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Aurten ere, ekitaldiaren amaieran, AMVISAk sail historiko osoko ur kantitate txikiena bidali du
banaketa sarera. Hori eraginkortasunaren aldeko kezka duen kudeaketaren eta ura modu arduratsuan
kontsumitzearen garrantziarekin gero eta sentiberagoa den biztanleriaren ondorio da, eta berri
pozgarria da gure enpresarako eta, aldi berean, oraingo eta etorkizuneko erronka ere bai.
Gogobete egin gaitu horrek, batetik, kudeaketa helburuak bete ditugulako, uraren hiri zikloaren
fase guztietan jarduketa plan batzuk garatzeari esker, eta, bestetik, gure lana hartzen duten
herrietako beharrizanei erantzuten dien kalitatezko zerbitzua emanez lortu dugulako hori; gainera,
horrek ez du ekarri zuzkidurak areagotzerik edo ingurumenean eragin handiagoa sortzerik. Azken
urte hauetan ezaugarri izan den inbertsio ahaleginari esker, hiriaren hornidura bermea eta ur zikinen
arazketa hobetzea lortu dugu, eta ingurumen onura handiak eragin ditu horrek. Adibidez, obretan
bi urte eman ondoren, 2013an Albinako urtegia hiriaren hornidura sisteman gehitzea lortu da.
Zerbitzuaren kudeaketarako beste abantaila batzuen artean, horrek grabitatearen bidezko banaketa
osoa eta energia aurrezpen handiak dakartza. Arazketan euri uren tratamendua eta hirugarren
tratamendua finkatu izana eta sortutako lokatzen balorizazio osoa dira 2013. urtean lortutako beste
gertaera garrantzitsu batzuk.
Gaur egun, kontratu berrien kopurua murriztu da, hiriaren hedapena geldotzeagatik, eta, aldi
berean, familien zuzkidurak ere gutxitu dira. Egungo errealitate hori ikusita, aurrean dugun erronka
erakundearen sendotasunari eta sektorean dugun aintzatespenari eustea da. Horretarako, onena
da enpresaren egitura indartzen jarraitzea eta zerbitzua urtez urte hobetzea ahalbidetuko duen
egonkortasun ekonomikoa bermatzea. Modernizazioa barne kudeaketako sistema informatiko berri
bat ezarriz abiarazi da dagoeneko, eta proiektuak eta inbertsioak egiten jarraituko dugu,
saneamenduan obrak egiteak garrantzi handiagoa hartuko duelarik. Zeregin horretan, AMVISAk
profesionalen talde trebatua eta konprometitua izango du aurrerantzean ere, eta erakundeen arteko
lankidetza izango du, azpiegituren proiektu nagusiak garatzen laguntzen duten hitzarmenen eta
diru laguntzen bidez. Eta herritar guztien konplizitatea ere bai, jakina.

Idoia Garmendia Tellería
AMVISAko lehendakaria
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ENPRESA

Xedea eta orientabide estrategikoa
AMVISA zer den
AMVISA udal enpresa pribatua da. Bere xedea Vitoria-Gasteizen, bere jurisdikziopeko
herrietan eta hainbat udalerri mugakidetan uren ziklo osoaren zerbitzu publikoa eskaintzea
da. Zerbitzu horrek barnean hartzen ditu honako hauek: edateko uraren horniketa (ur bilketa,
biltegiratzea, edangarri bihurtzea eta banaketa) eta ur zikinen saneamendua (estolderiaren
bidezko bilketa eta garraioa, arazketa eta berrerabilera), baita prozesuan sortutako lokatz
eta hondakinen tratamendua ere.
1970. urtean eratu zen zerbitzu gisa, eta harrezkero, etengabeko hobekuntza, bikaintasunaren
bilaketa eta bere zerbitzuak hartzen dituen gizartearekin bat egitea ezaugarri izan dituen
bideari ekin dio.
AMVISAren eginkizuna eta helburuak 2012-2016 aldirako Plan Estrategikoan jaso dira.
Plan hori enpresaren indarguneak, aukerak, mehatxuak eta ahultasunak aztertu ondoren
prestatu zen, eta bertan Vitoria-Gasteizko uraren kudeaketak datozen urteetan izango
dituen erronkak identifikatu dira.

Harremanetarako datuak
Bulego nagusiak
Antilletako pasabidea 3A, etxabea
01012 Vitoria-Gasteiz
Tel.: +(34) 945 161000
Faxa: +(34) 945 111000

Arakako EUA
N-240 errepidea
6,3 km., 7. irteera
01510
Tel.: +(34) 945 260086
Faxa: +(34) 945 260487

www.amvisa.org - amvisa@vitoria-gasteiz.org
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Krispiñako UZA
Krispiña z.g.
01195
Tel.: +(34) 945 290574

AMVISAren esparru estrategikoa
Eginkizuna
Arabarrei eta, batik bat,
Vitoria-Gasteizi, uraren ziklo
osoa kudeatzeko zerbitzu
orokorra ematea eta horri
lotuta dauden gainerako
beharrizanei erantzuna
ematea.

2015-2020
aldirako ikuspegia

Balioak

Uraren ziklo osoaren kudeaketan
bikaintasuna lortzea:

Pertsonen parte-hartze aktiboa: talde konprometitu, trebatu eta motibatua
daukagu.

Gure zerbitzuak modu moderno
eta eraginkorrean eskainita.

Gizarterako zerbitzua: kalitatezko zerbitzua emateko bermea, laguntza
gehien behar duten gizarteen garapena hobetzen duten proiektu
solidarioekin lankidetzan aritzea, ingurumena eta osasun publikoa zaintzea,
eta herritarrak garapen iraunkorrarekin kontzientziatzeko parte-hartze
aktiboa.

Gero eta mugatuago dauden
baliabide naturalak kudeatuta.
Sektore honetan eskudunak
diren beste enpresa eta herri
erakunde batzuekin lan eginda.

Kalitatea: gure produktu eta prozesu guztietan.
Berrikuntza: etengabeko hobekuntza eta garapen berriak bateratzen
ditugu, gizarteari balio erantsi handiagoa emateko.
Efizientzia: baliabide mugatuen erabilerarik onena egiten dugu.

2012-2016 aldia
Erronka estrategikoak

Helburu estrategikoak

I. Gure burua prestatu, Arabako beste udalerri batzuei
zerbitzua eskaintzeko aukera sortzen bada ere.

Interes taldeen (Arabako erakundeak, herritarrak, profesionalak eta abar)
uraren arloko eskaerei erantzutea.

II. Uraren sektoreko beste erakunde batzuekin
elkarlanean aritzea eta kooperatzea, ezagutza eta
tresnak partekatzearen bidez eraginkortasuna,
zerbitzua eta baliabideen kudeaketa hobetzeko.

Erabiltzaileen (herritarrak, profesionalak eta AMVISAren zerbitzuetako
beste edozein erabiltzaile) gogobetetasuna areagotzea.

III. Lan eta Administrazio arloko harremanak egokitzea;
eta, horretarako, antolakuntza eta lan harremanak
malgutzea.
IV. Planaren barruan giza baliabideak eta baliabide
materialak aztertzea, herritarren itxaropenei erantzungo
dien zerbitzu ona eskaintzeko.

Barne eraginkortasuna hobetzea, eta langile guztiek enpresaren proiektu
partekatuan esku har dezaten lortzea.
Urari lotutako beste erakunde batzuekiko lankidetza areagotzea, ezagutza
partekatzeko eta eraginkortasunaren alde lan egiteko.
Baliabide natural mugatuen ahalik eta baliagarritasun handiena eskuratzea.
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Esparru estrategiko horrek eta AMVISAren balioek aurreikusi diren helburuak betetzeko lan programa eta
plan batzuk dakartzate, praktikan. Honako hauek indarrean daude:
Uraren Zikloa Hobetzeko Plana: jarduketa esparru orokorra, hornidura iturriak gehitu eta dibertsifikatzeko,
eraginkortasuna eta hornidura bermea hobetzeko, ingurumenaren gaineko eragina txikitzeko edo saneamendua
hobetzeko berariazko proiektuak eta inbertsioak barnean hartzen dituena. Era berean, beste hauek ere plan
horren barruan daude:
Vitoria-Gasteiz udalerrian 2013-2020 aldian Zadorra ibaiaren eta hegoaldeko ibaien uholdeetatik babesteko
obrak egikaritzeko Vitoria-Gasteizko Udalaren eta URA Uraren Euskal Agentziaren artean sinatutako Esparru
Akordioan jasotako jarduketak.
Ura Berrerabiltzeko eta Euri Urak Tratatzeko Plana: hirugarren tratamendua (ur zikinak desfosfatatzekoa)
eta euri uretarako orrizko dekantazio lastatuko ACTIFLO sistema amaitu dira, eta gaur egun abian daude.
Landaguneko Saneamenduari buruzko Gida Plana eta Hiri Estolderiako Inbertsioei buruzko Plana.
Arazketako Lokatzak Balorizatzeko Plana: bi alderdi ditu; batetik, arazketako lokatzak tratatzeko eta
termikoki lehortzeko lantegi baten instalazioa, jada abian dagoena, eta bestetik, lokatzak nekazaritzan eta
lehengoratze ekologikoan erabiltzeko bideragarritasun azterlanak idaztea.
Hornidura Kontrolatu eta Kudeatzeko Programa: edateko uraren kalitatea kontrolatzeko urteko programa,
AMVISArako derrigorrezkoa dena, lau hornidura guneetako Kontrol eta Zaintza Unitatea den aldetik.
Banaketa Sarea Mantendu eta Kontrolatzeko Programa: barnean hartzen ditu sarearen modelizazio
matematikoa, korrelazio akustikoaren bidez ihesak detektatzeko urteko programak, hodiak berritzeko eta neurketa
ekipoak ordezteko programak eta teleirakurketako esperientzien garapena.
Ur zikinak arazteko prozesuan energia optimizatzeko jarduketak.
Eguneratze Informatikoko eta Erabiltzailearentzako Arretako Programa: SAP kudeaketa sistema berria
faseka ezartzeko prozesua. 2013an I. fasea amaitu da.
“El euskera amable/Euskaraz atseginez” Euskara Sustatzeko Plana: elebitasuna hobetu eta sustatzeko jarduketen
multzoa, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideei buruzko dekretuan xedatutakoa betetzeko.
Berdintasunerako Plana: 2010ean abiarazita, bereizkeriarik gabe emakumeen eta gizonen arteko tratu eta
aukera berdintasuna barnean hartzen duten politikak ezarri eta garatzeko helburua du, enpresako Korporazioaren
eta Giza Baliabideen Politikaren arabera.
Futura Plana: Vitoria-Gasteizko hiri inguruneko Eskaera Kudeatzeko Plan Integrala. III. fasea abiarazi da, 20142017 aldirako.
Urari buruzko Ingurumen Hezkuntzako Jardueren Programa: ikasturte bakoitzean garatzen den programa.
2014-2017 aldiko jarduerei ekin zaie dagoeneko.
Garapenerako Lankidetzako Programa: Vitoria-Gasteizko Udaleko Lankidetza Zerbitzuarekin batera kudeatutako
urteko programa.
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AMVISA uraren kudeaketaren gaur egungo testuinguruan
Etorkizun hurbilean AMVISAk sektoreko gainerako agenteek ere aurrean dituzten mehatxuei aurre egin
beharko die; mehatxu horiek gaur egungo egoera ekonomikoaren eta kontsumoen murrizketaren ondorio
dira. Gauzak horrela, baliabideak planifikatzeko ahalegin handia egin behar da, Zerbitzuaren iraunkortasun
ekonomikoa eta finantzarioa bermatzeko, aldi berean kalitate estandarrei eta jarduketa ildo estrategikoei
eutsi behar zaielarik.
Egokitzeko ahalegin horren zati handia enpresaren egitura berraztertzean eta modernizatzean datza.
Dagoeneko zehaztu dira eginkizun eta lanpostu berriak, datozen urteetarako ezarritako helburu
estrategikoak betetzea eta biztanlegune edo udalerri berrietan egon daitekeen zerbitzuaren eskaerari
erantzutea ahalbidetuko dutenak. Nahiz eta langileak kontratatzeko eta laneratzeko mugak dauden,
2013an pixka bat aurrera egin da, organigrama berria ezartzeko prozesuan.
Halaber, gaur egungo testuinguruan lehentasunezkotzat jo da beste erakunde batzuekiko lankidetza
sustatzea (bereziki, sektoreko agenteekiko eta uraren kudeaketan eskumenak dituzten tokiko eta
eskualdeko herri administrazioekiko elkarlana). Baterako ekimenak gauzatzeak, AMVISAri bere lanari
eragiten dioten erabakiak hartzeko prozesuan egoten laguntzeaz gain, kudeaketa kostuak murriztu
litzake, baliabide publikoen aprobetxamendua optimizatuta, eta sinergiak aprobetxatzeko eta bi
noranzkoetan jardunbide egokiak trukatzeko aukera emango luke. Inbertsioak gauzatzeko URA Uraren
Euskal Agentziarekin hitzarmenak sinatzeari esker, azken urteetan azpiegitura garrantzitsuak egin dira
hirian, eta horiek hornidura bermea handitu eta banaketa sistemaren ahultasuna murriztuko dute. Gainera,
Zerbitzurako emaitza positiboak dakartzan erakunde arteko lankidetzaren adibide ona da.
Bestalde, AMVISA barne kudeaketari aplikatutako sistema informatikoen eta teknologia berrien zein
ekipoak modernizatzearen alde egiten ari da. Horniduran eta saneamenduan GIS tresna eraginkorrak
eta, batez ere, administrazio eta fakturazio prozesuei eta bezeroarentzako arretari bereziki eragiten dien
ERP bat gehitzeak epe ertainera kudeaketa eredu eraginkorragoa finkatzea ahalbidetuko du.
Amaitzeko, AMVISAk, eguneroko jarduera gauzatzean eta plangintza estrategikoan, funtsezkotzat jotzen
du bere interes taldeei arreta eskaintzea. Kudeaketaren hobekuntzan agertutako erronkek zuzenean
eragiten diete bai plantillako langileei bai bezeroei, bai eta enpresaren jardueran parte hartzen duten
agenteei ere, eta tartean daude erronka horietan. Horren ondorioz, horiekiko komunikazioa oso
garrantzitsua da gaur egun zein etorkizunean.
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AMVISA bere interes taldeen aurrean
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Taldea

Enpresaren posizionamendua

Komunikazio kanal aktiboak

Erronka estrategikoak

Langileak

Enpresaren indargunetzat jotzen dira; izan ere, adituak, motibatuak
eta konprometituak dira.
Lehentasunezkoa da enpresaren egitura finkatu eta modernizatzea,
zerbitzua ematean arriskuak gutxitzeko eta lan harremanen eredu
berri batean lan egiteko.

Intranet
Prestakuntza saioak eta tokiak
Langileen ordezkaritza organoak
Iragarki taula

III, IV

Bezeroak

Enpresaren jarduera bezeroari zuzenduta dago, eta xede du
haien gogobetetzea eta haien beharrizanak ahal bezain ondo
betetzea.
Bezeroak zerbitzuaren kudeaketaren zati dira (eskaeraren
kudeaketa).
Abonatuek zerbitzua eskuratzea (izapideak eta kontsultak egitea)
eta horri buruzko informazioa lortzea etengabe hobetu beharreko
alderdiak dira.

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

IV

Hornitzaileak
eta kontratistak

Uraren ziklo osoa kudeatzeko lehentasunezko agenteak dira,
hainbat lan programa eta plan zuzenean gauzatzeaz arduratzen
baitira.
Hornitzaileen eta kontratisten eta AMVISAko arduradun teknikoen
artean harreman erraza izatea ezinbestekoa da, zerbitzuaren
kalitatea bermatzeko.
Kontratazio publikorako indarrean dagoen araudi esparruak
arautzen du haien kontratazioa.

Webgunea, kontratugilearen profila
Aurrez aurreko eta telefono bidezko arreta

III

Biztanleak, oro
har, gizartea

Beste ezer baino lehen, AMVISA ezinbesteko zerbitzu publikoa
da, hiriaren ondarea dena eta kalitate, iraunkortasun eta
eraginkortasun bermerik handienarekin eman behar dena.
Gizarte Erantzukizuneko jarduketak bat datoz enpresak tokiko
garapenarekin eta herritarren balioekin duen konpromisoarekin.

Jarduera memoria
Materialak, argitalpenak eta kanpainak
Hezkuntza jarduerak
Udaleko arlokako kontseiluak
Hedabideak
Ekitaldiak

I, IV

Sektoreko
erakundeak eta
Herri
Administrazioak

Uraren kudeaketaren erronkei aurre egiteko eta ezagutza
trukatzeko laguntzaile aktiboak eta/edo balizko laguntzaileak dira.
Horiekiko koordinazioa funtsezkoa da lan teknikoa, herritarrentzako
arreta eta erabilgarri dauden baliabideak optimizatzeko.

Telefono bidezko harremana
Lan bilerak
Foroak eta jardunaldiak

I, II

Sareak

Garrantzitsua da gune horietan agerpen aktiboa izatea, ezagutza
eta prestakuntza trukatzeko, eta gune horien bidez lankidetza
handiagoak bultza daitezke arlo teknikoan edo baterako ekimenen
garapenean.

Batzorde teknikoak eta lan batzordeak
Foroak eta jardunaldiak

II

AMVISAren parte-hartzea duten guneak eta sareak
- Ur Horniduren eta Saneamenduen Espainiako Elkartea (AEAS)
- Ur Zerbitzuen Elkarte Nazionalen Europako Federazioa (EUREAU)
- Interes Orokorreko Tokiko Enpresen Sarea (ELIGE)
- Zadorraren Jarraipenerako Erakunde arteko Mahaia
- Zebra muskuiluari buruzko Erakunde arteko Mahaia
- Vitoria-Gasteizko Udaleko arlokako kontseiluak (Ingurumena)
- Uraren aldeko Ituna
- Nexos Hídricos izeneko proiektua

Gauzatze fasean dauden indarreko hitzarmenak
Madrilgo Complutense Unibertsitatea: “Zianobakteriek giza kontsumorako
urtegietan sortzen dituzten toxinak detektatzeko metodoak ezartzea” izeneko
proiektua egiteko laguntza.
URA-Uraren Euskal Agentzia: horniketa obrak egiteko eta proiektuak idazteko
esparru hitzarmena, eta Abetxukun Zadorra ibaiaren gainean dagoen
oinezkoentzako pasabidea handitu eta berritzeko obrak egiteko hitzarmena.
Otazu, Uribarri Arratzua, Gometxa eta Mendozako Administrazio Batzarrak:
kontzeju horietan hornidura zerbitzua eta ur zikinen arazketa zerbitzua emateari
lotutako obrak gauzatzeko kudeaketa agindua. Hartara, AMVISA obren sustatzaile
izango da.
Vitoria-Gasteizko Udala: Sozietatearen aurrekontuaren % 1eko soberakinak
Garapenerako Lankidetzarako erabiltzeko lagatzea, Udaleko Lankidetza
Zerbitzuak kudea ditzan.
Futura Planaren barneko uraren kudeaketaren doako diagnostikoen
programan parte hartzen duten erakundeak: diagnostikoa egiteko, lankidetza
hitzarmena sinatzen da. Horren arabera, erakundeak konpromisoa hartzen du
beharrezko informazioa emateko eta planeko teknikariek eskatutako laguntza
emateko.
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bizt. (hornidura)
bizt. altan
bizt. bajan

bizt. (saneamendua)
Udalerriak
Vitoria-Gasteiz
Arratzua-Ubarrundia
Legutio
Zigoitia

Herriak
41 hornidura altan
48 hornidura bajan
53 saneamendu

*2014ko urtarrilaren 1eko datuak

Bilketak
Albinako urtegia
Albina ibaiko ura
Titulartasuna: Vitoria-Gasteizko Udala
Emakida: 200 l/s. Grabitatearen bidezko banaketa

Gorbeiako urtegiak
Inguruko iturburuetako ura
Titulartasuna: AMVISA
Emakida: 50 l/s. Grabitatearen bidezko banaketa

Uribarri Ganboako urtegia (Zadorraren sistema)
Zadorra eta Barrundia ibaietako, eta Alegriaren
Kanalaren bidez heltzen den Argazubi, Añua eta
Alegria ibaien emariaren zati bateko ura.
Titulartasuna: Iberdrola
Emakida: 1.000-1.250 l/s (Alegriaren Kanalak urtegiari
egindako ekarpenaren arabera). Bilbao Bizkaia Ur
Partzuergoa ere hornitzen du. Ponpaketaren bidezko
bulkada.

AMVISA Sistema

Zerbitzua hartzen duen biztanleria*

Zalla

Gorbeiako
urtegiak

Albinako
urtegia

Sarearen luzera

Etxaguen

(3.750 telekudeaketaren bidezkoak)

Elosu
Larrinoa

Zestafe

Gopegi

Manurga

Legutiano

Urrunaga
urtegia

Eribe

Olano

Goiain

Urrunaga

Ondategi

Betolaza

Langraiz Ganboa

Miñao Gutxia

Fibrozementua Burdinurtu
nodularra

Burdinurtu
grisa

Polietilenoa

Bestelakoak

Amarita

Miñao Goien

Etxabarri-Ibiña

Arroiabe

Erretana

Oto Goien

Gereña

Gamarra
Gutxia

Arangiz

Antezana

Gobeo

Krispiñako
UZA

Jungitu

Betoño

Zerio

VITORIA-GASTEIZ

Zadorra

Argandoña
Arkaia

Armentia
Gometxa

Askartza
Aberasturi

Otazu

Aretxabaleta

Eskibel

Lasarte

Villafranca

Andollu

sare unitarioa
sare bereizia
18 ponpatze estazio
Hormigoizko 1.475 ganbera ikuskapenerako
26.593 erregistro putzu eta kutxatila
16.806 estolda zulo
Lohi aktibatuetarako 10 UZA
152 hobi septiko (67 publikoak, 85 pribatuak)

Krispiñako UZA
Tratamenduaren edukiera

Gardelegi
Berrostegieta

Alegria

Matauko
Oreitia

Elorriaga

Zuhatzu Gasteiz

Subilla-Gasteiz

Ilarratza
Arkaute

Krispiñana

Urteko

Alegriaren
Kanala

Zurbao

Ali

Lermanda

Ekoizpen nominaleko gaitasuna

Sarearen luzera eta hodi biltzaileak

Uribarri Arrazua

Arriaga

Astegieta

Ariniz

Arzubiaga

Gamarra
Nagusia

Lopida

Estarrona

Margarita

Dura

Saneamendu sistema
Lubiano

Abetxuko

Mendoza

Durako
ur bilketa

Ihurre

Uribarri-Ibiña
Martioda

Mendibil

Mendiguren

Legarda

Mandoia
Oto Barren

Arakako EUA

Foronda

Artaza

Emakida: 50 l/s. Ponpaketaren bidezko bulkada

Mendiola
Gaztelu

(lehen mailakoa)
(biologikoa)

Gamiz
Bolibar

Zumeldu

Lanean 29 urte

Sistemako hodiak, materialaren eta diametroaren arabera

Luko

Mendarozketa
Apodaka

Titulartasuna: Vitoria-Gasteizko Udala

EUAtik kanpo sarera konektatuta dagoen Gardelegiko
bukaerako aparteko biltegia: 13.000 m3
Laborategi propioa. Uraren kalitatearen Kontrol eta
Zaintza eginkizuna:
40 herri altan
50 herri altan eta bajan

Uribarri
urtegia

Uribarri-Ganboa

Ziriano
Letona

Zadorra ibaiko ura

Biltegietako biltegiratze edukiera

ARRAZUA-UBARRUNDIA

Urbina

Berrikano

17 ponpatze estazio
10.169 hartune
760 aurrebilagailu
2.068 ureztatze aho
suteetako 974 ur hartune
3.779 balbula
1.921 hustubide

Landa

Buruaga

Zaitegi

Kontagailuak

LEGUTIO

Akosta

Murua

Durako ur bilketa

Arakako EUA

Banaketa sistema

ZIGOITIA

Arazteko gehieneko edukiera

Monasterioguren
Altako hornidura

Uribarri Nagusia
Altako hornidura eta saneamendua

Karga kutsatzailea
480.000 h.e.
Lanean 27 urte

Bajako hornidura eta saneamendua
AMVISArekiko kontraturik gabe
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Jarduera eremuak

Zuzendaritza organoak

Barne antolaketa
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Batzar Nagusia

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

Administrazio
Kontseilua

Organo betearazlea da, lau urteko agintaldia duten 9 eta 13 kontseilari arteko kopuruak osatutakoa. Kontseiluko kideen
erdiak gehi batek Vitoria-Gasteizko Udaleko zinegotzi hautetsiak izan behar dute. Jarraibideak ezartzen ditu, jarraipena
egiten du, eta Batzar Nagusiak aztertzeko aurkeztu behar diren gai guztiak onesten ditu, hala nola sozietatearen urteko
jarduketa programa, jarduera memoria, ekitaldi bakoitzeko aurrekontu proiektua eta txostena, urteko kontuak prestatzea,
emaitzak aplikatzeko proposamena eta Estatutuak aldatzeko proposamenak.

Gerentzia

Kontseiluari eta kontseiluburuari laguntzen die, eta haien erabakiak, ebazpenak eta ordezkatutako zereginak gauzatzen
ditu; sozietatearen jarduera zuzendu eta ikuskatzen du; eta organigrama, plantilla, eginkizunak, lan baldintzak eta hitzarmen
kolektiboa proposatzen ditu, baita haren aurrekontuak, balantzeak, inbentarioak, jarduketa programak eta jarduera
memoriak ere.
Administrazioa
eta ekonomia
Ekoizpena,
ustiapena eta mant

Ustiapena
eta banaketa

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.

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.

Bezeroak eta merkataritza jarduera
(kontsumoen irakurketa, fakturazioa eta
kobrantza, berankorren eta iruzurren
kontrola, estatistikak prestatzea)
kudeatzen ditu; bezeroarentzako arreta
eta abonatuekiko komunikazioa
kudeatzen ditu; sozietatearen finantza
kudeaketa eta barneko kontrol
ekonomikoa egiten ditu; eta administrazio
arloko gainerako zereginak (harremanak,
erregistroak, artxiboa eta abar)
gauzatzen ditu.

Giza Baliabideak eta Idazkaritza

Tratamendua eta kalitatea

Saneamendua

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.

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

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.

Kontseiluaren osaera 2013ko abenduaren 31n
Lehendakaria
Idoia Garmendia Telleria (PP)

Kontseilariak
Idoia Garmendia Telleria (PP) Zinegotzia
Leticia Comeron Refojos (PP) Zinegotzia
Ugaitz Crespo Gutiérrez (PP)
Benedicto Barrios Casado (PP)
Blanca Guinea Astoviza (EAJ-PNV) Zinegotzia
Valeriano Tena Mateos (EAJ-PNV)
Jose Antonio Zabala Larrinaga (EAJ-PNV)
Jose Manuel Bully Espinosa (PSE-EE)
M. Angeles Gutierrez Ondarza (PSE-EE) Zinegotzia
Peio Lopez de Munain Lopez de Luzuriaga (PSE-EE) Zinegotzia
Antxon Belakortu Preciado (BILDU GASTEIZ) Zinegotzia
Ane Aristi Alberdi (BILDU GASTEIZ) Zinegotzia
David Pina Jorge (BILDU GASTEIZ) Zinegotzia

Idazkaria
Francisco Goikoetxea Piedrola

Kontu-hartzailea
Alfredo Barrio Gil
Kontseilua 15 bider batzartu zen 2013an; horietako lau ezohiko bilerak
izan ziren. Batzar Nagusia 4 aldiz bildu zen.
Kontseiluko kideei emandako dieten zenbatekoa 17.388,00 izan da.
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Zerbitzuaren kudeaketa orokorraren
2013ko alderdi nagusiak
Hornidura bermea hobetzeko obrak egitea:
Abetxukun Zadorra ibaiaren gainean dagoen pasabideko hodiaren ordezko by pass hodia abiaraztea, ibaiaren azpiko pasabide
baten bidez (obra 2011ko abenduan hasi zen eta 2.150.000,00 -ko inbertsio osoa izan du; zenbateko horretatik URA Uraren
Euskal Agentziak finantzatu du obrak egikaritzeari zegokion zatia, eta AMVISAk, berriz, proiektuaren kostuari eta obra zuzendaritzari
zegokion zatia).
Albinako urtegiaren eta Arakako EUAren arteko lotura-hodiaren 3.000 m berritzen hastea (ekitaldian 415.806,00 -ko inbertsioa
egin da, adjudikazio zenbatekoaren % 39 dena).
Saneamendu arloa finkatzea, estolderia eta arazketa sareak berritzeko obrak abiarazita, adibidez, Mendoza eta Gometxako Administrazio
Batzarretan egindakoak, Obren Foru Planaren barnean daudenak (ekitaldian 138.000,00 -ko inbertsio osoa egin da, hau da, Mendozako
eta Gometxako adjudikazio zenbatekoaren % 3 eta % 38, hurrenez hurren).
Kudeaketa integratuko sistema informatiko berria (SAP) abiarazi eta egonkortzea abonatuentzako hiru hilez behingo fakturazioaren
eta lotutako bestelako eginkizunen arloan (kontagailuak irakurtzeko euskarri sistema, udal sistemen kobrantzen kudeaketarekin integratzea,
zorra erreklamatzeko prozesua, sarea mantentzea, biltegien kudeaketa eta abar), eta aplikazio berean oinarritutako kontabilitate sistema
berritzea. Era berean, bezeroentzako arretako sistema berritu eta hobetu da, baita beste sistema tekniko batzuk ere.
Krispiñako UZAn desfosfatazio bidezko hirugarren tratamendua eta euri uretarako tratamendua finkatzea.
Krispiñako UZAn sortutako arazketako lokatzen % 100 balorizatzea; hartara, ez dira Gardelegiko hondakindegira bidali behar izan.
Ia 18,5 milioi m3 edateko ur kudeatzea, banaketa sarean sartutakoak. Bolumen hori 2012koa baino % 6,4 txikiagoa izan da, eta orain
dela hamar urte baino 5,5 milioi m3 gutxiago dakartza; hain zuzen, une hartan hasi zen AMVISA aurrezpena eta eraginkortasuna
sustatzeko kanpainak garatzen.
Kontsumoak erabileren arabera murriztea: etxeei dagokienez, 2012an 111,1 litro erabiltzen ziren pertsonako eta eguneko; gaur egun,
berriz, 107,3 litro (106,9 litro Vitoria-Gasteizko hirigunean). Halaber, lantegi, saltegi eta erakundeetako kontsumoak % 7 eta % 13 murriztu
dira azken urtean, hurrenez hurren.
Negozio zifra % 1,4 murriztea aurreko ekitaldiaren aldean; 23.015.664,49 -koa izan da. Honako hau nabarmendu behar da: nahiz
eta kontsumoa murriztu den eta 2012ko ekitaldiaren aldean tarifak aldatu ez diren, negozio zifra egonkorra izan da, ekitaldiaren amaieran
sortutako sarreren balioespenean egondako aldaketa bat dela eta; izan ere, aldaketa horren ondorioz, 2014ko lehenengo
hiruhilekoan fakturatutako kanon finkoetako batzuk 2013ko sarreratzat jotzen dira (kontzeptu horrengatik kontabilizatutako
zenbatekoa 557.522,00 -koa izan da, eta aldaketa horrek kontabilitate balioespenean duen efekturik gabe, negozio zifrak % 3,8ko
murrizketa izan behar zuen).
Eusko Jaurlaritzak erakundean euskara sustatu eta erabiltzeagatik emandako Zilarrezko Bikain saria lortzea.
Uraren Eskaera Kudeatzeko Plan Integralaren (egungo Futura Plana) II. fasea amaitzea, eraginkortasuna handitzeko eta kontsumoa
eta zuzkidurak murrizteko aurreikusi diren helburuak beteta. III. fasearen kudeaketa lizitatu eta adjudikatu da.
Vitoria-Gasteizko Udaleko Lankidetza Zerbitzuak AMVISAren aurrekontuaren % 1etik datozen Garapenerako Lankidetzako fondoak
kudeatzeko akordioa.
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GIZA TALDEA

AMVISAren aurrean dauden orainaldiko zein etorkizuneko erronka garrantzitsuen artean, honako hauek daude: bere antolaketa egitura
finkatzea eta kudeaketa eraginkorra eta kalitatekoa garatzen jarraitzeko aukera ematen duten baliabideen egonkortasunari eustea;
kudeaketa hori egoera sozioekonomiko orokorrak dakartzan beharrizanetara egokituta dago. Horretarako, langileei beren lan prozesuetan
laguntzen saiatzen da, zerbitzuaren barne kudeaketaren lehentasunen artean prestakuntza eta lan arriskuen prebentzioa gehituta.
Koordinatzeko eta parte hartzeko tresna estrategikotzat jotzen da prestakuntza, eta sektoreko beste erakunde batzuekin bileretara eta
lan foroetara bertaratzea dakar. Urtean zehar prestakuntza ekintzak planifikatzen dira, besteak beste, euskararen ikaskuntza. Izan ere,
horrek bultzada handia lortu du azken urteotan, El euskera amable/Euskaraz atseginez Euskara Sustatzeko Plana garatzearen bidez.
Langileen segurtasunaren eta osasunaren sustapenak lanetik ondorioztatutako arriskuak prebenitzeko beharrezkoak diren neurriak eta
jarduerak aplikatu eta garatzea dakar, prebentzioaren arloko informazioaren, kontsultaren, parte-hartzearen eta berariazko prestakuntzaren
bidez. Prestakuntza lanorduen barnean egiten saiatzen da edo, bestela, beste ordu batzuetan, atsedenaldien bidez konpentsatuta.
Prebenitzeko eta osasuna zaintzeko neurriak zaindu eta betetzeko asmoz, urtean zehar Segurtasun eta Osasun Batzordea biltzen da,
Gerentziak, Giza Baliabideen Arloko Buruzagitzak, Enpresa Batzordeko kideek beren artean hautatutako bi prebentzio ordezkarik eta
Udaleko Prebentzioko Zerbitzu Mankomunatuko ordezkari batek osatuta dagoena. Halaber, enpresak arloan aditua den langile bat du
esleituta, prebentzio eta aholkularitzako baliabide gisa.

Plantillaren osaera

Plantillaren osaeraren zehaztasuna

76 langile finko
Lanpoltsako 13 langile

% 32

% 68

% 25

% 75

Zuzendaritza lanpostuetako 8 langile

% 25

% 75

Kategoriaren arabera
Goi mailako tituludunak
Erdi mailako tituludunak
Administrariak
Teknikariak
Operadoreak eta espezialistak
Ofizialak edo peoiak

3
2
12
8
0
0

7
4
6
18
22
7

4
4
1
7
6
1
1

0
11
25
2
8
4
2

Jarduera arloaren arabera

Zerbitzuko langileak/batez besteko plantilla
3.657 biztanle
Plantillaren batez besteko adina
48 urte
Plantillaren batez besteko antzinatasuna
20 urte

Giza Baliabideak eta Idazkaritza
Ustiapena eta Banaketa
Ekoizpen eta Mantentze Arloa
Tratamendua eta Kalitatea
Administrazioa eta Ekonomia
Saneamendua
Gerentzia

AMVISA lanpostuen % 1 langile desgaituei erreserbatzeko beharkizunaz salbuestea
EINek 2013ko azaroaren 11ko Ebazpena (EXC-01/008/13) eman zion AMVISAri hiru urteko aldirako. Horren bidez, enpleguaren % 2 minusbaliotasuna
duten langileei erreserbatu beharra betetzearen ordezko neurrien aplikazioa justifikatzen duen salbuespen adierazpena eman zaio, urtero ”Sociedad
Civil Montero & Martín & Salazar” enpresarekin merkataritza kontratua sinatzen baitu kontagailuak irakurtzeko zerbitzurako.
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Langileen kudeaketa eta garapena: jarduera datuak

Lan jarduera
Urteko lanaldia
1.607 ordu
Aparteko ordu metatuak
207,82 ordu

Absentismo indizea
% 4,25
2013ko absentismo erlatiboko indizea
eta indize orokorraren bilakaera
Greba: % 0,5

Langileak ordezkatzen
emandako orduak
530,39 ordu

AMVISAko plantilla osoa hitzarmenaren
bidez estalita dago

Norberaren gaiak: % 14,9
ABE eta gaixotasuna: % 60,9
Lizentziak eta baimenak: % 23,8

% 5,23

Aldi baterako langileen jarduera
Urtean aldi baterako 142 kontratu sinatu dira
Lan egindako 884,9 egun; 5.134 ordu
Larrialdietako Zerbitzua
146 irteera
Gorabeheretarako 181,45 ordu

% 6,04

% 5,89

% 4,25

% 4,11

2009

2010

2011

2012

2013

Gorabeherek sortutako aparteko 44 ordu

Prestakuntza
3.360,9 ordu, guztira (% 3,03)
Prestakuntza orokorreko 181,5 ordu
Euskara ikasteko 1.462,9 ordu
Hirukoak lagundutako prestakuntzako 325,3 ordu
Hobetuzekiko prestakuntzako 657,0 ordu
Bidaietako 734,1 ordu (AEAS eta bestelakoak)

Prestakuntzako gastua
32.315,26 (12.576,35 bidaiei dagozkie)
Jasotako diru laguntzak
Hirukoaren 10.548,50
9.140,70 gizarte aseguruetarako

Prestakuntza orduen kopuruaren bilakaera, pertsonako

59,5

60,0
51,5

48,7

24,0

2009

2010

2011

2012

2013

21

Giza taldearen kudeaketaren alderdi nagusiak
2013ko jarduerak
Urtearen hasieran plantillan zeuden pertsonen kopuruari dagokionez, langile batek baja hartu du ezintasun osoagatik apiriletik,
eta erretiratu partzialak ziren bi langilek behin betiko baja hartu dute, 65 urterekin erretiroa hartu baitute. 2013ko abenduaren
31n enpresan 73 langile zeuden, erretiro partzialak barne.
Laneko Segurtasun eta Osasun Batzordeak lau bilera arrunt egin ditu. Enpresak lan egiten jarraitu du, ahal den neurrian, lanari
lotutako arriskuak desagerrarazteko eta saihestu ezin diren arriskuen efektua gutxitzeko. Horretarako, langileak babesteko
materialetan 12.041,48 inbertitu dira, guztira.
Ez da egon baja medikoa eragin duen laneko istripurik; egondako istripu bakarrak ez zuen bajarik eragin.
Enpresa Batzordearekin hainbat topaketa egin dira, legedi berria indarrean sartu ondoren hitzarmen kolektiboa negoziatzeko
prozesuaren barnean. Eztabaidek lau ardatz izan dituzte nagusiki: ultrajarduera, zuzeneko aplikazioa, egutegia eta lanaldia,
Vitoria-Gasteizko Udalean aplikatu beharreko baldintzak erreferentzia gisa hartuta. Oraindik ez da akordiorik lortu azken bi
aldeetan, hau da, lanaldian eta egutegian.
Abenduaren 17an, lehendakariak Eusko Jaurlaritzak euskarak erakundean edo enpresan dituen erabilera, agerpen eta kudeaketa
maila ebaluatu ondoren ematen duen Zilarrezko Bikain ziurtagiria eman zion AMVISAri. Langileek elebitasuna sustatzeko eta
euskara Zerbitzuaren kudeaketaren arlo guztietan ezartzeko egindako ahaleginari berariazko aintzatespena ematea dakar.
Langileen gastuei dagokienez, ekitaldi honetan 4.058.064,13 -koak izan dira, hau da, enpresaren gastu guztien % 17. Pertsonako
batez besteko gastua 58.769,94 -koa izan da.

2014rako aurreikusitako ekintza nagusiak
Plantillan bost pertsona gehiago sartuko dira, honako lanpostu hauek betetzeko: Informatikako nagusiordea, administraria,
obretako ikuskatzailea eta Mantentze eta Banaketako bi ofizial. Horiei irakurle baten eta Mantentzeko aditu baten erretiro
partzialak gehituko zaizkie.
Prestakuntza jarduera garatuko da, Euskara Sustatzeko Planari eta lan batzordeetako eta AEASko jardunaldietako partehartzeari jarraipena emanda.
Enpresa Batzordearekin bilerak eta topaketak egiten jarraituko da, hitzarmen kolektiboa onesteko.
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URAREN ZIKLO OSOAREN KUDEAKETA

Ur bilketak
Hartutako ur osoa

19.803.148 m3
Geh. Uribarri 2.100.897 m3/hil (abuztua)
Geh. Dura
102.368 m3/hil (uztaila)
Geh. Gorbea 101.265 m3/hil (martxoa)
Bildutako uraren batez besteko bol.
Zadorraren sistema 149,68 Hm3
Uribarriko urtegia 121,81 Hm3

Zadorraren sistemako urtegietako plubiometria, bermearen
kurba eta bolumenak (2013)
2013
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Arakako EUA

Ekoitzitako edateko ura, guztira

17.459.289 m3
Geh. 1.866.017

m3/hil (uztaila)
Gutx.1.258.864 m3/hil (otsaila)
Erreaktiboen kontsumoa
(iragazte eraikina)
56.516 kg kloro gas
291.495 kg malutatzaile (PAX-XL7A)
71.079 kg azido hexafluorosiliziko
9.147 kg ikatz aktibatu

Garbiketen kopurua
399
Ur kontsumoa
(purgaketak eta garbiketak)
Zenbatetsitako 207.300 m3
Energia kontsumoa
904.031 Kwh

Edateko uraren kalitatearen kontrola

Albina
Gorbeiako
urtegiak

18.489.597 m3

Hartutako eta sarera igorritako uraren bolumenaren bilakaera (m3)

2013an erregistratu gabeko ur bilketa

23.360.984

22.694.988

23.189.561

Sarera igorritako ura

22.621.005

22.865.730
21.734.409

23.502.138
22.023-043

Urrunaga
urtegia

21.388.956

21.685.233 21.013.752

19.803.148
20.981.298

19.748.031
18.489.597

Legutiorako
eta Larrabeako
golf zelairako ur gordin

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sare berriko 1.469 km
Sare berrituko 7.678 km

Uribarri
urtegia

Kontagailuak

2.017 berri, 9.267 berritu
Korrelazio akustikoaren bidez kontrolatutako sarea
270 km (V-G udalerriaren % 60, azaleran); detektatutako ihesak: 17

17.254.970 m3

Kontsumo instalazioak aztertzea
Bizigarritasunerako 957 etxebizitza eta 8 pabiloi

Arakako
EUA
912.267 m3

626.071 m3

1.009.840 m3

Urteko
ekarpena

Durako
ur bilketa

Banaketaren adierazle nagusiak*

17.577.320 m3
38.971.887 m3
Alegriaren Kanala
Banaketa sarea

Vitoria-Gasteiz

Kanpoko laborategian protozooak, mikroalgak eta mikrozistinak,
pestizidak, zebra muskuiluaren larben agerpena eta erradioaktibitatea
kontrolatzea

Noryesteko
ureztatzaileak

Alegría

Zuzkidura orokorra: 209 litro/biztanle/egun
Sarearen errendimendua: % 88,6
Erregistratu gabeko ura: % 15,8
Galerak (benetakoak + itxurazkoak): % 11,4
Hodiak berritzea: % 5,0
Baliabidearen agortze tasa: % 36,1
Ihesen kontrol aktiboa: % 100
Ihesen atalase minimoa: 151,7
Egiturazko ihesen indizea: 1,778
Abonatuak hartune bakoitzeko: 11,8
Hartuneen arteko batez besteko distantzia: 71,3 m
*Ikus terminoen glosarioa
Zuzkidura orokorraren bilakaera, litrotan
289
222

Aztertutako 84 lagin eta 186 parametro

Zadorra

2013

Sarearen mantentze lanak

Proba fasean

Ez betetze bat ikusi da Mandoiako hornikuntza gunean Kontrol eta Zaintza
Programaren barnean

Ur gordina
Edateko ura

209

Gardelegiko bukaerako
aparteko biltegia

2004
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Hartutako ura

26.449.108

Aztertutako 2.334 lagin eta 21.709 parametro

Aztertutako 1.471 lagin eta 2.647 parametro

Sarean sartutako ura

Albinako
urtegia

Barneko kontrola hornikuntza guneetan eta EUAetan, eta AMVISAn
ur bilketei buruz egindako kontrol bereziak eta bezeroei egindakoak

Ezarritako Kalitate Sistemarako (laborategien artekoak, analisien
xedeak, bikoizketak, lagin inokulatuak, ur erreaktiboen kontrolak,
gainazalaren eta ingurumen kutsaduraren kontrolak)

Edateko uraren
banaketa

Zalla

Ura iragazteko
eraikina

Uribarriko urtegiaren batez
besteko kota
544,88 m

Plubiometria

Horniketa: jarduera datuak

Edateko
ura ekoiztea

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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Horniketaren alderdi nagusiak
2013ko jarduerak
Edateko ura hartzeko eta ekoizteko instalazioak hobetzeko jardueren artean, Uribarriko urtegiko altako ponpaketan atxikitzeko
balbulak ordezten eta Arakatik bideozaintzako zerbitzua ezartzen hasi gara, eta araztegiko ozonizazioaren ondoko ganberako
uhateak ordezteko lanak amaitu ditugu.
Uribarriko urtegian parametro askotako zundaren laguntzaz presan bertan profilak egiteari esker (Iberdrolaren laguntza izan dugu),
goiz detektatu ahal izan dugu disolbatutako oxigenoaren murrizketa bildutako uretan, manganesoa eta burdina gehitu baino lehen.
Albinako urtegiaren kasuan, hartune erabilgarri guztietan uraren kalitatearen urte osoko bilakaera ezagutzea ahalbidetu du horrek.
Arakako EUAn instalazioak abiarazi eta optimizatu dira edateko uraren kalitatea kontrolatzeko (adibidez, sartzen den ura eta
tratatzen den ura kontrolatzeko manganesoaren etengabeko neurgailua) eta horniduraren sarean birklorazioen dosifikazioa doitzeko
(kloroaren eta ibilguaren etengabeko neurketak barne, neurtutako kloroa adierazten duten SMS mezuak egunero eta, alarma
konfiguratuak daudenean, noizean behin bidalita).
Kalitate Laborategiari bi ikuskapen egin zaizkio: bat barnekoa izan da, UNE-EN-ISO 17025 arauaren araberakoa, eta bestea
ENACek egin du, Laborategiaren Egiaztapena 2. aldiz berrebaluatzeko.
Madrilgo Complutentse Unibertsitatearen laguntzaz I+G+Bko honako proiektu hau gauzatu dugu: “Zianobakteriek giza kontsumorako
urtegietan sortzen dituzten toxinak detektatzeko metodoak ezartzea”.
AMVISAk URA-Uraren Euskal Agentzia buru duen Zebra Muskuiluari buruzko Erakunde arteko Mahaian parte hartzen jarraitu du.
Banaketa sarean sartutako ur bolumena % 6,4 murriztu da, aurreko urtearen aldean, eta zuzkidura orokorra, aldiz, % 5,9. Sarearen
errendimenduak % 90 inguruko balioak izan ditu.
Urtean fibrozementuzko 7,5 km hodi baino gehiago berritu dira: burdinurtu nodularrezko 7.543 m eta polietilenozko 135 m. Sare
berrituaren luzeraren % 94 AMVISAk sustatutako obrei egokitu zaie, eta % 6 Vitoria-Gasteizko Udalak sustatu eta AMVISAk ordaindu
dituen obrei. Hiriko hainbat kaletan aurreikusi eta egikaritu diren obrei sarearen zati bateko berritzeak gehitu zaizkie Otazu herrian
eta Arakako EUAtik N-240 errepidearekiko bidegurutzeraino doan tartean, Ø500 mm-ko hodia erabilita.
Ura Arakako EUAtik Vitoria-Gasteiz udalerriko iparraldera, Arratzu-Ubarrundia eta Legutioko hainbat herritara eta Goiaingo
industrialdera hornitzen duen burdinurtu grisezko Ø500 mm-ko banaketa hodi zaharra berritzearekin batera, Albinako urtegitik Ø800
mm-ko hodiaren bidez datorren ur gordinaren ekartze berriaren funtzionamendu probak egin dira, horniketa sistemara gehitzeko
asmoz.
Zadorra ibaiaren azpiko Abetxukuko Ø900 mm-ko ubide pasabidea amaitu eta abiarazi da. Obra horrek URA-Uraren Euskal Agentziaren
finantzaketa izan du, eta, uholdeak daudenean, hirirako horniketa bermatzen du. Horrez gain, ibaiaren gaineko oinezkoentzako pasabidea
-hirirako horniketaren hodi nagusiak barnean hartzen dituena- handitzeko obrak abiaraztea ahalbidetu du.
Laguntza teknikoa eman da, Gardelegi-Aretxabaletako 19. Sektorea hornitzeko sistema berriaren obrak gauzatzeko; obra horiek
Sektoreak berak bakarrik finantzatu ditu. Honako hauek hartzen ditu barnean: 180 m3/h-ko ponpaketa estazioa, 2.000 m3-ko biltegia
eta Ø300 mm-ko banaketa nagusia eta bulkada.
Uribarri-Arratzuko Administrazio Batzarra horniketa sistemara gehitu da, Arabako Foru Aldundiaren finantzaketari esker.
Kontagailuak berritzeari dagokionez, 12,5 urteko antzinatasuna bete duten guztiak berritu dira.
Ustiapen eta Banaketa Arloaren lan aginduen kopurua nabarmen murriztu da 2013an, lan sistema aldatzearen eta SAP kudeaketa
sistemarekin administratzearen ondorioz. Izan ere, horri esker, aginduak urte batetik bestera mantendu ahal dira, eta ez da berririk
sortu behar. Guztira, 819 lan aginduri erantzun zaie: % 55 sistema mantentzeko lanetakoak izan dira, % 18 matxurak konpontzeko
lanetakoak eta % 27 Arloaren berezko zerbitzuetakoak.

28

2014rako aurreikusitako ekintza nagusiak
Albinako urtegitik datorren horniketa abiaraztea.
2013an hasitako biltzeko eta ekoizteko instalazioak hobetzeko eta mantentzeko jarduerak
amaitzea (Arakako EUAtik bideozaintzako zerbitzua eta Uribarriko altako ponpak atxikitzeko
balbulak aldatzeko urte anitzeko plana ezartzea) eta jarduera berriak hastea (Arakako
EUAko 1. eta 2. horniketa biltegiak konpontzea eta araztegia banatzeko obran uhateak
aldatzeko urte anitzeko plana).
EUAetako tratamendua ikuskatzeko eta egokitzeko programatutako jardueren barnean,
irailetik azarora bitartean bilketen ertzetako ikuskapena egitea proposatu da, bloom toxikoen
aurreko aurrealerta gisa. Halaber, Arakako EUAra sartzeko uretan antzemandako arazoetara
egokitutako biosentsoreei buruzko ikerketa egingo da.
Gorbeiako tratamendu eraikinean uholde euria dagoenean aurreklorazioa optimizatzeko
azterlana egitea aurreikusi da. Azterlan horrek beste proposamen batzuk onartuko ditu,
uhertasun handia edo ohikoa baino handiagoa sartzen denean haren errendimendua eta
eraginkortasuna areagotzeko.
Kalitatea kontrolatzeko puntuak ezarriko dira, eta puntu larrien jarraipena areagotuko da,
horniketa kudeatzeko eta kontrolatzeko programaren zati gisa.
Edateko uraren kalitatea kontrolatzeko honako inbertsio hauek egitea hausnartu da: Uribarri
Nagusiko EUA birmoldatzeko proiektua, Durako birklorazioaren instalazioa zaharberritzeko
proiektua, Jundizko birklorazio berriaren ekipamendua, eta datuak Interneten bidez bidaltzeko
sistema gehitzea birklorazio instalazio guztietan.
Horniketa sisteman honako jarduera hauek programatu dira: Abetxukuko pasabidea
handitzeko obrak amaitzea; sarea berritzea Forondako Atea, Jacinto Benavente eta Aragoi
kaleetan zulorik gabeko teknologiaren bitartez; eta sarea ohiko moduan berritzea San Martin
auzoan eta Gamarrako Ataria (II. eta III. faseak), Basoa, San Migel Atxakoa eta San
Frantziskoren Aldapa kaleetan. Halaber, Lakua-Arriaga auzoan sarea berritzeko proiektuak
eta Gorbeiako presetako segurtasun azterlanak idatziko dira, Albinako presa ustiatzeko
arauak eguneratuko dira eta Jundiz industrialdea sektorizatuko da.
Aberasturiko Administrazio Batzarra horniketa sistemara gehituko da.
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Edateko ura: egindako
kontrolen zehaztasuna eta
kalitate parametroak

EUAetako kontrolak, tratamendua ikuskatzeko eta
egokitzeko
Arakako EUA
- Prozesuaren eguneko kontrolak araztegiaren sarreran, tratamenduan eta tratatutako
uretan (aztertutako 699 lagin).
- Kontrol bereziak mikroalgen (49 analitika, gune ezberdinetan eginak), protozoo
patogenoen (13 analitika kanpoko laborategian, gune ezberdinetan eginak), eta
burdina eta manganesoaren kontzentrazioa (162 analitika, uztailetik urrira bitartean
bereziki eginak) aztertzeko.
- Profilak urtegian bertan Uribarriko eta Albinako urtegietan (10 eta 9 profil, hurrenez
hurren).
- EUAra sartzen diren uretan zebra muskuiluaren larbarik dagoen aztertzeko
analitikak, kanpoko laborategiaren bidez.
- Instalatutako etengabeko neurgailuak ikuskatu, kalibratu eta mantentzea,
teleaginduaren bidez.

Gorbeiako EUA
- Sartutako aurreklorazioa abiarazi eta jarraipena egitea.
- Gorbeiako horniketa guneko Kontrol eta Zaintza Unitate gisa egindako analitiken
emaitzak ikuskatzea.
- Jarraian instalatutako neurgailuak ikuskatu, kalibratu eta mantentzea, teleaginduaren
bidez.

Uribarri Nagusiko eta Mandoiako EUA
- Instalazioak mantentzeko kontrata ikuskatzea eta jarduteko aginduak ezartzea.
- Antzemandako gorabeherei jarraipena egitea.

Birklorazioak sarean
- Instalazioak mantentzeko kontrata ikuskatzea eta jarduteko aginduak ezartzea.
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Hornidura kontrolatzeko eta kudeatzeko programa
Osasun erakundeek eta Vitoria-Gasteizko Udaleko Osasun eta Kontsumo Sailak
onartutakoa (asteko emaitzak ikusgai daude EAEko EKUIS-Kontsumo Uren Informazio
Sisteman)

Gasteizko hornikuntza eremua
Kontrola bilketetan (Uribarriko eta Albinako urtegiak eta Zadorra ibaia Duran)

Laginak Parametroak

Kalifikazioa

18

Kontrola Arakako eta Gardelegiko EUAetako biltegien irteeran

285

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

885

13.355 Egokitasun indizea: % 98,89

Biltegien irteeran eta hiriko lau puntu hautatuetan uren dastamen eta usaimeneko ezaugarrien

95

Ona

azterketa, dastatze panel baten bitartez (34)
Erradioaktibitatearen kontrol bereziak, enpresa homologatu baten kontura egindakoak.

Gorbeiako hornikuntza eremua
Ur bilketa

2

Laginak Parametroak
6

Ura iragazteko eraikinaren irteera

48

Sarearen laginketa puntuak (4)

82

Mandoiako hornikuntza eremua

Laginak Parametroak

Ur bilketa

1

Biltegiaren irteera

0

Sarearen laginketa puntuak (4)

Uribarri Nagusiko hornikuntza eremua

381

40

Laginak Parametroak

Ur bilketa

1

Biltegiaren irteera

1

Sarearen laginketa puntuak (1)

1.907

19

189

Kalifikazioa
Egokitasun indizea: % 97,96
Ona

Kalifikazioa
Egokitasun indizea: % 87,50
Txarra

Kalifikazioa
Egokitasun indizea: % 85,00
Txarra

Bestelako analitikak
Sarearen kalitatearen kontrolak, hala eskatu zuten bezeroei (2013an kanpoko 2 bezero, guztira 8 lagin
aztertu ziren).
Erreklamazioen ondorioz egindako azterketak (2013an 31 lagin)
Ezarritako kalitatearen kudeaketa sistemaren barruan egindako kontrolak: barruko ebaluazioa (laginen
kopiak sartzea, lagin inokulatuen edo gehituen azterketa, erreferentziazko materialen gehikuntza eta abar)
eta laborategiartekoan parte-hartzea (AMVISAren laborategian emaitza zuzenak sortzeko gaitasunik dagoen
ebaluatzen duten kanpoko erakundeek bidalitako laginen azterketak).
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Edateko ur bihurtzeko prozesura sartutako ur gordinaren kalitate parametroak
Neurtutako balioak
Ur bilketa

Parametro mugatzailea

Uribarri

Antimonioa mg/l
Kobrea mg/l
Manganesoa ug/l

Batez besteko Gehieneko
balioa
balioa

1.5

4

0.06

0.11

0.05

1

58.0

426.9

50

100

1.000

293

>2.400

50

5.000

50.000

2

27

20

2.000

20.000

12.5

30

20

100

200

102.47

402.4

300

2.000

1.788

9.800

50

5.000

50.000

285

1.500

20

2.000

20.000

85

370

20

1.000

10.000
200

E-coli ZP/100ml
Enterokokoak ZP/100ml
Albina

Kolorea

18

35

20

100

Burdina ug/l

342

548

300

2.000

Koliformeak, guztira ZP/100ml

487

1.700

50

5.000

50.000

17

45

20

2.000

20.000

E-coli ZP/100ml
Enterokokoak ZP/100ml
Gorbeia

A3 mota

0.05

Kolorea
Koliformeak, guztira ZP/100ml

A2 mota

0.05

E-coli ZP/100ml
Burdina ug/l

A1 mota

0.3

<0.1

Koliformeak, guztira ZP/100ml
Zadorra (Dura)

Kalitate erreferentziak, ur motaren arabera

Koliformeak, guztira ZP/100ml
E-coli ZP/100ml
Enterokokoak ZP/100ml

Uribarri Nagusia

A1 edo txikiagoak

Mandoia

A1 edo txikiagoak

14

33

20

1.000

10.000

181

460

50

5.000

50.000

39

130

20

2.000

20.000

8

25

20

1.000

10.000

Edateko uraren kalitatearen parametro mikrobiologikoak, hornikuntza eremuaren araberakoak
Parametroa

A. GASTEIZ
A. GORBEIA
A. MANDOIA
A. URIBARRI NAGUSIA
Gehieneko
kontzentrazioa* Batezbestekoa Azterketa Batezbestekoa Azterketa Batezbestekoa Azterketa Batezbestekoa Azterketa
kop.

36ºC Aerobioen zenbaketa ufc/ml

kop.

kop.

kop.

2

34

2

12

0

194

3

86

0

3

64

3

0

0

191

0

90

0

39

0

3

0

0

1.127

0

126

0

39

0

20

E-coli zenbaketa ZP/100ml

0

0

1.129

0

126

0

19

0

20

Enterokokoen zenbaketa ZP/100ml

0

0

35

0

11

0

34

0

12

EUA irteera<100 /
22ºC Aerobioen zenbaketa ufc/ml Ezohiko aldaketarik
gabeko sarea
Clostridium perfringens zenbaketa
ufc/100 ml
Koliformeen zenbaketa, guztira
ZP/100ml

Pseudomonas aeruginosaren
zenbaketa ufc/100ml
*140/03 EDren arabera
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Edateko uraren kalitatearen parametro kimikoak, hornikuntza eremuaren araberakoak
Parametroa

Aluminioa ug/l
Amonioa mg/l
Antimonioa ug/l
Artsenikoa ug/l
Barioa ug/l
Boroa mg/l
Bromodiklorometanoa ug/l
Bromoformoa ug/l
Kadmioa ug/l
Kaltzioa mg/l
Karbono organikoaren
guztizkoa (KOG) mg/l
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
Nitritoak mg/l
Oxidagarritasuna mg/l
pH-a
Pestizidak, guztira ug/l
Beruna ug/l
Potasioa mg/l
Selenioa ug/l
Sodioa mg/l
Sulfatoa mg/l
Tetrakloretenoa ug/l
THMak, guztira ug/l
Triklooetenoa ug/l
Uhertasuna NTU
Zinka ug/l

A. GASTEIZ

Gehieneko
kontzentrazioa*

A. GORBEIA

A. MANDOIA

A. URIBARRI NAGUSIA

Batezbestekoa Azterketa Batezbestekoa Azterketa Batezbestekoa Azterketa Batezbestekoa Azterketa
kop.
kop.
kop.
kop.

200
0.5
5
10
1
5
5
Ezohiko
aldaketarik gabe
50
1
2

250
2
15
2.500
50
1.5
200
50
1
1
20
50
0.1 irteera/0.5 sarea
5
6,5 eta 9,5 artean
0.5
25
10
200
250
tri + tetraclor <10
100
tri + tetraclor <10
1 irteera/ 5 sarea

98.72
<0.1
<1
<1
10.75
<0.1
3.83
<1
<1
56.33
1.25

203
1.127
31
31
34
34
30
31
36
34
82

83.78
<0.1
<1
<1
8.13
<0.1
<1
<1
<1
39.09
0.55

94
122
11
11
12
12
10
10
12
12
58

<10
0.31
0.42
1.38
33.17
16.95
<0.01
<5
294
<5
0.8
<230
<10
3.65
10.35
<1
<0.3
<5
4.38
<0.02
1.73
7.71

30
1.169
1.169
30
30
31
34
1.136
1.137
34
1.133
34
68
34
83
31
25
34
35
34
33
1.137

<10
0.61
0.67
<1
6.31
5.89
<0.01
<5
181
<5
<0.1
<230
47.93
<1
<5
<1
<0.3
<5
1.65
<0.02
1.07
7.89

11
129
129
10
10
11
12
126
126
12
35
12
12
12
12
11
9
12
12
12
12
126

<10
1.53
<2
7.03
18.55
<1
37.13
<1
0.54
<10

34
34
32
34
31
23
30
23
1.166
34

<10
<1
<2
3.58
4.9
<1
6.28
<1
0.89
18.23

12
12
11
12
11
9
10
9
129
12

<0.1

36

394.45
<0.1

2
19

0.7

1

0.44
0.47

40
40

0.74
0.78

20
20

<5
595

36
36

<5
521

19
19

0.27

17

0.11

4

7.61

36

7.4

19

0.42

40

1.13

20

*140/03 EDren arabera
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Tratatutako ur osoa

36.668.593 m3
Geh. 4.265.769 m3/hil (martxoa)
Gutx. 2.050.972 m3/hil (abuztua)
Erreaktiboen kontsumoa
45.500 kg polielektrolito
244.400 kg malutatzaile (DKFLOC 1018)
1.054.000 kg kloruro ferriko
Edateko uraren kontsumoa (purgaketak, konpentsazioak, garbiketak)
2.627 m3
Energia kontsumoa
9.663.913 Kwh
Sortutako biogasa eta energia
4.005 Nm3/egun; 4.000.203 Kwh
Lohien lehortasuna
% 28

Tratatutako ur zikinen
bolumenaren bilakaera (Hm3)
36,81

36,50

36,67
34,80
33,30

32,40

32,13

32,88

30,84
28,89

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tratatutako emariak, hilabeteka (m3)

Geh: 4.266.769

Gutx: 2.079.481

Ur

Ot

Mr

Ap

Gutx: 2.050.972

Ma

Q Sartzen den emaria
Q Irteten den emaria
Q Euri uren emaria
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Ek

Uz

Ab

Ir

Tratatutako uraren
kalitatearen kontrola
Putzu septikoetatik
datozen isuriak

Ur marra

21.155 analitika

697
zisterna

Aztertutako 7 lagin eta 44 parametro

Lohi marra

Arratoko Ureztatzaileak
2.677.405 m3

11.474 analitika

Aztertutako 11 lagin eta 22 parametro

6.885 m3

Gas marra

473 analitika

Aztertutako 1 lagin eta 7 parametro

Soinuen eta zaraten mapa

Barneko berrerabilera
946.050 m3

2 analitika
Lurzoruen analisia

36 analitika
Saneamendu
sarea

Krispiñako
UZA
45.416.575 m3

Vitoria-Gasteiz

Ur

Az

Ab

Aztertutako 2 lagin eta 18 parametro

Zisternen isurien analisia

2.091 analitika

Aztertutako 697 lagin eta 3 parametro

Isuri atipikoen analisia

181 analitika

Zadorra 33.991.188 m3

Geh: 7.534.300

Geh: 1.202.258

Saneamendua: jarduera datuak

Krispiñako UZA

Aztertutako 14 lagin eta 18 parametro

15.357,1 Tn Hondakinak, guztira
1.729,4 Tn Tratamendu gunetik eta by passetik
hondakindegira

UZAko adarraren ezaugarriak

1.344 analitika

Aztertutako 96 lagin eta 14 parametro

1,8 Tn Koipeak (RPT) kudeatzaile baimendura
13.626,2 Tn Biosolidoak/lohi deshidratatuak

Ur zikina

% 37 Paisaia leheneratzera

Tratatutako ura

% 35 Nekazaritzan zuzenean aplikatzeko

Hondakinak

% 28 konposta ekoizteko
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Saneamenduaren alderdi nagusiak
2013ko jarduerak
Saneamendu sareak berritzeko hainbat lan egin dira; horietako batzuk urtean amaitu dira
eta beste batzuk gauzatze fasean zeuden ekitaldiaren amaieran:
Gometxako Administrazio Batzarraren sarea; eta euri uren sarea bereizia izateko obra
gauzatzea (aurrekontua: 478.129,78 , BEZa barne).
Mendozako Administrazio Batzarraren sarea: eta euri uren sarea bereizia izateko obra
gauzatzea (aurrekontua: 2.692.586,46 , BEZa barne). Baimendutako isuri parametroetara
egokitutako araztegia gauzatzea aztertu da.
Gasteizko hainbat kaletako sareak berritzeko lanak amaitu dira: Gamarrako Atea kalea
- I. fasea (Gamarra plazaren eta Santo Tomasen plazaren arteko atari bikoitiak;
aurrekontua: 450.704,30 , BEZa barne); Iturritxu kalea, San Inazio ikastetxearen
parean (aurrekontua: 40.326,38 , BEZa barne); Apaizgaitegiko kantoia (aurrekontua:
28.804,84 , BEZa barne).
Halaber, Gasteizko saneamendu sareko gainezkabideak Jabari Publiko Hidraulikoaren
Araudiaren 2012ko iraileko aldaketetara egokitzeko behar diren proiektuak gauzatzen ari
dira.
Tratatutako ur zikinen bolumena % 11,5 handitu da, aurreko urtearen aldean. Euri uren
tratamendua finkatu da; 3.747.590 m3 tratatu dira.
Krispiñako UZA hobetzeko eta mantentzeko hainbat ordezte lan gauzatu dira: 1 eta 2
zenbakietako digestoreetako bero trukagailuak, zerbitzuetako aire sareko aire konprimatuko
kalderoia, 30 mm-ko burdin hesiaren 2 zenbakikoa eta barne birzirkulazioko 1 zenbakiko
ponpa. Horrez gain, ur gordineko torlojuetarako ordezko motorra erosi da.
Desfosfatazio bidezko Hirugarren Tratamenduaren obrarako egindako SCADA Intouch
handitzen hasi gara. Horrela, araztegi osoko kontrol sistema, pantailak bistaratzea,
parametroak eta aginduen kontrola barnean hartuko ditu.
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2014rako aurreikusitako ekintza nagusiak
Saneamendu sisteman honako jarduera hauek programatu dira: Gometxako eta Mendozako
Administrazio Batzarretako sareak berritzeko hasitako obrak amaitzea, beste Administrazio
Batzar batzuetan obra berriak lizitatzea, Abetxukuko eta Gamarrako Administrazio Batzarretako
ur zikinen ponpaketa osorik berritzea, Gasteizko sareko hustubideetan CLAPETA motako
atzera ezineko balbulak instalatzea Zadorra ibaia sisteman sar ez dadin, eta Gasteizko
hainbat kaletan sareak berritzea.
Arazketan honako inbertsio hauek egitea aurreikusi da: aurretratamenduan kloruro ferriko
gehiago biltegiratzea, araztegi osoan SCADA Intouch instalatzen amaitzea eta datuak
kudeatzeko ordenagailu berri bat instalatzea, grafikoak, txostenak eta abar lortzea ahalbidetuko
duena.
Halaber, Ura Berrerabiltzeko eta Euri Urak Tratatzeko Planaren I. fasean jasotako Desfosfatazio
bidezko Hirugarren Tratamenduko obran egiteke dauden gaiak erabat ebaztea espero dugu.
Krispiñako UZA ustiatzeko aldi berria kontratatzeko Oinarrien Agiria argitaratzea.
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Ur zikina: egindako
kontrolen zehaztasuna eta
kalitate parametroak
Krispiñako UZAn sartzen den karga kutsatzailea, guztira
Solido esekiak: 6.145

Tn
Oxigeno eskari kimikoa-OEK (O2 Tn):12.067 Tn
Nitrogenoa: 1.227 Tn
Fosforoa: 133

Putzu septikoetatik datozen isurien zehaztasuna
Jatorria

Zisternen
kop

Isurien
bolumena (m3)

Solido
esekiak (kg)

OEK (O2 kg)

Nitrogenoa, guztira
(kg)

Enpresak

178

2.075

32.122

30.015

1.581

Udalak, Administrazio Batzarrak, Koadrilak

431

4.065

55.837

41.926

1.105

Komunitateak eta etxe partikularrak

82

704

20.591

29.307
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Urtean egindako kalitate kontrolen balantze orokorra
Kalitate kontrolaren mota

Laginak

Parametroak

Ur marra

21.155

7

44

Lohi marra

11.474

11

22

Gas marra

473

1

7

Soinuen mapa

2

--

--

Lurzoruen analisia

36

2

18

2.091

697

3

181

14

18

1.344

96

14

Zisternen isurien analisia
Isuri atipikoen analisia
UZAren adarraren ezaugarriak
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Analitikak

Efluentearen kalitate parametroen urteko batez besteko balioak*
Parametroa

CHEk onartutako
muga

Aurreko
balioa

Osteko
balioa

Arazketaren errendimenduak
(araztegiko sarrera-irteera) (%)

Solido esekiak (mg/l)

20

158

9

% 94

DBO5 (mg O2/l)

15

187

5

% 97

DQO (mg O2/l)

80

324

29

% 91

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

2

22,1

1,0

% 95

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

10

--

10,2

--

NT (mg/l)

15

31,9

13,3

% 58

PT (mg/l)

1

3,5

0,7

% 80

*Amoniorako, hertasunerako, fosfororako, solido esekietarako, OEKrako eta nitratoetarako tratatutako
UZAko efluentearen etengabeko analizagailuek oro har funtzionamendu egokia izan dute urte osoan
zehar. DBO5 analizatzaileak ez du datu fidagarririk eman.

Lohi deshidratatuko metalak, guztira (mg/kg materia lehor)
Urte arteko
aldaketa tasa

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

2013

2012

17.810

17.026

5%

--

--

Kadmioa

2,1

1,7

24%

20

40

Kromoa

143

126

13%

1.000

1.500

Kobrea

370

382

-3%

1.000

1.750

Burdina

41.313

40.411

2%

280

250

12%

Nikela

56

57

-2%

300

400

Beruna

67

60

12%

750

1.200

2.333

2.620

-11%

2.500

4.000

1,0

1,0

0%

16

25

Aluminioa

Manganesoa

Zinka
Merkurioa

*1310/90 EDren arabera
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4

ZERBITZUAREN ADMINISTRAZIOA

AMVISAk tarifa binomikoa du zerbitzu mota bakoitzerako (hornikuntza, estolderia eta ur zikinen arazketa), eta tarifa horrek kanon finko
bat dauka kontagailuaren diametroaren arabera, eta kopuru aldakor bat kontsumoaren arabera. Prezioak urterik urte finkatu eta VitoriaGasteiz udalerriko Ur Hornikuntza eta Saneamenduko Udal Zerbitzuen prestazioaren Ordenantza Fiskalean biltzen dira. Ordenantza
horrek aipatutako zerbitzuak bermatzen dituzten tasen abonua arautu, ezarri eta exijitzen du, eta horien prestaziotik eta etorkizuneko
gauzatzetik eratorritako kostuak finantzatzen ditu.
Ur kontsumoa nork egiten duen kontuan izanda, aplikatu beharreko zortzi tarifa ezarri dira. Tarifa horietatik bost bajako hornikuntzari
dagozkio: etxekoa (ur hotza), ur beroa (auzo komunitateak), zentro ofizialak eta Administraziokoak (Udala izan ezik), merkataritza-industria
eta Vitoria-Gasteizko Udala; gainerako tarifak altako hornikuntzan aplikatzen dira: altako herriak, altako industriak eta Zigoitiko udalerrirako
kontagailu orokorra.
Tarifen ezaugarriak Etxeko tarifan, zati aldakorra hiru blokeri edo hiruhileko kontsumo tarteri dagokie, eta tarte bakoitzaren prezioa
gorakorra da. Etxekoak ez diren erabileretako tarifen kontratuetan, AMVISArekin kontratatutako zerbitzuei dagokien fakturazioarekin
batera, Uraren Kanona ere aplikatuko zaio faktura bakoitzari, Eusko Legebiltzarreko ekainaren 23ko 1/2006 Legean eta hau garatzen
duen 181/2008 Dekretuko Erregelamenduan ezarritako xedapenen arabera. Araudi honek kanonaren zenbatekoa URA Uraren Euskal
Agentziaren izenean eta honen kontura biltzeko derrigortasuna ezartzen die erakunde hornitzaileei.
Urtean, AMVISAk lau fakturazio egiten ditu: apirilean, uztailean, urrian eta hurrengo urteko urtarrilean. Bildutako guztizko kontsumoa
ez dator bat zehatz mehatz urte naturalean egindako kontsumoarekin, kontagailuen irakurketak egiteko datak direla eta. Hala eta guztiz
ere, fakturazio horiek erreferentziatzat erabiltzen dira kontabilizazioan, harpidedun kopurua, kontsumoen analisia eta fakturatutako
zenbatekoak zehazteko, baita adierazleak eskuratzeko ere.
Kontabilitatean, negozio kopuruaren zenbateko garbia zehazteko, fakturazioaren hainbanaketa urte naturalaren arabera egiten da. Era
berean, banaketako eta fakturazioko adierazle nagusiak kalkulatzeko, 365 eguneko fakturazio datuak estrapolatzen dira.

Banaketa sarearen errendimenduaren bilakaera eta fakturatutako ura
Errendimendua

Fakturatutako ura

% 90,8
% 89,7

% 89,3
% 88,2
% 87,6

% 89,0

% 88,6

% 82,8

2005

% 79,7

2005

% 84,2

% 80,8

2007

2008

2009

2010

Fakturatzeko eta irakurketak
erregistratzeko ereduaren aldaketa
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% 84,2

% 82,7

% 79,9

2006

% 88,6

% 86,0

% 87,6

% 84,0

% 80,0

% 89,4

2011

2012

2013

Merkataritza kudeaketa: jarduera datuak

Kontratuak
hornikuntza kontratu (2014ko urtarrileko fakturazioaren arabera)
alta edo kontratu berri
baja

Fakturatutako kontsumoa, guztira
hornikuntzan*

Etxekoa % 55,1

estolderian

Ur beroa % 5,2

ur zikinetan

Zentro ofizialak % 3,8
Merkataritza-Industria % 20,0

isurketa industrialetan

Herriak % 1,9

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

Altako industria % 2,1
Zigoitia % 1,3
VG Udala % 10,6

Fakturazioagatiko guztizko diru sarrerak
Etxekoa % 57,3

hornikuntzan

Ur beroa % 3,8

estolderian

Zentro ofizialak % 2,8

ur zikinetan

Merkataritza-Industria % 26,9

isurketa industrialetan

Herriak % 0,8

beste kontzeptu batzuetan

Altako industria % 1,2
Zigoitia % 0,2
VG Udala % 7,0

2013ko hornikuntzan fakturatutako m3 bakoitzeko diru sarrera, zerbitzu motaren eta tarifaren arabera ( )
Hornikuntza

Estolderia

Ur zikinak

Guztira

% Kanon finkoa

Tarifa: Etxekoa

0,64

0,28

0,56

1,49

% 55,3

Tarifa: Ur beroa

0,52

0,17

0,35

1,03

% 24,2

Tarifa: Zentro ofizialak

0,59

0,15

0,32

1,06

% 13,0

Tarifa: Merkataritza-industria

1,07

0,31

0,54

1,92

% 24,6

Tarifa: Altako herriak

0,48

0,04

0,08

0,60

% 4,4

Tarifa: Altako industria

0,84

0,00

0,00

0,84

% 0,3

Tarifa: Zigoitia

0,19

0,00

0,00

0,19

% 0,0

Tarifa: VG Udala

0,49

0,15

0,31

0,94

% 17,3

Fakturatutakoa, guztira

0,70

0,25

0,48

1,43

% 40,8
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Horniketa

Fakturazioaren xehetasunak, zerbitzu motaren eta erabileraren arabera
Etxekoa
elementu

Erakundeena
1.244 elementu

Abetxuko
98,8

Zona Rural Noroeste
127,9

(Ur hotza)
(Ur beroa)

984 (Udala)
260 (Zentro ofizialak)

Arriaga-Lakua
102,6

Zona Rural Este
117,0
Sansomendi
101,6
Ali-Gobeo
116,8

Gazalbide
104,6
Txagorritxu
104,2

litro/bizt./egun

San Martín
109,9

125,7

El Pilar
96,9

Zaramaga
97,8

Lovaina
117,1

Zabalgana
102,0

Casco Viejo
106,6

Ariznabarra
110,4

Arantzabela
101,4

Arana
Santiago 97,5
111,8

Judimendi
109,9
Ensanche
130,2

Santa
Lucía
103,0

3.384.392 m3
38,8 litro/bizt./egun

2.208.871 m3
24,9 litro/bizt./egun

Aranbizkarra
105,8
El
Anglo
108,9

Coronación
105,5

Merkataritza-industria
17.089 elementu

Salburua
104,1

61,0

34,7

29,3

120,2
Desamparados

<100

Zona Rural Suroeste
75,0

111,1

Mendizorrotza
165,2

107,3

San
Cristóbal
110,4

24,9

41,8

101-110
Adurtza
101,6

38,8

111-120
121-130
>130

Aretxabaleta-Gardelegi
106,3

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2004

2013

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Udal kontsumoa

1.628.609 m3 fakturatuak; 825.000 m3 zenbatetsiak
Elementuak

Fakturazioa
1. tartean % 12,8

1. tartean % 23,9

3. tartean % 5,2

3. tartean % 5,7

Saneamendua

Etxekoa
elementu
(Ur hotza)
(Ur beroa)

(Estolderia)
(Arazketa)

2. tartean % 50,5
3. tartean % 5,0

kanon finkoa % 55,3

kontsumorik gabe % 5,8
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1. tartean % 44,6

2. tartean % 26,7

2. tartean % 64,7

Ureztapena % 31

Kontsumoa

Gizarte etxeak eta kirol zentroak % 22
Gainerako zentroak %13

2.500.000 m2 edateko uraz ureztatu dira (guztizko kopuruaren % 62)
212,6 litro/m2 kontsumitu dira
azaleraren % 55,6 ureztatze eraginkorraz

Zenbatetsitakoak* % 34

*Kontrolatu gabeko ureztatzeak, kaleen garbiketa, sareko lanak

Erakundeena
elementu

(Udala)
(Zentro ofizialak)

(Estolderia)
(Arazketa)

Merkataritza-industria
elementu

(Estolderia)
(Arazketa)
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Bezeroarentzako arreta
AMVISAk hainbat bide ditu bere abonatuen eta gainerako talde interesdunen beharrizanei arreta egiteko. 2012aren amaieran,
barruko kudeaketarako eta abonatuen kudeaketarako erabiltzen den SAP sistema abiarazi zen, eta geroko kontsolidazio eta
hedapenaren bitartez, bezeroentzako arreta indartu eta izapideak Bulego Birtualaren bidez egiteko aukera bultzatzea espero
da. Bulego Birtuala zerbitzuz kanpo dago behin-behinean, sistema ezarri ahal izateko.

Aurrez aurreko arreta
Zerbitzu pertsonalizatua AMVISAko bulego nagusietan urteko egun guztietan. Udal Gizarte Etxeetako Herritarrentzako
Arreta bulegoetan ere, ohiko izapideetako batzuk egin daitezke.
Ordutegia: Astelehena - Ostirala, 08:30etatik 14:00etara (urte osoan)

Telefono bidezko arreta
Orokorra: 945 161000/01/02/03/21
Matxurak: 945 161024/23
Larrialdiak (etengabeko zerbitzua): 945 260086
Ordutegia: 07:30etik 15:00etara (urte osoan)

On-line kudeaketak
www.amvisa.org webgunearen bidez egin daitezke.
Ondoko izapideak egin daitezke, ziurtatutako erabiltzaile nahiz ziurtatu gabeko erabiltzaile gisa:
Horniduran alta ematea
Horniduran baja ematea
Banku helbideratzea aldatzea
Posta bidaltzeko helbidea aldatzea
Kontagailua irakurtzea
Eragiketen jarraipena egitea
Ordainketak
Kontratua aukeratzea*
Kontratuaren datu orokorrak*
Kontsumoen kontsulta*
Erabiltzailearen profila*
*Soilik ziurtatutako erabiltzaile gisa

AMVISArekin harremanetan jartzeko ohiko kanalen bitartez jasotako arreta eskaerez gain, 010 udal informazio telefonotik eta
Vitoria-Gasteizko Udaleko Herritarren Postontzitik igorritako eskaerak ere jasotzen dira.
Bezeroenganako komunikazio aktiboa osatzeko, oharrak eta zerbitzuko aldaketak zabaltzeko nahiz zerbitzuaren eta horri lotutako
jardueren ezagutza sustatzeko, aldian-aldian, www.amvisa.org webgunea eguneratzen da, eta hiruhileko fakturarekin batera,
interes orokorreko albiste eta informazioak biltzen dituen informazio orri elebiduna egiten da. Fakturak berak bezeroari
zuzenduriko informazioa eskaintzen du atal berezi batean.
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Merkataritza kudeaketaren eta bezeroarentzako
arretaren alderdi nagusiak
2013ko jarduerak
Abonatuen kudeaketari dagokionez, 2013an 1.418 alta garbi erregistratu dira (2012an baino %34 gutxiago).
Ur hotzeko bost kontratu komunitario indibidualizatu eta banakako 109 kontratu berri sortu dira. Urteko azken fakturazioaren
arabera, Etxeko tarifa duten elementu edo etxebizitza guztietatik 8.201ek kontratu komunitarioa dute (%7,4) eta 28.555ek
Ur beroaren tarifako kontratua dute (%25,8).
Programatutako 487.068 kontagailu irakurketen %97 egin da.
Uraren eskaria kudeatzeko printzipioei jarraikiz, AMVISAk kontratu guztien kontsumoen azterketa xehatua egiten du urtero,
hiruhileko fakturazioetan oinarrituta, eta urteko kontsumoei buruzko txosten batean biltzen dira azterketa horren emaitzak.
Datu orokorrak biltzeaz gain, hiriko kontsumo nagusien jarraipena egiten da, bereziki udal kontsumoena (berdeguneen
ureztatzea barne). Antzeko epealdien artean edo batez bestekoaren aldean gertatutako kontsumo desbiderapen esanguratsuak
kontratuen titularrei jakinarazten zaizkie.
2013ko fakturazioari dagokion azterketatik, honako alderdi hauek nabarmen daitezke:
- Etxeko erabilerari dagokion kontsumoa fakturatutako guztizko kopuruaren %62 da, eta biztanle bakoitzeko duen batez
besteko balioa 2012koa baino %3,4 txikiagoa da. Erabilera komertzial-industrialean fakturatutako eguneko batez besteko
kontsumoa %5,5 murriztu da, eta erakundeena %19,3, hein handi batean udan izandako ureztatze premia txikiagoaren
eraginez.
- Etxeko ur hotzaren kontsumoaren egituraketari dagokionez, egunean 100 eta 200 litro tarteko batez besteko kontsumoak
dituzten kontratuak ugaritzen ari dira: elementu edo etxebizitzen %54,5ek eguneko ur hotzaren kontsumoa 200 litrotik
beherakoa du, eta %9,2k baino ez du gainditzen eguneko 400 litroko kontsumoa. Gainera, ia auzo guztietan murriztu
da biztanleko batez besteko kontsumoa, aurreko urtearekin alderatuta.
- Ur hotzaren tarifaren 3. tartean fakturatutako kontsumoak behera egin du hirian: % 7,8 zen 2010ean eta % 5,0 2013an.
Familia ugariak tarte horretatik kanpo gera daitezke dagokien hobariari atxikitzen bazaizkio; 2013an, 827 hobari kudeatu
dira.
2013ko guztizko fakturazioa %5,5 murriztu da, tarifen izozketaren eta kontsumoen beherakada orokorraren ondorioz.
Ehunekoetan, murrizketarik handiena, zentro ofizialetako, Vitoria-Gasteizko Udaleko eta merkataritza-industriako tarifetan
gertatu da, baina pisu espezifikoari erreparatuta, Etxeko tarifan izandako %2,8ko murrizketak eragin handia izan du diru
sarreretan.
Jendearentzako arretari dagokionez, bulegoetan, aurrez aurreko arreta egin zaie 19.128 pertsonari (2012an baino ia %5
gutxiago). Ezin izan da zehaztu arreta telefonoetan jasotako deiei buruzko datua, SAP sistemaren ezarkuntzaren ondorioz
barruko informazioa kudeatzeko protokoloetan izandako aldaketak direla eta (baina Arakako EUAn hartutako 748 deiak eta
010 udal telefonoan bildutako 835 deiak erregistratu dira). Arrazoi berberagatik, ez da izapiderik egin Bulego Birtualaren
bitartez, zerbitzuz kanpo jarraitzen baitu.

2014rako aurreikusitako ekintza nagusiak
Fakturazio prozesuetan, abonatuen kudeaketan eta bezeroentzako arretan SAP sistema kontsolidatzea, Bulego Birtuala
berraktibatuz.
Enpresaren komunikazioa eta jendearentzako arreta hobetzeko ekintzen barruan, bultzada bat eman nahi zaio webguneari,
informazioa kontsultatu eta izapideak egiteko.
Fakturazio elektronikoa duten kontratuen kopurua handitu nahi da pixkanaka-pixkanaka, Eusko Jaurlaritzak abiarazi eta
AMVISA partaide duen METAPOSTA postontzi elektroniko eta Interneteko kutxa gotorraren bitartez.
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Aholkularitza juridikoa, azpikontratazioa eta hornitzaileak
AMVISAko Giza Baliabide eta Idazkaritza Saila arduratzen da zerbitzuari dagozkion izaera juridiko eta legaleko kontuez, baita
arlo honetan izandako berrikuntzak erakundeko gainerako sailei ezagutarazteaz ere. Horrekin batera, erabiltzaile mota guztiei,
udal zerbitzuei, Kontsumoko Arbitraje Batzordeari, Eusko Jaurlaritzari eta AMVISAko Kontratazio Mahaiari zuzendutako txostenak
ere lantzen ditu.
Balizko ezbehar edo erreklamazioei aurre egiteko, AMVISAk 303.919,85 euroko guztizko balioa duten Erantzukizun Zibileko,
arrisku anitzeko, auto, bizitza eta istripuetako aseguruak ditu.
Urte osoan, hodi apurketek eragindako 20 ezbehar gertatu dira, eta AMVISAk oso-osorik ordaindu beharreko 19.153,55 euroko
guztizko balioa duten kalteordainak sortu dituzte. Era berean, zerbitzuaren prestazioarekin lotutako hainbat alderdiren inguruan
aurkeztutako idatzizko 220 erreklamaziori erantzun zaie. Horietako gehienak enpresan bertan jaso dira (%86). Gainerakoak
ezbehar, erantzukizun zibil eta ondare erantzukizun gisa erregistratu dira, Sindikoa eta Arartekoa bezalako aholkularitza juridikoko
beste zerbitzu batzuen bitartez.
Giza Baliabide eta Idazkaritza Sailari dagokio, halaber, beste erakunde batzuekin kontratuak formalizatzea eta akordio eta
hitzarmenak lortzea. 2013an 18 kontratazio prozedura izapidetu eta sinatu dira (horietako bost negoziatutakoak dira), eta horiek
guztiak kontratatzailearen profilean argitaratu dira, prozedura horiei dagozkien derrigorrezko berdintasun eta lehia printzipioei
jarraikiz. Esleitutako guztizko kopurua 6.365.353,18 eurokoa izan da. AMVISAren hornitzaileen egiturak bertakotasuna du ezaugarri
nagusi, azpikontratatutako enpresen %68 bertako enpresak baitira.

48

2013ko kontratazioen xehetasunak
Kontratua
Sansomendi auzoan edateko ur sarea eraberritzea
(I., II. eta III. faseak)
Ur Eskaera Kudeatzeko Plan Integralaren III. faseko programak
garatzea (Futura Plana)
Vitoria-Gasteizko saneamendua eta arazketaren
monitorizazio eta kontrol sistema hobetu,
eguneratu eta mantentzeko Zerbitzua
Gorbeiako iragazte eraikinaren
estalkia konpontzea
Albinako urtegitik datorren ø500 mm-ko
hodia konpontzea
Albinako urtegitik datozen bideak berritu
eta ingurumena berreskuratzea
ABko azpiegiturak hobetzea Gometxa
Gamarrako Atea kaleko hornikuntza
eta saneamendu sarea berritzea
ABko saneamendu sarea berritu
eta araztegia eraikitzea Mendoza
Abetxukuko oinezkoen pasabidea handitu eta berritzea
Urari buruzko Ingurumen Hezkuntzako
Jarduera Programa garatzea
Ikuskaritza zerbitzua
Arakako EUAko leihoak berritzea
Alegria ibaiaren ubidea konpontzea
ABko edateko ur sarea berritzea Uribarri Arratzua
Gorbeiako uharketako segurtasunari buruzko azterketak idazteko
aholkularitza eta laguntza teknikoa
Ama Vedruna, Heraclio Fournier eta Zuiako Taldearen kaleetako
saneamendu sarea berritzea
Albinako hodiko txatarra kentzea

Tipo

Prozedura

Zenbatekoa (BEZ gabe)

Amaiera

Lanak

Irekia

2013

Zerbitzuak

Irekia

2017

Zerbitzuak

Irekia

2017

Lanak

Negoziatua

2013

Lanak

Irekia

2014

Lanak

Irekia

2013

Lanak
Lanak

Irekia
Irekia

2014
2013

Lanak

Irekia

2015

Lanak
Zerbitzuak

Irekia
Irekia

2014
2017

Zerbitzuak
Lanak
Lanak
Lanak
Zerbitzuak

Negoziatua
Negoziatua
Negoziatua
Irekia
Irekia

2015
2014
2013
2014

Lanak

Irekia

2014

Hornikuntzak

Negoziatua

2014

Ez zen eskaintzarik
aurkeztu
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Ingurumen kudeaketa: jardueraren datuak
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Ingurumena zaintzea eta baliabideak kontsumitzeko efizientzia AMVISAk aplikatzen dituen balioak dira uraren hiriko
zikloa kudeatzeko prozesu guztietan. Energiaren eta edateko uraren kontsumoak, hala nola tratamenduetan sortzen
diren hondakinen bolumenak -bolumen handia, inondik ere- arreta berezia eskatzen dute horien kudeaketak
eragindako ekonomi eta ingurumen inpaktua gutxitu dadin.
Uraren Zikloa Hobetzeko Planaren barruan (hain zuzen, Ura Berrerabiltzeko eta Euri Urak Tratatzeko Plana) egindako
inbertsioei esker, aurrerapen esanguratsuak izan dira azken urteotan UZAko edateko uraren kontsumoan, euri jasen
ondorioz sortutako kutsatzaileen isurketetan eta araztegiko lokatzen kudeaketan, azken hori zabortegietan pilatzetik
desagertzeraino. Energiaren alorrean, azken hamar urteetan fakturatutako zenbatekoak murriztu izanak saihestu
egin du atmosferara gutxi gorabehera 125.000 tona CO2 isurtzea (ia 200.000 tona, banaketa sarera isuritako kopuruak
kontuan hartzen badira)*. Plantetan energia kontsumoa optimizatzeak eta hornikuntzan egindako proiektu estrategiko
batzuk ere laguntzen ari dira kudeatutako m3 bakoitzean kontsumitutako batez besteko energia murrizten. Datorren
urterako, aurreikusita dago Albinako urtegia Arakako EUArekin grabitatez lotzeko obra burutu eta abian jartzea, eta,
horrek, urtebetean kontsumitutako energia guztiaren %7 baino gehiago aurreztea ekarriko du.
Horiek ale batzuk baino ez dira, eta dagoeneko sendotuta dauden beste ekimen batzuei gehitu behar zaizkie (hala
nola, Futura Plana eta AMVISAren Ingurumen Heziketarako Jardueren Programa), bai eta parte-hartze publiko eta
pribatua duten beste proiektu batzuei (IRRIGESTLIFE Proiektua kasu, hiriko parke eta lorategien ureztaketa burutsu
eta optimizaturako) eta isurketak murrizteko eta klima aldaketaren aurka egiteko udal estrategiei, hiriko ingurumen
iraunkortasunaren aldeko apustu partekatuaren baitan.
* Fakturatutako m3 bakoitzeko 9 kg CO2 isurketa -kalkuluen arabera (Antonio Estevan, 2002. "Hiriko ura erabiltzeko
zikloan egindako energia kontsumoa")

Edateko ura
Kontsumoa UZA prozesuan (m3)

Ur eraberrituaren kanpoko kontsumoa (m3)

35.589

3.585.031

3.260.770

3.405.666

2.905.421

2.677.405

12.113 12.255
604
2009

2010

2011

2012

2.627
2013

2009

2010

2011

2012

2013

Arratoko Ureztatzaileen Elkarteari urtero emandakoa, udako
hilabeteetan segundoko 400 litro ur ureztatzeko.

Erregaiak
Zerbitzuaren kontsumoa, guztira (litroak)
46.519 44.790

43.420

44.237
Gasolina (lekualdatzeak) % 8

28.524

A gasolioa (lekualdatzeak) % 26,5
C gasolioa % 65,6
2009

2010

2011

2012

2013

Energia
Zerbitzuaren kontsumoa, guztira (kWh)
15.406.544

Gainerako zerbitzua % 3,5

15.198.885

Krispiñanako UZA % 64,8

15.093.479
14.921.815

Arakako EUA % 6,1
Bildutako uraren ponpaketak % 25,7

2010

2011

2012

2013

Aleko kontsumoa prozesu bakoitzeko (Kwh/m3)
2010

2011

2012

2013

UZAn sortutako energia
0,264

Kwh

% Kontsumitutakoaren gaineko
4.142.823

3.627.149

0,194

4.479.656

4.425.248
% 46,0

% 43,9

4.000.203

% 48,1
% 41,4

% 37,2

0,051
Bildutako
kWh/m 3-koa

EUAn tratatutako
kWh/m 3-koa

UZAn tratatutako
kWh/m 3-koa

2009

2010

2011

2012

2013

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

15.057,0

15.357,8

Lohi deshidratatuak % 88,7
Koipeak % 0,01
Tratamendu aurreko orokorrak eta by-pass % 11,3

2009

2010

2011

2012

2013

Arazketako lokatzak UZAn
Tn

UZAn arazketan sortutako LPAk (koipeak)

% Balorizatzekoa

% 98,8

15.538
14.901

% 76,8 13.952

13.500

148

% 91,8
13.626

% 39,3
% 12,6
2009

2010

2011

2012

2013

2009

8

3,2

1,9

1,5

2010

2011

2012

2013
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Gizarte konpromisoa: programen eta jardueren deskripzioa
Futura Plana
AMVISAk 2004. urtetik hona eta modu integralean gauzatzen duen eskariaren kudeaketako jarduera multzoak osatzen du Futura Plana.
2013. urtean lehiaketa publikoa atera zen eta esleitu egin zen 2014-2017 aldirako lan programen kudeaketa, abenduan bertan lanean hasi
zirelarik, helburu nagusi batekin: uraren ziklo integralaren kudeaketa hobetzea proposamen andana batez. Aipatu proposamenak hiru
jarduketa ildotan banatzen dira:
Ur kontsumoen ezaugarriak zehaztea, aztertzea eta jarraipen zehatza egitea, sektorez sektore eta tarifa motaren arabera.
Honakoak biltzen ditu: urteko eta hiruhileko txostenak egitea, kontratupean den banakako elementu bakoitzarentzat fakturatutako
kontsumoen eta zenbatekoen azterketan oinarrituta; Udal kontsumoari buruzko berariazko txostenak egitea; kontsumitzaile nagusien
banakako azterketa eta jarraipena, etxeko tarifari buruzko portaera simulazioak egitea fakturatutako etxeko kontsumoaren benetako
egitura aintzat hartuz; edota karakterizatutako erabileretarako kontsumo erreferentziak identifikatzea, diagnostikoei eta aholkularitzei
esker. Planaren barruan, Vitoria-Gasteizko uraren kudeaketarekiko herritarrek duten pertzepzioari buruzko azterlanak ere koordinatzen
dira.
Aholkularitza teknikoa eta uraren kudeaketari buruzko diagnostikoak egitea, doako diagnostikoz osatutako programa baten bitartez,
honakoak kontuan hartzen dituena: praktika onen aitortza, diagnostikatutako zentroen jarraipen nahiz ebaluazio etengabea (aldiroko
irakurketa programak eta urteko txostena gauzatzea jasotzen duena), aholkularitza tekniko berezien kanpainak eratzea, edo landa
guneetako ur erabileraren azterketa eta diagnostiko zuzena.
Uraren balioari eta haren kudeaketa eraginkorrari buruzko informazioa zabaltzea eta herritarrak sentsibilizatzea, informazio orokorreko
tresnak garatzearen bidez (informazio orriak, informazio erantsia fakturetan edo bezeroentzako komunikazioetan, www.amvisa.org
webgunea, sare sozialak, egindako material berria). Halaber, sentsibilizazioak udal zentroetan, kontsumoak murriztera edo beste xede
batzuetara zuzendutako kanpaina bereziak, prestakuntza espezializatua eta hitzaldiak, eztabaidak edo jardunaldiak.

2014-2017rako helburuak eta adierazleak

2012

2017rako helburua

Alta emandako ura (hm3/urteko)

19,7

19,5 azpitik

Zuzkidura (litroak/bizt/eguneko)

222

200 eta 220 artean

Banaketa sareko errendimendua

% 89,4

% 90etik gora

Etxeko batez besteko kontsumoa (litroak/bizt/eguneko)

111

105 azpitik

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

42

40 azpitik

Erakundeen eskari garbi globala (litroak/bizt/eguneko)

29

25 azpitik

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

7,2

8tik gora

% 88

% 90etik gora

Oihartzuna (aldian antolatutako ekitaldi ofizialen kopurua)

22

Gutxienez 20

Aldian aitortutako praktika onen kopurua

45

Gutxienez 40

% 20,4

%17tik behera

Aurrezteko joera duten herritarrak (hala diote)

150 ur kontsumo nagusien berariazko pisua (kontsumo osoaren %)
Etxeko kontsumitzaile nagusien (600 litro/elementu/eguneko baino gehiago) kontsumo murrizketa.
Kontsumitzaile nagusien berariazko pisua (kontsumo osoaren %)

% 9,1

% 7tik behera

Egindako kontsumoen jarraipen zuzena duten kontratu kopurua

189

250etik gora

Saneamendu kontuan praktika onak dituzten herritarrak (hala diote)

54

%10

% 75etik gora

Urari buruzko Ingurumen Heziketako Jardueren Programa
AMVISAren ingurumen heziketarako jardueren xedea da uraren irudi osoa eskaintzea eskola umeei, Lurreko bizitzan funtsezko
elementu denez gero. Jarduerok hiru multzotan daude egituratuta, jasotzaileak eta edukiak zein diren, eta, bertan, parte hartzezko
metodologia eta baliabideak erabiltzen dira, jolasetatik hasi eta lehiaketetaraino; tartean dira tailerrak, bisita gidatuak, eztabaida
edo ekoauditoriak, eta guztiak euskaraz nahiz gaztelaniaz eskaintzen zaizkie ikastetxeei. Jarduera horien antolaketan laguntza
ematen du Vitoria-Gasteizko Udaleko Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak.

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

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

Bisita AMVISAko instalazioetara
Ibilbideak oinarri dituzten bisitaldi gidatuak, eta tratamendu araztegian eta banaketa sarean jarduera didaktikoak, tailerrak eta
lansaioak egiten dira. Bisitaldien helburuak honako hauek dira: instalazioak ezagutzea eta sarea nola egituratzen den ikustea,
uraren hiriko kudeaketa prozesuak eta ihesak kontrolatzeko eta detektatzeko metodologia adieraztea, jendea kutsaduraren
arazoekiko sentikor bihurraraztea eta aurreztea sustatzea. Urritik ekainera bitartean egiten dira.
Hartzaileak: DBH, Batxilergo eta Heziketa Zikloetako ikasleak.

2012/2013 ikasturteko jardueretan 4.898 eskola umek eta 199 taldek hartu dute parte.
Jarduera
Atxako ibilbidea
Presako ibilbidea
Gobeoko ibilbidea
Ibilbide nagusia
"Ura ezagutzera jolasten gara" jarduera
Bisita Arakako EUAra
Bisita Krispiñanako UZAra

Zentroak
5
15
5
6
36
12
17

Taldeak
14
36
7
11
69
30
32

Ikasleak
378
846
167
260
1.574
833
840

2013an, halaber, lehiaketa publikoaren deialdia egin zen, 2014-2017 aldian Programa
ikastetxeetan garatzeko, eta baita ebatzi ere.
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Garapenerako lankidetza
AMVISAk ibilbide luzea egina du garapenerako lankidetza alorrean, eta azken urteetan laguntza ekonomikoa nahiz teknikoa eman
die ur horniketarekin zerikusia duten hainbat egitasmori. Horra zuzendutako urteko aurrekontua Elkartearen aurrekontu orokorraren
% 1era iritsi da.
Vitoria-Gasteizko Udalarekin hitzarmena sinatu da 2013. urtean, Garapenerako lankidetzaren aurrekontu-sailera zuzendutako soberakinak
lagatzeko. Ondorioz, udalaren Lankidetza Zerbitzuak, guztira, AMVISAtik eratorritako 600.000,00 kudeatuko ditu.
Horrez gain, hurrengo jarduerak bultzatu dira, edo batera finantzatu:
Manin (Boli Kosta) edateko ura hornitzeko proiektua. Ingenieria para la Cooperacion - Lankidetzarako Ingenieritzak aurkeztu
zuen eta asmoa da bertan dagoen putzu batean (Nafarroako udal eta kontzejuen federazioak diruz lagundutakoa da) eguzki ponpa
bat jartzea eta 20 m3-ko ur biltegia eraikitzea, bertako 1.500 bizilagun hornitzeko aukera emango duten banaketa sareak erabiliz.
Obra horren finantzaketa eskatu zitzaion AMVISAri, eta Kudeaketa Batzorde bat jarri zen abian, bai azpiegituraren mantentzea bai
haren iraunkortasun ekonomikoa bermatze aldera. Finantzatutako zenbatekoa 39.447,00 izan zen.
Filipinetarako larrialdi laguntza, Haiyan urakanak eragindako hondamendiari aurre egiteko. 40.000,00 bidali ziren UNICEFen
bitartez.
Ekarpena Arabako Elikagaien Bankuari, 50.000,00 -koa, bere jarduera garatzeko.

Garapenerako lankidetza
AMVISAk 107.880,27 zuzendu ditu urte osoan hainbat kolektibo eta erakunderi laguntzeko, guztiak ere Vitoria-Gasteiz hiri eremuan
iraunkortasuna, elkartasuna eta heziketa bultzatzen eta sustatzen dutenak.
87.500,00 , uztailaren 28an egin zen Vitoria-Gasteiz Challenge Triatloirako.
10.000,00 Hirukiderekin (Euskadiko kide ugariko familien elkartea) elkarlanean jarduteko, Kide ugariko familien VI. Biltzarra
antolatzeko. Urriaren 19an ospatu zen.
2.727,27 Vitoria-Gasteizko Jolasen Nazioarteko XVIII. Jaialdirako.
1.653,00 Gaia Fundazioaren materialen argitalpena finantzatzeko.
6.000,00 Gorbea kaleko merkatari elkartearen hileroko azoka laguntzeko.
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Zerbitzuaren kudeaketa ekonomikoa: jardueraren datuak
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Diru aldetik, 2013. urteak bi ezaugarri izan ditu. Batetik, AMVISAren negozio zifraren zenbateko garbiak jaitsiera arina
izan du, %1,39 jaitsi baita aurreko urtekoaren aldean; eta, bestetik, aurreikusitako inbertsioak egikaritu dira, hornidura
bermea handitzera eta saneamendu sistema berritzera zuzendu direlarik.
Negozio zifrari dagokionez, egonkor eutsi dio, nahiz eta kontsumo orokorra %6,4 jaitsi den, joeren gorabeheragatik (beraz,
aurreikusi zitezkeen), baina baita ekitaldiko zenbait egoera berezirengatik ere, udako hilabeteetako eguraldia kasu,
berdeguneetako ohiko ureztatze beharra herenera gutxitu baitu horrek. Kontsumoen gutxitzeak, diru sarreren hasierako
aurreikuspena desbideratu arren, aurrekontu doikuntzak nahiz tarifa izozteak nonahi direla, ez du horrenbeste eragin,
aldatu egin delako ekitaldi amaieran sortutako diru sarreren estimazioa; izan ere, gauden urte honetan, 2013. urteari
egozten zaio 2014ko lehen hiruhilekoan fakturatutako kanon finkoen zati bat (557.552,00 da kontzeptu horregatik
kontabilizatutako zenbatekoa). Aldaketa hori egin ez balitz, negozio zifra %3,78 gutxituko zatekeen.
Egindako inbertsioen artean, aipatu behar da by pass hoditeria bukatu dela eta martxan dela. Hoditeria hori Zadorra ibaian
Abetxukuko pasabidean kokatutako ur hodiaren alternatiba da, ibai azpitik doa, eta 2.150.000,00 inbertitu dira egiteko.
URAk, Uraren Euskal Agentziak, hartu du bere gain obrak egikaritzearen kostua, eta AMVISAk, berriz, obraren proiektua
eta zuzendaritza finantzatu du. Arakako EUA Albinako urtegiarekin lotzen duen ur hodiaren 3 km berritzeko lanak ere hasi
dira, eta horrek Albinatik datorren ura hornidura sistemara oso-osorik txertatuko duten inbertsio berriei jarraipena eman
die. Obra horretan 415.806,00 -ko inbertsioa egin da 2013an, eta guztira 1.160.000,00 daude aurreikusita. Egindako
saneamendu lanen artean, aipatu behar da Mendoza eta Gometxako Administrazio Batzarretako estolderia eta arazketa
sistema berritzeko lanak hasi direla. Lan horiek Obren Foru Planean jasota daude eta 1.600.000,00 -ko aurrekontua
dute guztira aurreikusita.
2014. ekitaldirako, Vitoria-Gasteizko Udal Batzarrak tarifen igoera lineala onartu du, %0,2koa, eta fakturatuko den kontsumoa
kalkulatu da 15.601.847 m3 izango dela, hau da, 2013ko aurrekontuaren aldean %4,96 gutxiago (fakturazio erreala eginez gero,
%1,12 gutxiago fakturatutako kontsumoaren aldean). Bi aurreikuspen horiek kontuan hartuta, negozio zifra 22.704.665,00 -ra
iritsiko litzateke. Egitea pentsatzen diren inbertsioen aurrekontua, berriz, 10.655.575,00 -koa da.

Negozio zifraren zenbateko garbiaren bilakaera ( )

21.128.880,28

22.198.050,54

23.340.976,43

AMVISAren kostu egitura

23.015.664,49

% 34,7

18.124.988,69

Amortizazioak
% 47,0
Hornikuntzak, beste ustiapen gastu batzuk,
ondare eta inbertsio gastuak
% 18,3
Langile gastuak

2009

2010

2011

2012

2013

Kostuen estaldura zerrenda (urteko sarrerak/urteko kostuak)
97,34
Ekitaldian sortutako uraren kanona
227.191,67
Guztira fakturatutakoaren batez besteko diru sarrera
1,43 hornikuntzagatik fakturatutako m3 bakoitzeko

Jarduera
Eusko Jaurlaritza
Krispiñako UZAren birmoldaketa (I. fasea)
Krispiñako UZAren birmoldaketa (II. fasea)
Horniketa hodiaren bikoizketa
URA, Ur Agentzia
Albinako obra (I. fasea)
Albinako obra (II. fasea)
Subilla-Langraiz-Araka ur eroanbidea (I. fasea)
Subilla-Langraiz-Araka ur eroanbidea (II. fasea)
Langraiz-Sunbilla ponpatzeko ekipamendua
Arabako Foru Aldundia
Horniketa hodiaren bikoizketa
EGEF Kohesio Fondoak
Horniketa hodiaren bikoizketa

Jarduera
URA, Ur Agentzia
Horniketa sarean ihesak aurretik
masiboki aurkitzeko sistema
Pilar auzoko banaketa sarea berritzea (I. fasea)
Posta eta Olagibel kaleetako banaketa sarea berritzea
UZA hobi septikoak
Desfosfatazio bidezko hirugarren tratamendua
UZA 3 zk.ko digestorearen estalkia
Pilar auzoko banaketa sarea berritzea (II. fasea)
Banaketa sarearen modelizazio matematikoa
Kapelamendi kaleko hodia berritzea
Lohien tratamendua
Abetxukuko oinezkoen pasabidea zabaltzea
Arabako Foru Aldundia
Obra eta Zerbitzuen Foru Plana

Emandako
urtea

Hitzartutako Gauzatutako
jarduera
jarduera

Emandako Erregistratutako
finantzabidea finantzabidea

Saldoa

2002
2006
2008

2.978.314,21
10.554.821,49
4.759.524,00

2.978.314,21
10.554.821,49
4.759.524,00

1.098.010,46
5.146.905,05
1.183.728,81

1.098.010,46
5.146.905,05
1.183.728,81

229.998,23
2.563.975,93
1.018.006,75

2009
2009
2009
2009
2009

680.000,00
11.000.000,00
10.000.000,00
3.620.000,00
1.200.000,00

646.492,01
10.441.109,56
97.500,00
112.000,00
38.500,00

680.000,00
5.500.000,00
2.000.000,00
1.810.000,00
600.000,00

646.492,01
5.038.846,94
19.500,00
30.000,00
0,00

532.359,53
4.933.172,93
19.500,00
30.000,00
0,00

2008

4.759.524,00

4.759.524,00

1.134.732,36

1.134.732,36

975.869,83

2008

4.759.524,00

4.759.524,00

1.572.178,78

1.572.178,78

1.292.416,91

Emandako Diruz lagundutako Gauzatutako Emandako diru Erregistratutako
jarduera
jarduera
laguntza
diru laguntza
urtea

Saldoa

2008

250.000,00

250.000,00

146.993,00

146.993,00

66.146,85

2008
2008
2008
2008
2008
2009
2011
2011
2011
2013

372.085,03
211.441,68
308.427,79
5.927.198,46
877.609,86
496.929,67
230.605,57
200.000,00
1.420.000,00
843.112,50

313.069,20
179.572,43
308.427,79
5.927.198,46
877.609,86
439.732,81
230.605,57
200.000,00
1.219.807,02
99.190,40

182.614,00
154.449,00
308.427,79
5.310.205,47
877.609,86
200.000,00
200.000,00
200.000,00
691.000,00
352.200,29

153.649,88
131.169,89
308.427,79
5.310.205,47
877.609,86
200.000,00
200.000,00
200.000,00
609.903,51
49.595,21

137.705,61
117.585,58
215.622,25
4.656.266,45
687.629,37
184.000,01
110.070,06
192.000,00
538.207,05
49.595,21

2013

2.692.586,46

41.747,90

1.025.880,88

41.715,77

221.231,21

2014rako aurreikusita diren inbertsio garrantzitsuenen xehetasunak
Kontzeptua

Egin beharreko
inbertsioaren
zenbateko osoa

Hornikuntza
Hodiak berritzea Vitoria-Gasteizko hainbat kaletan
Arakako EUA Albinako urtegiarekin lotzeko hodiaren eraikitze lanen amaiera
Aberasturiko Administrazio Batzarraren hoditeria berria egiteko lanak lizitatzea eta hastea, eta banaketa sarea hobetzea
San Martin auzoko banaketa sarearen zati bat berritzeko proiektua eta lizitazioa
Saneamendua
Vitoria-Gasteizko hainbat kaletako saneamendu sarea berritzeko obrak amaitzea edo/eta egikaritzea
Mendozako Administrazio Batzarreko saneamendua eta arazketa berritzeko lanen amaiera
Gometxako Administrazio Batzarreko saneamendua berritzeko obren amaiera
Zenbait administrazio batzarretako (Aberasturi, Otazu, Arkaia, Matauko) saneamendua eta ur zikinen hodiak berritzeko obra berrien proiektua,
lizitazioa eta hasiera
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Aurrekontua
A. Negozio zifraren zenbatekoa
Hornikuntza Salmenta
UZA salmenta
Estolderia Salmenta
Isurien eta lohien hirugarren tratamenduak
Kontagailu salmenta
Hartune prestazioa
Konponketa prestazioa
Instalazio prestazioa
Analisia
B. Ustiapeneko bestelako sarrerak
Beste sarrera batzuk
C. Langile gastuak
D. Hornidura eta beste ustiapen gastu batzuk
Zerbitzu orokorrak
Kontagailuak: kontsumoa eta instalazioa
Banaketa sarea eta ihesak gutxitzeko kanpaina
AT GISS eta aplikazio informatikoak
Tratamendurako materiala
Energia kontsumoa
Krispiñako UZAren emakidaduna
Krispiñako bestelako gastuak
Lohien kudeaketa Krispiña eta Arakan
Beste enpresa batzuek egindako lanak. Horniketa
Beste enpresa batzuek egindako lanak. Arazketa
Beste enpresa batzuek egindako lanak. Estolderia
Beste enpresa batzuek egindako lanak. Egitura
CHE isurien kanona
Artapena eta konponketa. Urak hartzea/ekoiztea
Artapena eta konponketa. Banaketa
Lokalen eta ibilgailuen artapena eta konponketa
Kontrataz kanpoko mantentzea
Landaguneko estolderiaren mantentzea
Estolderia sareko bestelako gastuak
Aseguruen primak
Zerbitzu Profesionalak
Banku Zerbitzuak
Publizitatea, Propaganda eta Harreman Publikoak eta Lankidetza hitzarmenak
Hezkuntza jardueren programa. Araztegietara bisitak
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Likidazioa

24.740.297,00
11.594.941,00
8.459.048,00
4.201.808,00
200.000,00
150.000,00
75.000,00
8.500,00
50.000,00
1.000,00

23.260.743,26
11.064.197,13
7.845.021,09
3.914.633,86
191.812,41
126.310,00
38.280,00
39.529,77
40.809,00
150,00

35.000,00
35.000,00

165.742,64
165.742,64

4.376.211,66

4.042.889,79

12.549.758,01
37.240,00
505.000,00
888.000,00
72.000,00
425.359,43
590.082,40
3.772.000,00
196.190,00
475.100,00
194.296,00
295.879,60
320.750,00
782.383,20
268.000,00
349.488,92
90.000,00
102.231,28
100.000,00
481.683,07
1.081.500,00
296.499,51
30.500,00
5.000,00
85.000,00
125.000,00

13.264.912,64
26.467,50
425.004,77
823.091,75
19.341,43
240.316,45
574.214,22
3.575.479,70
217.254,07
326.968,43
176.939,40
242.581,53
401.493,58
2.715.651,72
364.411,55
317.605,35
8.430,94
94.168,29
27.808,39
26.130,92
1.226.011,42
274.703,62
157.259,36
2.973,99
111.205,41
83.049,51

Aurrekontua
Ura aurrezteko plan integrala - Futura Plana
Beste zerbitzu batzuk
Zergak
Lurzorua, lurgaina eta lurpea erabiltzeagatiko tasak
Lehorteko gastuen hornidura
Trafikoko kaudimen gabezien hornidura
Garapenerako lankidetza

Likidazioa

210.000,00
208.508,00
102.066,60
0,00
50.000,00
160.000,00
250.000,00

43.063,87
176.358,08
78.957,90
164.734,29
50.000,00
43.235,20
250.000,00

0,00

883.049,84

F. Amortizazioak

7.909.327,33

7.761.225,41

G. Kapital dirulaguntzen egoztea

5.750.319,18

5.840.967,68

USTIAPEN EMAITZA

5.690.319,18

5.081.475,58

FINANTZA EMAITZA
Finantza sarrerak
Finantza gastuak

60.000,00
60.000,00
0,00

140.470,44
185.022,08
44.551,64

ETENGABEKO OPERAZIOEN ALDIKO EMAITZA
Sozietateen gaineko zerga

5.750.319,18
0,00

5.221.946,02
24.412,65

ZERGEN ONDORENGO EMAITZA

5.750.319,18

5.197.533,37

E. Beste emaitza batzuk (Ezohiko emaitzak eta bestelakoak)
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Urteko kontuak
AKTIBOA

2013

2012

A) Aktibo ez arrunta
I. Ibilgetu ukiezina
2. Emakidak
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

174.649.935,22
1.194.997,56
0,00
1.156.357,56
38.640,00
166.055.609,66
1.397.141,81
163.646.005,59
1.012.462,26
7.385.511,40
7.385.511,40
13.816,60
13.816,60

173.261.407,63
1.292.663,23
0,00
1.241.143,23
51.520,00
171.949.285,40
1.389.190,73
170.197.402,11
362.692,56
0,00
0,00
19.459,00
19.459,00

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 laburrerako finantza inbertsioak
5. Bestelako finantza aktiboak
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak
1. Diruzaintza

32.252.042,93
306.780,83
306.780,86
14.785.077,13
12.660.953,79
924.183,91
66.501,76
153,31
1.133.284,36
16.562.682,13
16.562.682,13
6.875,00
6.875,00
590.627,84
590.627,84

34.136.766,52
280.793,93
280.793,93
24.595.575,78
12.181.143,59
6.593.153,35
25.471,26
1.505,04
5.794.302,54
8.387.321,87
8.387.321,87
3.000,00
3.000,00
870.074,94
870.074,94

206.901.978,15

207.398.174,15

AKTIBOA GUZTIRA (A+B)
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ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

2013

2012

191.744.290,42
59.611.368,16
558.340,24
558.340,24
53.855.494,55
6.705.449,37
47.150.045,18
5.197.533,37
132.132.922,26

193.898.441,20
56.036.872,16
558.340,24
558.340,24
48.073.660,45
6.705.449,37
41.368.211,08
7.404.871,47
137.861.569,04

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

7.793.848,46
3.973.418,41
1.372.903,91
2.600.514,50
1.862.133,58
1.862.133,58
1.958.296,47

5.289.838,50
3.493.844,44
1.492.634,12
2.001.210,32
1.795.994,06
1.795.994,06
0,00

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

7.363.839,27
154.087,95
1.213.718,56
1.213.718,56
1.000.000,00
4.996.032,76
2.072.304,38
1.732.501,47
208.463,88
23.519,51
10.077,38
949.166,14

8.209.894,45
654.134,95
1.741.161,75
1.741.161,75
0,00
5.814.597,75
3.109.285,06
1.901.903,75
252.130,51
54.659,02
0,00
496.619,41

206.901.978,15

207.398.174,15

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

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)
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2013
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
Ezohiko gastuen bestelako emaitzak
8. Ibilgetuaren amortizazioa
9. Ibilgetu ez finantzarioaren diru laguntzen eta bestelakoen egozpena
11. Narriadura eta emaitzak ibilgetua eskualdatzeagatik
a) Narriadurak eta galerak
A.1. Ustiapen emaitza
12. Finantza sarrerak
b) Balore negoziagarrienak eta bestelako finantza tresnenak
b.2) Beste batzuenak
13. Finantza gastuak
c) Hornidurak eguneratzeagatik

23.015.664,49
23.015.664,49
-6.261.505,47
-1.108.492,14
-5.153.013,33
0,00
410.821,41
394.728,09
16.093,32
-4.042.889,79
-2.945.105,95
-1.009.387,42
-88.396,42
-6.070.357,33
-6.647.326,26
-243.692,19
-43.235,20
-19.153,52
883.049,84
-7.761.225,41
5.840.967,68
-50.000,00
-50.000,00

23.340.976,43
23.340.976,43
-6.029.428,35
-1.182.457,21
-4.824.373,32
-22.597,82
499.910,69
433.453,77
66.456,92
-3.747.847,59
-2.795.085,78
-843.250,37
-109.511,44
-4.797.547,50
-4.763.001,40
-272.148,48
241.990,57
-4.534,79
146,60
-7.730.755,07
5.871.488,68
-50.000,00
-50.000,00

5.081.475,58
185.022,08
185.022,08
185.022,08
-44.551,64
-44.551,64

7.356.797,29
113.003,73
113.003,73
113.003,73
-54.407,86
-54.407,86

140.470,44

58.595,87

A.3. Zergen aurreko emaitza
17. Irabazien gaineko zerga

5.221.946,02
-24.412,65

7.415.393,16
-10.521,69

A.4. Eragiketa jarraituetatik etorritako ekitaldiaren emaitza

5.197.533,37

7.404.871,47

0,00

0,00

5.197.533,37

7.404.871,47

A.2. Finantza emaitza

B) Eragiketa etenak
18. Eragiketa etenetatik etorritako emaitza garbia zergarik gabe
A.5. Ekitaldiaren emaitza
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2012

Terminoen glosarioa
Zuzkidura orokorra (litroak/bizt/eguneko)
Banatutako uraren eta hornitutako biztanleriaren (2013ko urtarrilaren 1etik 2014ko urtarrilaren 1era bitarteko batez besteko
herritarrak, Biztanleen Udal Erroldaren arabera) zatidura, 365 egunerako.
Erregistratu gabeko ura (sarera guztira bidalitakoaren %)
Banaketa sarera sartzen den ur bolumena, baimendua baina neurtu gabea den kontsumoari dagokiona eta AMVISAk udal
erabilerakotzat duena (ureztatzeak, garbiketak, obretako hartuneak edo sarea mantentzeko lanak). Horiei guztiei benetako
zein ustezko galerak gehitu behar zaizkie. Onenentzat jotzen da %20tik beherako balioa.
Ur galerak (sarera guztira bidalitakoaren %)
Banaketa sarera sartzen den ur bolumena, benetako eta ustezko ur galerak (sareko ihesak, kontadoreen azpi kontaketa,
ezkutuko kontsumoa) barnean direla. Onenentzat jotzen da %15etik beherako balioa.
Banaketa sareko errendimendua
Baimendutako uraren (hala erregistratua nola erregistratu gabea) eta sarean guztira sartutako ur bolumenaren arteko erlazioa,
ehunekoetan adierazita Onenentzat jotzen da %85etik gorako balioa.
Hodiak berritzea
Urtean zehar berritu diren zuntz zementuzko hodien luzeraren eta sareko zuntz zementuzko hodien luzera osoaren arteko
erlazioa, ehunekoetan adierazita. Onenentzat jotzen da %4,5etik gorako balioa duena, hiriko zuntz zementuzko hodiak 1520 urteko epean osorik berritu daitezen.
Baliabidearen agortze tasa
Banaketa sarean sartutako ur bolumenaren eta baliabide emakidaren gehienezko bolumenaren (51.088.320 m3) arteko
erlazioa, ehunekoetan adierazita. Onenentzat jotzen da %50etik beherako balioa duena.
Ihesen kontrol aktiboa
Urtean zehar ikuskatutako hodien luzera sistemako hodien luzera osoaren aldean, ehunekoetan adierazita. Balio onena
sarearen tamainak erabakitzen du (400 km baino luzeagoa bada, onenentzat joko da gune kritikoen %100 ikuskatua denean).
Ihesen gutxieneko maila (litroak/hartunea/eguneko)
Muga teknikoa da; muga horretatik behera ezin dira murriztu banaketa sistemaren galera errealak, ezta mantentze onena
izanda ere. Balio hori sarearen tamainak eta dituen hartune kopuruak baldintzatzen dute.
Egiturazko ihesen indizea
Sarea kudeatzearen errendimendua galera errealen arabera neurtzen duen adierazle teknikoa da. Urtean hartuneko benetan
galdutakoaren eta ihesen gutxieneko mailaren zatidura da. Balioak 1en ingurukoak direnean adierazten dute sarea egoera
bikainean dagoela, eta 10era arteko balioek, berriz, egoera onargarrian daudela.
Fakturatutako ura (sarean guztira isuritakoaren %)
Banaketa sarera isurtzen den ur bolumena, kontagailu bidez neurtzen dena eta urtean fakturatzen dena (hiruhilero egiten
diren lau fakturazioak, kontratuen bajak eta AMVISAko bulegoetan zuzenean egiten diren fakturazioak barnean hartzen dira).
Ehunekoetan adierazten da, eta tarifa mota bakoitzaren eguneko batez besteko kontsumoa kontuan hartuta kalkulatzen da,
365 egunetara luzaturik.
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