

Estolderiakohodiakberritzea 568.982,85 3.114.348,81 3.683.331,66 1.216.218,60 1.329.410,60 2.545.629,20 2.014.641,29

Heraclio Fournier kalea -- -- -- 1.800,99  -- 1.800,99  --

San Ignacio Loiolakoaren kalea -- -- -- 517.747,72  -- 517.747,72  166.766,55  

Santa Barbara plaza eraberritzea -- -- -- 190.623,57  -- 190.623,57  --

Eskalmendikalea, Bergarako Atea eta GaztelakoAtea -- 912.681,04  912.681,04  506.046,32  -- 506.046,32  406.634,72  

Foru Aldundia, Andre Maria Zuria, Independentzia, beste kale batzuk -- 519.568,97  519.568,97  -- 438.026,93  438.026,93  81.542,04  

Castro Urdiales, Nieve Cano eta Martinez de Aragon kaleak -- 1.145.761,60  1.145.761,60  -- 891.383,67  891.383,67  254.377,93  

El Salvador kalea eraberritzea -- 263.984,00  263.984,00  -- -- -- 263.984,00  

Peru kalea eraberritzea -- 272.353,21  272.353,21  -- -- -- 272.353,21  

Tornay Medikuaren kalea eraberritzea 299.147,53  -- 299.147,53  -- -- -- 299.147,53  

BiktimenOroimenerako Zentro ingurua 210.555,32  -- 210.555,32  -- -- -- 210.555,32  

Ramon y Cajal, Luis Heintz, Adriano VI.a ,Senda kaleak eraberritzea 59.280,00  -- 59.280,00  -- -- -- 59.280,00  

JarduketaArakakodeposituan -- 3.230.291,89 3.230.291,89 7.434,26 469.169,65 476.603,91 2.753.687,98

Besteinbertsiobatzuk 2.217.935,51 1.935.175,58 4.119.868,69 1.887.496,10 917.462,97 2.804.959,07 3.316.558,34

Foru Planeko obrak -- -- -- 635.962,05  -- 635.962,05  103.076,04  

Otazuko horn. eta san. -- -- -- 561.879,84  -- 561.879,84  --

Argandoñako inbertsioak -- -- -- 74.082,21  -- 74.082,21  103.076,04  

Informazioproz. eta informatikaaplik. ekipoak -- 273.655,78  240.413,38  56.697,25  261.947,38  318.644,63  --

Duranako klorazioestazioa -- -- -- 89.287,60  -- 89.287,60  --

Beste inbertsio batzuk -- 1.430.131,72  1.430.131,72  248.462,75  458.427,69  706.890,44  929.664,03  

EUA instalazioak -- 195.689,36  195.689,36  -- -- -- 195.689,36  

UZA instalazioak -- 359.408,38  359.408,38  -- 359.408,38  359.408,38  --

Kloro ihesak neutralizatzekodorrea Arakako EUAn -- -- -- -- -- -- 19.460,00  

Laborategiko ekipamenduak -- 23.114,54  23.114,54  -- 23.114,54  23.114,54  --

Krispiñakogasometroa -- -- -- 56.962,75  -- 56.962,75  --

Arakako kutsatzaileen inguruko sistema analitikoa -- -- -- 130.000,00  -- 130.000,00  --

Aurrelokalizatzaileak -- 75.750,00  75.750,00  61.500,00  -- 61.500,00  14.250,00  

Murua etxea eraberritzea -- 28.000,00  28.000,00  -- -- -- 28.000,00  

Arakako zaindariaren etxola -- 14.207,00  14.207,00  -- -- -- 14.207,00  

Miñaoko araztegia handitzea -- 607.360,90  607.360,90  -- 64.355,86  64.355,86  543.005,04  

Albinakoprofilatzailea -- 115.052,63  115.052,63  -- -- -- 115.052,63  

Garraio elementuak -- 11.548,91  11.548,91  -- 11.548,91  11.548,91  --

Hustubidearen gainezkabidebaheak 2.217.935,51  -- 2.217.935,51  -- -- -- 2.217.935,51  

Ponpaketa Elorriagan, hobekuntzak landa inguruneko araztegietan -- -- -- 857.086,45  -- 857.086,45  27.713,62  

Hobekuntzak Gorbeiako presetan -- 231.388,08  231.388,08  -- 197.087,90  197.087,90  38.169,14  

INBERTSIOA, GUZTIRA 2.912.729,48 11.099.293,67 13.542.580,58 3.661.728,54 4.612.138,02 8.273.866,56 9.355.686,01
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Balioak €-tan
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A. Negozioen zifraren zenbatekoa 23.954.929,84 24.147.616,92 -199.818,83 -%0,83

Hornidura salmenta 11.267.727,27 11.410.645,97 -142.918,70 -%1,25

UZA salmenta 8.421.137,87 8.347.245,95 73.891,92 %0,89

Estolderia salmentak 3.936.038,94 3.958.225,00 -22.186,06 -%0,56

Isuriak eta lohien hirugarren mailako tratamenduak 186.423,48 240.000,00 -53.576,52 -%22,32

Kontagailuen salmenta 69.003,78 100.000,00 -30.996,22 -%31,00

Harguneen prestazioa 49.802,05 45.000,00 4.802,05 %10,67

Konponketen prestazioa 3.137,85 10.000,00 -13.993,90 -%39,98

Instalazioen prestazioa 21.006,10 35.000,00 -13.993,90 -%39,98

Analisiak 652,50 1.500,00 -847,50 -%56,50

B. Beste ustiapen sarrera batzuk 175.376,90 193.000,00 -17.623,10 -%9,13

Ustiapen diru laguntzak 6.267,00 15.000,00 -8.733,00 -%58,22

Beste diru sarrera batzuk 169.109,90 178.000,00 -8.890,10 -%4,99

C. Langile gastuak 4.356.608,90 4.703.400,00 -346.791,10 -%7,37

D. Hornikuntza eta beste ustiapen gastu batzuk 10.301.054,68 11.337.674,54 -1.036.619,86 -%9,14

Zerbitzu Orokorrak 5.663,39 27.000,00 -21.336,61 -%79,02

Kontagailuak: erosketa eta instalazioa 391.411,67 511.000,00 -119.588,33 -%23,40

Banaketa sarea eta ihesen kanpaina 596.470,76 773.000,00 -176.529,24 -%22,84

GISS LT eta ap. Informatikoak 25.305,00 41.500,00 -16.195,00 -%39,02

Tratamendu materiala 412.719,49 384.750,00 27.969,49 %7,27

Energia kontsumoa 414.213,14 484.520,00 -70.306,86 -%14,51

Krispiñako emakidaduna eta instalazio periferikoak 3.236.649,94 3.240.000,00 -3.350,06 -%0,10

Kontrataz kanpoko mantentzea 179,00 40.000,00 -39.821,00 -%99,55

Lohien kudeaketa Arakan eta Krispiñan 9.929,89 185.000,00 -175.070,11 -%94,63

Beste enpresa batzuek egindako lanak – Hornikuntza 163.777,34 165.000,00 -1.222,66 -%0,74

Beste enpresa batzuek egindako lanak – Arazketa 38.720,28 128.000,00 -89.279,72 -%69,75

Beste enpresa batzuek egindako lanak – Estolderia 363.129,50 352.000,00 11.129,50 %3,16

Beste enpresa batzuek egindako lanak – Egitura 531.029,29 593.354,54 -62.325,25 -%10,50

Vitoria-Gasteizko Udalak emandako zerbitzuak 863.418,54 900.000,00 -36.581,46 -%4,06

Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren isuri kanona 451.519,31 455.000,00 -3.480,69 -%0,76

Kontserbazioa eta konponketa; harpena/produkzioa 306.098,26 345.400,00 -39.301,74 -%11,38

Kontserbazioa eta konponketa; banaketa 84.694,53 80.000,00 4.694,53 %5,87

Kontserbazioa eta konponketa; lokalak eta ibilgailuak 108.087,61 123.850,00 -15.762,39 -%12,73

Landa inguruneko estolderia mantentzeko lanak 170.434,41 190.000,00 -19.565,59 -%10,30

Estolderia, beste gastu batzuk 963.529,32 1.000.000,00 -36.470,68 -%3,65

€

5. Kudeaketa ekonomikoa. Informazio ekonomikoa
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Aseguru primak 131.768,72 184.000,00 -52.231,28 -%28,39

Zerbitzu profesionalak 26.826,23 25.500,00 1.326,23 %5,20

Banku zerbitzuak 2.739,79 3.000,00 -260,21 -%8,67

Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak, eta 

lankidetza hitzarmenak 10.578,95 67.000,00 -56.421,05 -%84,21

Heziketa jardueren programa - Bisitaldiak araztegietara 58.850,00 65.000,00 -6.150,00 -%9,46

Ura aurrezteko plan integrala - Futura Plana 112.304,87 140.000,00 -27.695,13 -%19,78

Beste zerbitzu batzuk 379.823,61 313.800,00 66.023,61 %21,04

Udal tributuak 259.861,86 240.000,00 19.861,86 %8,28

Trafiko kaudimengabezien hornidura -68.680,02 30.000,00 -98.680,02 -%328,93

Garapenerako lankidetza 250.000,00 250.000,00 0,00 %0,00

E. Beste emaitza batzuk (aparteko emaitzak eta beste) 100.000,00 0,00 100.000,00 %0,00

F. Amortizazioak 8.024.034,51 8.360.542,38 -336.507,87 -%4,02

G. Kapital diru laguntzen egozpenak 5.481.164,14 5.736.937,47 -255.773,33 -%4,46

H. Gehiegizko hornidurak 0,00 0,00 0,00 %0,00

USTIAPEN EMAITZA 7.029.772,79 5.675.937,47 1.353.835,32 %23,85

EMAITZA FINANTZARIOA -1.329,54 61.000,00 -62.329,54 -%102,18

Finantza sarrerak 31.644,63 61.000,00 -29.355,37 -%48,12

Finantza gastuak -32.974,17 0,00 -32.974,17 %0,00

ALDIAREN EMAITZA, ERAGIKETA JARRAITUAK 7.028.443,25 5.736.937,47 1.291.505,78 %22,51

Sozietate zerga 0,00 0,00 0,00 %0,00

ZERGA OSTEKO EMAITZA 7.028.443,25 5.736.937,47 1.291.505,78 %22,51

2018koMEMORIA



Aktiboa 2018 2017

A) AKTIBO EZ ARRUNTA 161.412.393,18 162.305.135,28

I. Ibilgetu ukiezina 189.677,50 213.224,20

1. Ikerketa eta garapena 2.800,00 5.600,00

2. Emakidak 0,00 0,00

3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak 0,00 0,00

5. Aplikazio informatikoak 186.877,50 207.624,20

6. Bestelako ibilgetu ukiezinak 0,00 0,00

II. Ibilgetu materiala 158.008.595,15 157.291.339,04

1. Lurrak eta eraikuntzak 1.218.219,56 1.264.341,03

2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak 153.114.742,91 154.777.521,39

3. Abiarazitako ibilgetua eta aurrerakinak 3.675.632,68 1.249.476,62

IV. Epe luzekoinbertsioak taldekoenpresetaneta bazkidetutakoetan 3.187.514,61 4.781.271,92

2. Enpresetarako kredituak 3.187.514,61 4.781.271,92

V. Epe luzerako finantza inbertsioak 26.605,92 19.300,12

5. Bestelako finantza aktiboak 26.605,92 19.300,12

B) AKTIBO ARRUNTA 46.494.375,74 41.250.584,03

II. Izakinak 221.134,27 191.898,45

2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak 221.134,27 191.898,45

III. Zordunkomertzialaketa kobratzekedaudenbestelakokontuak 17.226.352,24 16.639.742,56

1. Bezeroak salmentako eta zerbitzu emateak 13.670.668,84 13.647.283,78

2. Bezeroak, taldeko enpresak eta bazkidetutakoak 1.424.237,85 1.528.935,99

3. Zenbait zordun 24.041,09 24.041,09

4. Langileak 80,87 70,14

6. Administrazio publikoekiko bestelako kredituak 2.107.323,59 1.439.411,56

IV. Epe laburreko inbertsioak taldeko enpresetan eta bazkidetutakoetan 27.773.487,14 23.777.039,93

2. Enpresetarako kredituak 27.773.487,14 23.777.039,93

V. Epe laburreko finantza inbertsioak 175.818,89 282.688,06

5. Bestelako finantza-aktiboak 175.818,89 282.688,06

VI. Epe laburrerako periodifikazioak 74.005,17 70.660,23

VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak 1.023.578,03 288.544,80

1. Diruzaintza 1.023.578,03 288.544,80

AKTIBOA GUZTIRA (A+B) 207.906.768,92 203.555.719,31

€

5. Kudeaketa ekonomikoa. Urteko kontuak
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Ondare garbia eta pasiboa 2018 2017

A) ONDARE GARBIA 196.196.922,79 193.305.961,46

A-1) Norberaren fondoak 84.337.179,03 77.155.824,10

I. Kapitala 558.340,24 558.340,24

1. Kapital eskrituratua 558.340,24 558.340,24

III. Erreserbak 76.750.395,54 70.705.103,50

1. Legezkoak eta estatutukoak 6.705.449,37 6.705.449,37

2. Beste erreserba batzuk 70.044.946,17 63.999.654,13

VII. Ekitaldiaren emaitza 7.028.443,25 5.892.380,36

A-3) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak 111.859.743,76 116.150.137,36

B) PASIBO EZ ARRUNTA 5.188.127,33 4.237.378,97

I. Epe luzerako hornidurak 1.743.213,57 2.003.623,21

1. Langileei emandakoepe luzerakoprestazioengatikoobligazioak 1.393.213,57 1.653.623,21

4. Bestelako hornidurak 350.000,00 350.000,00

II. Epe luzerako zorrak 3.444.913,76 2.233.755,76

5. Beste finantza pasibo batzuk 3.444.913,76 2.233.755,76

III. Epe luzeko zorrak taldeko enpresekin eta bazkidetutakoekin 0,00 0,00

C) PASIBO ARRUNTA 6.521.718,80 6.012.378,88

II. Epe laburrerako hornidurak 589.784,35 606.198,00

III. Epe laburrerako zorrak 1.425.165,78 437.904,63

5. Beste finantza pasibo batzuk 1.425.165,78 437.904,63

IV. Epe laburrekozorraktaldekoenpresekineta bazkidetutakoekin 0,00 289.838,81

V. Hartzekodunkomertzialaketa ordaintzekedaudenbestelakokontuak 4.506.768,67 4.678.437,44

1. Hornitzaileak 2.608.566,32 2.779.501,76

2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta bazkidetutakoak 913.337,07 914.968,59

3. Zenbait hartzekodun 257.218,83 251.838,57

4. Langileak (ordaintzeke dauden ordainsariak) 5.886,26 26.635,22

5. Zerga arruntengatiko pasiboak 0,00 0,00

6. Administrazio publikoekiko bestelako zorrak 721.760,19 705.493,30

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) 207.906.768,92 203.555.719,31
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2018 2017

A) ERAGIKETA JARRAITUAK

1. Negozio zifraren zenbateko garbia 23.811.327,56 23.543.225,20

a) Salmentak 23.811.327,56 23.543.225,20

4. Hornikuntzak -5.152.021,45 -5.510.307,32

b) Lehengaien eta bestelako gai kontsumigarrien kontsumoa -944.126,71 -959.636,22

c) Beste enpresa batzuek egindako lanak -4.208.889,66 -4.554.308,02

d) Salgaien eta lehengaiennarriadura 994,92 3.636,92

5. Bestelako ustiapen gastuak 418.979,18 368.462,36

a) Diru sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelakoak 312.712,18 354.245,06

b) Ekitaldiaren emaitzara gehitutako ustiapeneko diru laguntzak 6.267,00 14.217,30

c) Beste emaitza batzuk - Salbuespenezko sarrerak 100.000,00 0,00

6. Langile gastuak -4.356.608,90 -4.313.567,07

a) Soldatak, lansariak eta antzekoak -3.099.291,68 -3.057.832,47

b) Gizarte Segurantzako gastuak -1.137.795,95 -1.135.186,13

c) Hornidurak -119.521,27 -120.548,47

7. Ustiapeneko beste gastu batzuk -5.149.033,23 -5.454.159,82

a) Kanpo zerbitzuak -4.949.040,50 -5.131.289,53

b) Zergak -259.861,86 -259.583,36

c) Eragiketa komertzialengatik izandako horniduren galerak, narriadura eta eragiketak 68.679,52 -48.109,63

d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak -8.810,39 -15.177,30

8. Ibilgetuaren amortizazioa -8.024.034,51 -8.198.962,11

9. Ibilgetu ez finantzarioaren diru laguntzen eta bestelakoen egozpena 5.481.164,14 5.445.341,65

10. Gehieneko hornikuntza 0,00 0,00

11. Narriadura eta emaitzak ibilgetua eskualdatzeagatik 0,00 0,00

a) Narriadurak eta galerak 0,00 0,00

A.1. USTIAPEN EMAITZA 7.029.772,79 5.880.032,89

12. Finantza sarrerak 31.644,63 29.008,50

b) Balore negoziagarrienak eta bestelako finantza tresnenak 31.644,63 29.008,50

b.2) Beste batzuenak 31.644,63 29.008,50

13. Finantza gastuak -32.974,17 -16.661,03

c) Hornidurak eguneratzeagatik -32.974,17 -16.661,03

A.2. FINANTZA EMAITZA -1.329,54 12.347,47

A.3. ZERGEN AURREKO EMAITZA 7.028.443,25 5.892.380,36

17. Irabazien gaineko zerga 0,00 0,00

A.4. ERAGIKETA JARRAITUETATIK ETORRITAKO EKITALDIAREN EMAITZA 7.028.443,25 5.892.380,36

B) ERAGIKETA ATENAK

18. Eragiketa etenetatik etorritako emaitza garbia zergarik gabe 0,00 0,00

A.5. EKITALDIAREN EMAITZA 7.028.443,25 5.892.380,36

€
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5. Kudeaketa ekonomikoa. Urteko kontuak
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Tarifen azterlana

Espainiako hiriko uraren tarifen azterketa

hainbat iturritatik lortutako informaziotik abiatuta

egiten da: udalerrietako ordenantza fiskalak, ura

kudeatzen duten enpresek argitaratutako

tarifak, aldizkari ofizial probintzialak, edo hiriko

hornidura eta saneamendu zerbitzuetako

kudeatzaileek zuzenean emandako infor-

mazioa.

Kalkulurako metodologia propio hori erabiliz

(BEZa kontuan hartu gabe), helburua da

Espainian ur prezioaren emaitza ordezkagarri

bat lortzea, batez besteko kontsumorako.

2018ko azterlanarekin bat etorrita, Vitoria-

Gasteiz dugu Estatuan ur merkeena duten

hirietan zortzigarrena.

Ur edangarriaren hornidurari

eta saneamenduari buruzko

XV. Azterlan Nazionala

Espainiako Ur eta Saneamendu Horniduren

Elkarteak (AEAS) eta Hiriko Uraren Zerbitzuak

Kudeatzeko Enpresen Espainiako Elkarteak

(AGA) egiten dute azterlan hau, zeinaren

helburu nagusia den Estatuko hornidura eta

saneamenduko hiri zerbitzuak definitzen

dituzten ezaugarri nagusien diagnostiko bat

lortzea.

Hurrengo orrialdeko taulan daude jasota hiriko

uraren kudeaketarekin lotutako adierazle

garrantzitsuenetako batzuk, azken Azterlan

Nazionaletik eskuratutakoak (2016ko datuak),

bai eta AMVISAri dagozkionak ere, 2018ko

jarduera datuetatik lortutakoak.
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*Honela kalkulatu da: uraren prezioa urteko eta pertsonako

batez besteko kontsumoari aplikatuta; betiere, AEASek,

EINen 2016ko Uraren Hornidurari eta Saneamenduari

buruzko Estatistikak (autonomia erkidegoen kasuan) eta

erreferentziazko hiri operadoreen jarduera memoriek

jasotako hornidura datuak abiaburu hartuta.



Langile finkoak, 100.000 biztanleko* 58 63 Daturik gabe 26

Uraren zikloaren fakturazioa, biztanleko 149 € 137 € Daturik gabe 92 €

Langileen batez besteko kostua 47.032 € 47.140 € Daturik gabe 60.274 €

Energia kontsumoa (Kwh/m3) 0,98 Daturik gabe Daturik gabe 0,80

Produzitutako energia

(energia kontsumo osoarekiko)
%39 Daturik gabe Daturik gabe %32

Hornidura orokorra (litroak) 240 229 365 198,1

Etxeko hornidura (litroak) 132 125 114 105,5

Erregistratu gabeko ura %22 Daturik gabe Daturik gabe %13

Deposituetan gordetzeko batez besteko

ahalmena (litroak/biztanleko)*
530 539 392 292(1)

30 urtetik gorako hornidura sarea %39 %36 %31 %32

10 urtetik beherako kontagailuak %74 %74 %95 %83

Teleirakurketa ezartzea %11,5 %6,7 %13 %0

Hornidura sarearen ehunekoa, non ihesen 

detekzio sistematikorako kanpainak egiten diren
%69 %88 Daturik gabe %100

Hornidura sare berrituaren urteko ehunekoa %0,6 %0,5 Daturik gabe %1,4

1.000 biztanleko berritutako kontagailuak* 29 29 58 36

A1 eta A2 motako ur gordinaren kalitatea %75 %89 %70 %66,5

30 urtetik gorako estolderia sarea %58 %42 %31 %54

Estolderia sare berrituaren urteko ehunekoa %0,38 %0,44 Daturik gabe %0,60

Araztutako hondakin uraren bolumena (m3/biz.) 81 99 104 143

Arazketan sortutako lohi materia lehorra

(kg/biztanleko)
16 21 Daturik gabe 15,5

UZAn sortutako biogasa (Nm3/biz.)* 5,8 Daturik gabe 6,2 8,3

Batez besteko kobraketa aldia, hilabeteka 1,59 2,39 2,71 3,76

Faktura elektronikoa bidaltzen zaien kontratuak %8 %8 %3 %5,3

Bulego birtual bidez egindako kontratuak %9,7 %5,8 %1,0 %0,08
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Kudeaketaren adierazleak

*Zerbitzua jasotzen duten biztanleei buruz 2019ko urtarrilaren 1ean dagoen datua aintzat hartuta: 256.668 biztanle

(1) Deposituak eraberritzeko lanak amaitu ondoren erabilgarri dagoen ahalmena: 409 l/biztanleko.







Bulego nagusiak

Antilletako pasabidea 3A, etxabea

01012 Vitoria-Gasteiz

T: +(34) 945 161 000

F: +(34) 945 161 010
Arakako EUA

N-240 errepidea  6,3 km - 7. irteera

01510 Vitoria-Gasteiz

T: +(34) 945 161 077

F: +(34) 945 260 487
Krispiñako UZA

Krispiña z.g.

01195 Vitoria-Gasteiz

T: +(34) 945 290 574


