Azken urteotako emaitza onei eutsiz itxi zuen AMVISAk 2019ko ekitaldia. Berriro ere,
ur kontsumoaren datuek eta sarearen adierazle teknikoek eta kontrolerako
adierazleek balio optimoak erakutsi dituzte, gure hirian urak duen kudeaketa onaren
adierazgarri. Hori horrela dela frogatzen du, gainera, 2019an herritarren
pertzepzioaren inguruan egindako azterlanak, zeinak aldiro-aldiro herritarrek uraren
kudeaketaren inguruan duten iritziaren berri ematen duen. Aztertutako laginaren
%82k dio kudeaketa hori ona edo oso ona dela, eta horrek erakusten du AMVISAk
herritarren konfiantza duela. Beraz, geure burua zoriondu dezakegu eta enpresa
eskertuta dago horrekin.
Aldi berean, 2019an aldaketa urtea izan da AMVISAren egituran. Aldaketak 2020an
zehar osatuko dira, eta barne antolaketa Zerbitzua emateko egungo beharretara
egokitzera bideratuta daude, uraren kudeaketak orain dituen eta etorkizunean izango
dituen erronkei hobeto erantzuteko.
Inbertsioei dagokienez, Arakako EUAko deposituetako lanak osatu dira, eta lan
bolumen garrantzitsua egin da sareak berritzen. Horretan azpimarratzekoa da,
hiriaren gainean duen eraginagatik, hiriko erdigunean kolektorea aldatu egin dela eta,
halaber, martxan zeuden obrak baliatuz hainbat lan egin direla, hala nola tranbia
Hegoalderantz luzatzeko lanei dagozkienak edo BEI busa ezartzekoak.
Aurkezpen hau idazteko unean, gure gizartea egoera berezi batean aurkitzen da,
hots, COVID-19 pandemiak eragindako osasun larrialdian. Lehenengo unetik,
AMVISAk hartu beharreko neurriak hartu ditu, edateko ura hornitzeko funtsezko
zerbitzuak ematea bermatzeko, eta baita ur zikinak arazteko ere, herritarrentzat eta
gure langileentzat osasun berme guztiak beteta. Pandemia Zerbitzuaren zenbait
alderdi ari da baldintzatzen, hala nola Jendearentzako Arreta edo aurreikusitako
obrak egikaritzea, baina, hala ere, uste dugu 2020an zehar ohiko jarduera
berreskuratu ahal izango dugula eta aurreikusitako inbertsio proiektuekin eta
ekimenekin jarraipena emango diegula. Proiektuen artean azpimarratzekoak dira:
saneamendu sareko informazioa GIS korporatiboan txertatzea edo AMVISAren
administrazio kudeaketa uraren ziklo integralaren tarifen zerga sistemaz kanpoko
Ondare Prestazio bihurtzea.

Marian Gutiérrez
AMVISAko lehendakaria

AMVISAk Vitoria-Gasteizen eta bere udalerriko Administrazio Batzarretan, eta
baita alboan dituen Arrazua-Ubarrundia, Legutio eta Zigoitiko udalerrietan ere,
eskaintzen du Uraren Ziklo Integralaren Zerbitzu Publikoa.
Hornidura zerbitzuak bere barne hartzen
ditu ur gordina atzitzea, edangarri
bihurtzea eta baita edateko ura kontsumo guneetara banatzea. Saneamendu
zerbitzuak bere barne hartzen ditu ur
zikinak eta euri urak bildu eta tratatzea,
baita arazte prozesuan sortutako lokatzak eta hondakinak kudeatzea ere.

Honako hauek dira bere helburu estrategikoak:
• Bere zerbitzuak era efikaz eta efizientean emango direla bermatzea.
• Enpresaren iraunkortasuna ziurtatzea.
• Bere interes taldeen espektatibei erantzun egokia ematea, lana bere
balioekin eginez, bikaintasuna lortu
ahal izateko.

AMVISAko gobernu betearazlea Administrazio Kontseiluari dagokio. 9-13 kontseilariz osatuta egongo
da, eta kargua izango dute lau urterako. Kideen erdiek gehi batek zinegotzi hautetsi izan beharko dute
Vitoria-Gasteizko Udalean.
2019an, Kontseiluak 14 bilera egin zituen, horietako lau ez ohikoak izan zirelarik; Batzar Nagusiak,
berriz, 5.

Lehendakaria
Felipe García Miravalles jn. (PSE-EE*)
Lehendakariordea César Fernández de Landa jn. (EAJ-PNV*)
Kontseilariak
Amaia Barredo Martin and. (EAJ-PNV*)
Miren Fernández de Landa and. (EAJ-PNV*)
José Manuel Bully jn. (PSE-EE)
Amancay Villalba and. (EH BILDU GASTEIZ*)
Idazkaria

Cristina Núñez and.

Josu Encina jn. (EH BILDU GASTEIZ)
Alfredo Iturricha jn. (PP*)
Gustavo Antepara jn. (PP)
Gema Zubiaurre and. (ELKARREKIN VG*)
*Zinegotziak

Komunikazio eta parte hartze kanalak
Webgunea eta Gardentasun Ataria
Hiru hileroko informazio orria
Sentiberatasun kanpainak
Hurbiltasun eta gizarte erantzukizuneko
ekintzak
Jarduera txostenak eta memoriak
Hedabideak
Webgunea eta Gardentasun Ataria
Hiru hileroko informazio orria
Sentiberatasun kanpainak
Oharrak, zuzeneko komunikazioak
Bezero arreta
Tramite birtualak
Jarduera txostenak eta memoriak
Pertzepzio azterlanak
Webgunea eta Gardentasun Ataria
Intranet
Iragarki taula
Lan bilerak eta taldeak
Langileen ordezkaritzako batzordeak
eta guneak
Kontratatzailearen profila
Webgunea eta Gardentasun Ataria
Zuzeneko komunikazioa
Lan bilerak
Jarduera txostenak eta memoriak
Webgunea eta Gardentasun Ataria
Jardunaldi teknikoak
Ekintzak eta ekitaldi bereziak
Lan bilerak eta taldeak
Sareetan parte hartzea:
• Ur Horniduren eta Saneamenduen
Espainiako Elkartea, AEAS
• ACLIMA, Ingurumeneko Industrien
Euskadiko Kluster Elkartea
• Interes Orokorreko Tokiko Enpresen
Sarea, ELIGE
• Zadorraren Jarraipenerako Erakunde
arteko Mahaia
• Zebra muskuiluari buruzko Erakunde
arteko Mahaia

2019ko lankidetza hitzarmenak:
• UNICEFekin: larrialdiko esku hartzea
Mozambiken
• EHUrekin: ikasle baten praktikak
• Andolluko Administrazio Batzarrarekin:
edateko ura banatzeko sarea hobetzeko
proiektua idazteko, lanak zuzentzeko,
egikaritzeko eta finantzatzeko lankidetza.
• Uribarri Ganboako Administrazio Batzarrarekin: uraren goi hornidura

Kudeaketarako goi organoa, Vitoria-Gasteizko udalbatzak eratua
Gidalerroak finkatzen ditu eta Batzar Nagusiak erabakitzeko bideratu beharreko gai guztiei jarraipena egin eta horiek
onartzen ditu: urteko jardun egitaraua, jardueren memoria, ekitaldi bakoitzeko aurrekontu proiektua eta txostena, urteko
kontuen adierazpena, emaitzak aplikatzeko proposamena eta Estatutuak aldatzeko proposamenak
Lehendakaritzak hala proposatuta, Administrazio Kontseiluak izendatzen du. Kontseiluan eta hango Lehendakaritzan
parte hartzen du; akordioak, ebazpenak eta eskuordetutako zereginak gauzatzen ditu, eta Elkartearen jarduera gidatu eta
gainbegiratzen du

Urarekin lotutako jarduera guztien arduraduna azken
kontsumo guneetara hornitzeraino: urtegietan atzitzea, edateko ura ekoiztea, hornidura sare eta lehen
sareko hodien kudeaketa, hornitzeko barne
instalazioen hornidura eta neurgailuen kudeaketa

Ur zikinei lotutako jarduera guztiak azken isurketaraino: estolderia sistemaren operazio eta mantentze
lanak, Krispiñako UZAko ustiapena gainbegiratzea,
lizentziak izapidetzea, herritarren arreta eta
saneamendu esparruko araudiaren kontrola

AMVISAk egikaritutako proiektu eta obrekin lotutako jarduera guztien arduraduna, bai horniduran eta baita
saneamendu esparruan ere: atzipen, banatze eta saneamendu sistematan esku hartzeko proiektuak idaztea, sare
berrikuntza eta sare berrien egikaritzea, obren kontrola

Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak finkatzen ditu
eta uraren kalitatea kontrolatzen du osotasunean, eta
ur zikinak arazteko prozesuak eta kolektoreetarako
isuriak kontrolatzen ditu, arazketari lotutako azterlanak
egiteaz gain

Bezeroak eta Sozietatearen merkataritza jarduera
kudeatzen ditu (kontsumoen irakurketa, fakturazioa
eta kobrantza, berankorren eta iruzurren kontrola,
estatistikak osatzea); bezeroaren arreta eta abonudunekiko komunikazioa kudeatzen du eta barne
kontrol ekonomikoa eta finantza kudeaketa egiten ditu

Enpresaren antolamendu egitura eta langileen
garapena kudeatzen ditu (lan harremanak, lanek
segurtasuna eta osasun, prestakuntza), lizitazioak eta
kontratuak kudeatzen ditu, ondarea eta aseguruak eta
lege aholkularitza osoa ematen du

Enpresaren sistema informatikoen arduraduna (SAP,
GIS, SCADA), beste jarduera arloek behar dituzten
aplikazioak garatzen ditu eta ekipamendu informatikoen mantentze lanak eta eguneratzeak egiten ditu

Legutio

Zigoitia

Gorbeiako
iturburuak

Albinako
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Etxaguen
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Zestafe
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Manurga
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Ondategi
Olano
Zaitegi

Berrikano
Letona

Elosu

Buruaga
Betolaza

Hornidura goi zerbitzuan (27 herri)
Hornidura behe zerbitzuan (3 herri)
Hornidura goi zerbitzuan saneamenduarekin (11 herri)
Hornidura behe zerbitzuan saneamenduarekin (49 herri)
Bakarrik saneamendua (2 herri)
Zerbitzurik gabeak (5 herri)
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Ziriano
Miñao Gutxia
Amarita
Langraitz-Ganboa
Mendarozketa
Apodaka
Miñao Goien
Arroiabe
Etxabarri-Ibiña
Erretana
Mendiguren
Artaza Foronda
Mendibil
Foronda
Legarda
Durana
Oto Goien
Uribarri-Arrazua
Mandoia
Antezana Arangiz
Gamarra
Gutxia
Oto Barren
Abetxuku
Lubiano
Gereña
Arzubiaga
Uribarri-Ibiña
Ihurre
Gamarra Nagusia
Martioda
Lopida
Jungitu
Zurbao
Estarrona
Betoño
Astegieta
Ilarratza
Matauko
Mendoza
Vitoria-Gasteiz
Gobeo
Krispiña
Oreitia
Elorriaga
Zerio
Ehari
Margarita
Arkaute
Lermanda
Argandoña
Askartza
Zuhatzu Gasteiz
Arkaia
Villafranka
Armentia
Aretxabaleta
Otazu
Andoiu
Ariñiz
Aberasturi
Gometxa
Gardelegi
Gamiz
Lasarte
Mendiola
Berrostegieta
Zumeltzu
Bolibar
Gaztelu
Eskibel
Subilla Gasteiz
Monasterioguren

Vitoria-Gasteiz

Uribarri Nagusia

18.491.450 m3
banatu dira

Banatutako bolumena %1,8 igo da
iazko kopuruarekin alderatuta. Zuzkidura orokorra 199,6 litrokoa da biztanle
eguneko, bakarrik %0,8 igo da.

%92,0

Sarearen errendimendua

Zerbitzua

259.163 bizt.
jaso dute

126.911
kontratu

%87,7

Fakturatutako ura

34.578.618 m3
tratatuak

72 langile finko
Inbertsioa:

7.719.142,18 €
Negozio zifra:

24.298.652,13 €

AMVISAk 2019ko ekitaldian izan
duen negozio zifraren zenbateko
garbia %1,4 hazi da, iazko ekitaldiarekiko.
Kontabilitateak eman duen
emaitza 6.388.407,15 €-koa izan
da, urteko aurrekontuan aurreikusitakoa baino %10,5 handiagoa.

Etxeko hornidura:

105,9 litro

AMVISAko organigramak
ditu, horietako 3 hutsik
lanpostu bat, kontagailu
ekoizpen ofizial batena,
absolutua duena).

70 lanpostu jasotzen
egonik (administrari
irakurle batena eta
desgaitasun iraunkor

arlo bihurtzea, aurreko ekoizpen eta banaketa
arloak batuz, eta, halaber, Saneamendu arloa
(Ur Zikinen Sarearen Mantentze Lanak)
Saneamendu eta Arazketa arlo bihurtzea.

2019ko urtarrilean Administrazio Kontseiluak
honako antolamendu aldaketa hauek onartu
zituen:

• Obra eta Proiektuen arlo berria sortzea,
dagokion burutzarekin, eta Bezero Arretako
azpiburutza Administrazio arloan, organigraman
hutsik zegoen kontagailu irakurlearen lanpostua
amortizatuz.

• Edangarrien Sarearen Ustiapen, Banaketa eta
Mantentze Lanetako arloaren izena Hornidura

74 pertsona plantillan*
Lanaldi osoko langile finkoak

65
63
66
66
66
66
68
68
68
66

50 gizon eta 24 emakume

2010

2019

AMVISAk lantaldean dituen 74 langileetatik 66 finkoak dira,
beste 6 ere finkoak dira, baina lanaldi partzialean %15eko
errelebo kontratuak dituztenak, eta 2 langile aldi baterakoak.
Urtean zehar enpresan 89 pertsona aritu izan dira lanean,
aldi baterako langileak ere kontatuz, eta guztira 157 kontratu
sinatu dira langile finkoen lanaldiaren 6,32 ordezkatzeko.
Urtean lanean aritu direnen batezbestekoa 68,7 langilekoa
izan da, 64,6 finkoak eta 4,1 aldi baterakoak izanik.
Langileen kontratazio berriei dagokienez, urrian pertsona bat
hasi zen lanean Obra eta Proiektuetako burutza betetzeko.
2019an zehar inork ez du errelebo kontratuko erretiro
partzialik eskatu.

Herritarren kopurua

3.755
3.811
3.628
3.657
3.656
3.721
3.561
3.589
3.551
3.769

Gizonak Emakumeak Batez besteko adina

2010

2019

Jarduera arloka

63

26

51

Giza Baliabideak eta Idazkaritza
Ekoizpen eta Mantentzea
Tratamendua eta Kalitatea
Ustiapena eta Banaketa
Saneamendua
Administrazioa eta Ekonomia
Informatika
Gerentzia
Obrak eta Proiektuak

0
37
4
10
5
4
1
1
1

5
2
7
4
1
5
1
1
0

50
50
49
50
51
50
51
60
53

Maila profesionalka

*2019ko abenduaren 31n

Goi mailako titulazioa (%12)
Erdi mailako titulazioa (%9)
Administrariak (%15)
Teknikariak (%24)
Operadoreak eta espezialistak (%20)
Ofizialak (%20)

63
8
5
2
13
17
18

26
3
3
11
8
1
0

Lan Segurtasun eta Osasun esparruak,
enpresak urtero bete beharreko jarraibideak eta
inplementatu beharreko jarduerak planifikatzen
ditu, hobekuntza helburuak jarriz pertsonen
prestakuntzan, informazioan, parte hartzean,
etab. Prebentzioaren kontrola Segurtasun eta
Osasun Batzordearen bidez egiten da. 2019an
lau bilera egin ziren, aipatu batzordean.
Urtean zehar Prebentzio Plana eguneratu zen
eta lan baldintzatan (antolamenduan nahiz
teknologia berriei, produktuei eta ekipamenduei
dagokienez) aldaketaren bat izan duten lanpostuen arrisku ebaluazioak berrikusi ziren,
halaber, langileen osasuna kaltetzeko aukera
ematen duten lanpostuena edo prebentzio
neurriak desegokiak edo urriak direnena. Era
berean, indarrean dagoen araudia betetzeko
jarritako larrialdi planak egokitu ziren eta baita
Laneko Jazarpen Protokoloa ere. Bestalde,
AMVISAko egoerara egokitu zen VitoriaGasteizko Udalak Gatazkak Konpontzeko duen
Prozedura.
Urtero legez, langileek borondatezko azterketa
medikua egin zuten, Vitoria-Gasteizko Udaleko
Lan Osasuneko Unitatearen bitartez.
Laneko Arriskuen Prebentzioa era eraginkorragoan kudeatzeko, AMVISAk Koordinatu
Plataforma ezarri du 2019an, enpresa jarduerak
koordinatzeko plataforma, alegia.

Urteko gastuak
Istripuak
Maiztasun tasa
Larritasun tasa
Intzidentzia tasa
Batez besteko iraupena

11.701,68 €
1 medikuaren bajarekin
3 medikuaren bajarik gabe
39,14 (IFG)/9,78 (IFB)
0,13
0,06
12,79

Segurtasun eta Osasun esparruko prestakuntza/
informazio ekintzak
• Lanean hasiberriei prestakuntza eta informazioa ematea.
• Lanpostuaren arriskuei buruzko prestakuntza
(operadoreak, ofizialak…).
• Autobabeseko planei buruzko prestakuntza.
• Lan Poltsan daudenentzako prestakuntza
plana definitzea: 3 ordu arrisku elektrikoei
buruz, 3 ordu produktu kimikoen deskargen
inguruan, 4 ordu garabi zubiari buruz eta 2
ordu lanpostu bakoitzeko arriskuei buruz.
• Eremu konfinatuei buruzko prestakuntza: 3 orduko 3 saio. 42 langilek jaso dute prestakuntza.
• Erdi mailako arduradunentzako 60 orduko
oinarrizko ikastaroa arriskuen prebentzioan.
• 1,5 orduko prestakuntza, pilagailu elektrikoari
buruzkoa.

Pertsonen kudeaketa esparruko beste atal garrantzitsu bat prestakuntzarena da,
zeina erreminta estrategikotzat hartzen den, globalitateak eta teknifikaziora
egokitzeko behar berriek gero eta egiteko garrantzitsuagoa dutela. Behar horien
artean daude sektoreko enpresen arteko koordinazioa eta esperientzien
komunikazioa. Ikasteko eta prestakuntza teorikoan eta praktikoan iturri aberatsa
delakoan, AMVISAk bere langileek ur esparruko bileratan eta enpresen lan forotan
parte har dezatela bultzatzen du, hala nola AEASen (Espainiako Ur hornidura eta
Saneamendurako Elkartea).

Bidaiak

Erabilitako orduak
Parte hartzaileak
Bidaia gastuak guztira

%8,1

51,5
48,7
50,3

59,5
60,0

1.088,25 ordu
59
13.679,53 €
5.091,25 €
2010

%1 Istripuagatik
%18 Lizentziak,
baimenak
%5 Medikuarenera
joateagatik

%35
Aldi baterako
ezintasunagatik

1.656,91 ordu
24,11 ordu

568,66 ordu
27
13.841,53 €

2019

2010

37,9
34,4
28,8
23,3
24,1

Erabilitako orduak
Parte hartzaileak
Jardueratako gastua guztira
Fundae hobaria

%42 Norberaren gauzengatik

Orduak

Prestakuntza orduak guztira
Prestakuntza orduak langileko
Prestakuntza jarduerak

%4,1
%5,2
%6,0
%4,3
%6,5
%8,2
%8,1

Urteko lanaldi
1.647 ordu
Benetako lanaldia
1.592 ordu
Urteko oporrak
180 ordu
Norberaren gauzetarako egunak
6 egun
Gehiegizko lanaldia
52,5 ordu
Aparteko orduak guztira
154 ordu
Dedikazio bereziko orduak
275,38 ordu
Urtean lanik egin gabeko orduak 9.042,23 ordu
Urteko absentismo metatua
%8,13

%10,2
%10,8

2019an Arakako Laborategiak Elikagaien Kalitate eta Segurtasuneko Master
Ofizialeko ikasle bat hartu zuen praktikak egiteko, maiatzetik uztailera bitartean.

2019

5,3 Hm3
Kontzesioa 200 l/s
(Albina ibaia)

156.035 m3
3.721.520 m3

0,1 Hm3
Kontzesioa 50 l/s
Ur tratamendua
iragazketa eraikinean

Urrunagako
urtegia

240.010 m3

Goi hornidura
Legutiora

Hornidura Zigoitiara

Uribarriko
urtegia

m3

1.127.725
14.476.682 m3

180 Hm3

Kontzesioa 1.000-1.200 l/s
(Zadorra, Barrundia, Dulantzi ibaiak)
Zadorra ibaia

Kontzesioa 50 l/s (Zadorra ibaia)

413.540 m3
Produkzio ahalmena:
38.000.000 m3/urtean
60.000 m3-ko ahalmena depositu
operatiboetan (2, 2019an)
ENACek egiaztatutako
laborategi propioa
Edangarria banaketa sarera

18.491.450

m3

240,0
21,0
238,0
21,0
222,0
19,7
209,0
18,5
207,0
18,4
208,0
19,4
200,2
18,1
197,8
18,0
198,1
18,2
199,6
18,5
l/bizt. eta eguneko

Geh. hilea: 1.949.980 m3 (uztaila)
Gutx. hilea: 1.349.823 m3 (apirila)

Hm3/urtean

Goi hornidura
Noryeste Ureztatze Sarera

2010

2019

Dulantziko Kanala

Dulantzi ibaia

Sare luzera

738 km

Kontagailuak

134.029

Harguneak

10.292

Ponpategia

15

Aurrelokalizatzaileak

724

AMVISAren hornidura sistemak (ikus
1. Irudia) ura hartzeko 4 eremu ditu,
2019an guztira 20.135.512 m3 hornitu
zituztenak.
Zadorra sistematik, zeinak Ullibarri eta
Urrunaga biltzen dituen, dator hartutako
uraren %75 baino gehiago. Dulantzi ibaiak
17.721.435 m3-ko ekarpena egiten dio
urtean. Hartutako ur bolumenak, batez era
Arakako EUAra doaz. Arakara grabitate
bidez iristen da Albinatik datorren ura eta
ponpa bidez Duranan eta Zadorra Sisteman hartutako ura. Gorbeian hartutako
ura iragazketa eraikin baten bertan
tratatzen da, Zigoitiko udalerriari grabitate
bidez banatzeko.




mm
165 50 23 78 47 14

28 40

Urtegiaren gehieneko maila arrunta:

192,6 Hm3

Kota: 546,5 m

160 Hm3

120 Hm3

Pilatutako batez besteko bolumena: 93,0 Hm3
Batez besteko kota Uribarrin: 544,2 m
80 Hm3

Urt Ots Mar Api Mai Eka Uzt Abu Ira Urr Aza Abe

Kontsumitutako erreaktiboak
2019an edateko ura biltzen duen 30.000 m3-ko
depositu berria eraiki da Arakako EUAn, zeina
erabilgarri egongo den 2020ko lehen hiruhilekoan. Sosa biltzeko depositu berri bat ere
jarri da martxan. Produktu arriskutsuak biltegiratzeko ikuskapen tekniko bat ere egin da.
2020rako aurreikusita dago Arakako EUAn
biltegien eraikuntza osatzea eta depositu
gunea urbanizatzea, eraikinetarako sarbideak
hobetuz.

43 44 224 72

Kloro gasa
Sodio hidroxido
Malutatzaile
Azido hexafluorosiliziko
Ikatz aktibo
Hipoklorito (Gorbeian)

Garbiketen kopurua
Energia kontsumoa
Ur kontsumoa
Aurreikusitakoa (purgak eta garbiketak)
Bestelakoak*

488.231 kg
54.353 kg
3.438 kg
381.340 kg
30.018 kg
9.482 kg
9.600 kg

522
796.822 Kwh
279.175 m3
186.117 m3
93.058 m3

*Neurketa, ureztatze eta instalazio galerak konpentsatzeagatik tratatutako bolumenarena.

Ur edangarriaren banaketa 738 km dituen sare baten bitartez egiten da, une oro
kontrolatu eta zaindu egiten dena. Hodiak eta kontagailuak berritzeko politikari eta
ihesak azkar detektatzeari esker, AMVISAren sarearen errendimendua (kalkulatzeko
era: baimendutako ur bolumena, erregistratua eta erregistratu gabea, zati sarean
sartutako bolumena guztira) %92koa izan da 2019an. Azken 17 urteotan %85
gainditu da.
Sarea kontrolatu eta hodiak eta kontagailuak berritzeaz gain, ur edangarria banatzeko
sistemaren mantentze lanek beste lan batzuk ere barne hartzen ditu, hala nola
punpak eta erregulatzaileak ordezkatu eta prest izatea.
Urtean zehar egin diren obren artean nabarmentzekoak dira Lakua-Arriaga auzoko
hornidura sareak berritzea bukatu egin dela eta hiriaren hegoalderantz hedatutako
tranbiaren ibilbidearen zati diren kaleetan burdinurtu nodularrezko hodiak sartu direla.

Berritutako sarea

3.224 m

Berritze ehunekoa

%3,0

Sare berria (hedapena)

127 m

Berritutako kontagailuak

6.854

Kontagailu berriak
Berrikusitako instalazioak

1.104
274

Bizigarritasunerako etxebizitzak
Pabilioiak

%17 Polietilenoa
%3 Burdinurtu grisa
%3 Bestelakoak
%14 Fibrozementua
%63 Burdinurtu nodularra

271
3

2019an honako hauek azpimarratu behar dira
banaketa sistemaren mantentze lanen artean:
• Zuntz zementuzko sarean 3.224 m berritzea.
Berritze lan horien ondoren, zuntz zementuzko
sarea %14koa da eta espero da 2025erako hodi
mota hori guztiz kenduta egotea.
• Sareko 210 km kontrolatu dira guztira, 31 ihes
detektatuz, 700 Permalog aurrelokalizatzeko sistemaren bitartez (sarean 8 ihes aurkitu ziren) eta
zuzeneko auskultazioaren bitartez (20 ihes sarean
aurkitutakoak eta 3 partikularrenetan). Gainera,
ihesak bilatzeko sistema berria jarri da, 24
PermaNET SU aurrelokalizatzeko sistemaren
bitartez.
• 7.958 neurtzeko ekipamendu berri jartzea, 12 urteko
antzinatasuna duten kontagailuak berritzea barne.
• Urtean zehar, 1.102 lan agindu gauzatu dira,
banaketa sarea ustiatzeko eta mantentzeko: 98
matxuren eraginez, 771 mantentze lanetarako eta
233 Arloko zerbitzuetarako. 75 larrialdiri ere arreta
egin zaie.

2020rako, Hornidura arloaren barruan, honako
jarduera hauek daude aurrikusita:
• Urtegietarako sarbideak hobetzea.
• Arakako EUAn obrak eta gunea urbanizatzea
bukatzea.
• Zuntz zementuzko sareak berritzeko lanekin eta
neurtzeko gailuak eguneratzearekin jarraitzea.
• Ponpaketetako komunikazio sistemak modernizatzea eta ponpak aldatzea Berrostegieta,
Ariñez eta Estibalitzeko Administrazio Batza-

rretan, eta baita Zumeltzuri ura hornitzeko
sistemaren ekipamendua hobetzea ere.
• Ur edangarriaren banaketarekin lotutako
azterlanak
egitea:
Krispiñako
hornidura
hobetzeko, zuntz zementuzko hodien tarte
batzuk aldatzeko, airetik doazen hodiak ur
azpitik joan daitezen, osasun zerbitzuetarako
hornidura bermatzeko eta Eremu Konfinatuen
Protokolorako.
• Aurrelokalizatzaileak
eguneratzea
bidezko komunikazio sistemarekin.

telefono

2019an egindakoak

2020rako aurreikusitakoak

• Hodiak berritu dira Ramon y Cajal, Luis Heintz eta Adriano VI.aren kaleetan (azken horretan lanean ari dira).
• Lakua-Arriaga auzoan hodiak berritu dira, partzialki
edo osorik, eta hiriko zenbait kaletan ere bai;
gainera, Hegoaldeko Tranbiako obrekin lotuta
hodiak sartu dira (bukatuta). Honako hauek daude
beste zenbait kaleren artean: San Ignacio
Loiolakoaren K., Eskalmendi, Bergarako Atea,
Gaztelako Atea, Nieves Cano, Castro Urdiales,
Martínez de Aragon, Diputazio, Angulema, Florida,
Zadorra Hirib. eta Jacinto Benavente.

• Hasitako lanak bukatzea.
• Txagorritxu auzoan hodiak berritzea.
• Bake kalean hodiak berritzea (Olagibel kaletik
Errioxa kaleraino).
• BEI busaren obrek kaltetutako kaleetan hornidura
berritzea.

Erregistratu gabeko ura: %12,3
Baimendutako baina neurtu gabeko kontsumoa (hainbat udal erabileraren aurreikuspena: ureztatzeak,
garbiketa, obra harguneak eta sarea mantentzeko lanak) gehi benetako nahiz itxurazko galerak.
Harguneen arteko batez besteko distantzia: 71,7 m
Baliabidearen agortze tasa: %36,2
Banaketa sarean sartutako ur bolumenaren eta baliabidearen gehieneko kontzesio bolumenaren
(51.088.320 m3) arteko erlazioa. %50etik beherako balioa balio optimotzat jotzen da.
Ihesen kontrol aktiboa: %61
Urtean ikuskatutako hodien luzera zati sistemako hodien luzera osoa. Ihesen bilaketari baino ez dio egiten
erreferentzia.
Ihesen gutxieneko atalasea: 119,5
Muga tekniko honen azpitik ezin dira banaketa sistemaren benetako galerak murriztu, ezta mantentze lan
bikaina eginda ere.
Ihesen indize estrukturala: 1,42
Sarearen kudeaketaren errendimendu adierazle teknikoa, benetako galeren arabera: urteko harguneko
benetako galeren eta ihesen gutxieneko atalasearen arteko zatidura da. Balioak 1 inguruan badabiltza,
sarearen egoera bikaina da.

AMVISA da lau hornidura eremutarako Kontrol eta Zaintza Unitatea, goi
hornidurako 37 herrirena eta goi zein behe hornidurako 54 herrirena. Arakako
EUA laborategiak uraren kontrolak egiten ditu harpenetan eta EUAetan;
gainera, klorazioak ere egiten ditu uraren kalitatea bermatu eta tratamenduak
egokitzeko.
Kontsumitzeko uraren kalitatea bermatzeko egunero egiten diren ohiko
kontrolez gain, 2019an beste honako
hauek ere nabarmendu behar dira:
• ENAC-ek UNE-EN ISO/IEC 17025
arauaren egiaztagiriaren jarraipenerako
auditoria egitea.
• Gasen eta masen kromatografia egiteko ekipamendu abian jartzea eta
kontsumorako uretan dauden osagai
lurrunkorren eta erdilurrunkorren teknika analitikoak prestatzea.
• Albinako urtegian Kontrol Analitiko Automatikoa egiteko Plataforma abian jartzea.
• UCMko Albaitaritza Fakultateko Mikroalgen
Ikerketa
Bioteknologikorako
Taldeak sinatutako proiektua gauzatu
da: “Desarrollo de test de detección
temprana de sustancias productoras de
sabores y olores en los embalses,
asesoría y apoyo en la implementación
de test de toxicidad por biosensor
inespecífico en agua pre-potable y
potable”.
• Vitoria-Gasteizko Udal Laborategiarekin eta IDEXX enpresarekin elkarlanean, Legionellarentzako teknika
analitiko berriaren azterlana bukatu da.
• Metodo mikrobiologiko eta fisikokimikoak egokitu egin dira 902/2028 EDaren arabera.
• Zebra Muskuiluaren Mahaian beste
erakunde batzuekin koordinatzea, bere
hedapenaren jarraipena egin eta
kontrolatzeko.

2020rako aurreikusita daudenak:
• Kontsumitzeko uren, giza kontsumorako azal uren eta ur zikinen
analitika bereziak egiteko pleguak
lizitatzea. Analisi horien artean izango
dira harpenetan kontsumorako uretan
usainak eta zapore desatseginak sor
ditzaketen mikroorganismoen presentziaren analisi sistematikoak.
• UCM-ko Mikroalgen Bioteknologia Ikerketa taldearekin beste proiektu bat
sinatzea, tratamendua optimizatzeko
zaporeak eta usainak sortzen dituzten
organismoen presentzia detektatzeko
berariazko kit azkarra garatzeari
buruzkoa.
• Legionella Pneumophila eta Colifagosa
ur laginetan detektatzea abian jartzea,
urak kontrolatzeko Europako zuzentarau proiektura egokitzen joateko.
• Osagai organiko lurrunkorren eta
erdilurrunkorren (plagizidak) teknika
analitikoak inplementatzea, eta teknika
analitiko berriei buruzko informazioa
eta prestakuntza (patogenoen detekzioa, etab.).
• Laginak eta saiakuntzak kudeatzeko
programa informatikoa aldatu behar ote
den aztertzea.

Sartzen den uraren, prozesuan dagoen eta tratatu
den uraren eguneroko barne kontrolak (407).
Urte sasoiaren arabera, honako hauen presentzia analizatzeko kontrol bereziak:
─ Protozoo patogenoak (19)
─ Mikroalgak eta mikrozistinak (30)
─ Plagizidak (34)
─ Burdina eta manganesoa (328)
─ Zebra muskuiluaren larbak plantara sartzeko uretan (17)
─ Erradioaktibitatea (4)
Presagain mailako profila Uribarri (10) eta
Albinako urtegietan (eguneroko jarraipena
apiriletik aurrera), zunda multiparametrikoekin.
Ikuskatu egingo dira, batetik, monitorizazioa,
kalibraketa eta neurketa jarraitua egiteko gailuen
mantentzea, teleaginte bidez, eta bestetik,
Vitoria-Gasteizko sarean birklorazio instalazioak
mantentzeaz arduratzen den kontrata.

Sartutako koagulazioari eta preklorazioari jarraipena egitea.
Teleaginte bidez, neurketa jarraituko gailuak
ikuskatu, kalibratu eta mantenduko dira.

Instalazioak mantentzen dituen eta sareko
birklorazioak egiten dituen kontrata ikuskatuko
da, jarduteko aginduak eman eta hautemandako intzidentziei jarraipena egiteko.

Kanpo laborategietan egindako kontrolak

Uribarri eta Albinako urtegietako harpenetan
eta Duranakoan (15) kontrolak egitea.
Arakako EUAko deposituetako irteeratan eta
Gardelegiko (282) azken deposituan kontrolak egitea.
Kontrolak banaketa sareko laginketa guneetan: 31 gune hirian eta 35 Administrazio
Batzarretan (854).
Erradioaktibitate kontrol bereziak (4).
Usaimenaren eta dastamenaren analisiak,
deposituen irteeretan eta hiriko 4 gunetan, 35
dastatze panelen bitartez (97).
Harpenetan kontrolak egitea (5).
Arazketa eraikinaren irteeran eta Muruako
sare irteeran (102) kontrolak egitea.
Kontrolak harpenetan (1 Uribarri Nagusian).
Depositu irteeretan edo sarerako irteeran (3)
kontrolak egitea.
Kontrolak banaketa sareko laginketa guneetan:
3 Mandoianan, 1 Uribarri Nagusian (28).

Kontrolak laborategiak ezarritako eta ENAC ISO
17025 bidez egiaztatutako kalitatea kudeatzeko
sistemaren baitan: barne ebaluazioko kontrolak
(ekipoak kalibratzea, laginak bikoiztea, lagin
inolkulatuak edo gehituak), laborategiarteko
lanetan parte hartzea eta auditoriak egitea
(1.311).
Kanpo bezeroentzako egindako analitikak (1).
Hornidura arloarekin elkarlanean edo erreklamazioengatik egindako analitikak (14).

*Vitoria-Gasteizko Osasuna eta DEMSAC erakundeentzat urtero garatutako programa. Horko datu analitikoak Euskadiko Kontsumo Uren
Informazio Sisteman (EKUIS) sartzen dira. 2019an ez betetze bat detektatu da Gorbeiako sarean, urtarrilaren 24tik otsailaren 18ra bitartean
gertatutako uhertasunengatik.

Kontrolak Arakako EUAn
Laginak
Analizatutako parametroak

%27,3 A3 mota

835
5.512

Hornidura kontrolatu eta kudeatzeko prog.
Vitoria-Gasteizko HE
Laginak
Analizatutako parametroak

1.252
13.883

Gorbeiako HE
Laginak
Analizatutako parametroak

107
1.200

Mandoiako HE
Laginak
Analizatutako parametroak

18
216

Uribarri Nagusiko HE
Laginak
Analizatutako parametroak

14
219

Kalitate sistema barruko kontrolak
Laginak
Analizatutako parametroak

1.311
4.972

%0,07 A1 mota
Behar bezalako
gaitasuna

%99,7

Gaitasun
urria

%82,7

Behar bezalako
gaitasuna

%100

Behar bezalako
gaitasuna

%100

%72,6 A2 mota

Vitoria-Gasteizko HE

Gorbeiako HE

Mandoiako HE

Uribarri Nagusiko HE

Batez Azterketa Batez Azterketa Batez Azterketa Batez Azterketa
Gehienekoa* bestekoa
kop.
bestekoa
kop.
bestekoa
kop.
bestekoa
kop.

Parametro kimikoak
Aluminioa µg/l
Amonioa mg/l
Antimonioa µg/l
Arsenikoa µg/l
Barioa µg/l
Boroa mg/l
Bromodiklorometanoa ug/l
Bromoformoa µg/l
Kadmioa µg/l
Kaltzioa mg/l
KOG mg/l
Zianuroak µg/l
Kloro askea mg/l
Kloro osoa mg/l
Klorodibromometanoa bp
Kloroformoa bp
Kloruroa mg/l
Kobrea mg/l
Kolorea
Eroankortasuna (20º) µS/cm
Kromoa µg/l
Fluoruroa mg/l
Fosforoa (P2O5) µg/l
Burdina µg/l
Magnesioa mg/l
Manganesoa µg/l
Merkurioa µg/l
Mikrozistinak µg/l
Nikela µg/l

200
0,5
5
10

89,5
<0,1
<1
<1
9,6
<0,1
8,6
<1
<1
40

195
1.144
15
15
28
28
23
23
28
28

62
<0,1
<1
<1
9,2
<0,1
2
<1
<1
37,8

49
56
6
6
12
12
9
9
12
12

<20
<0,1

2
18

24,9
<0,1
5
<1
<1
99,6

Ezohiko aldaketarik gabe

2,7

98

1,24

43

1,5
2

0,34
0,38
1,8
47,6
12,7
<0,01
<5
245
<5
0,63
<230
<10
3,2
<5
<0,1
<0,4
<5

1.161
1.161
23
23
28
28
1.136
1.125
28
1.074
28
187
28
197
15
28
28

0,60
0,64
<1
8
4,1
<0,01
<5
187
<5
<0,1
<230
30
<1
<5
<0,1
<0,4
<5

58
58
9
9
12
12
58
57
12
3
12
18
12
45
6
12
12

1
5
5

250
2
15
2.500
50
1,5
200
50
1
1
20

1
1
1
1
1
1

<20
<0,1
<1
<1
7,9
<0,1
2,4
<1
<1
107

3
12
1
1
1
1
1
1
1
1

1,6

1

1,4

1

0,29
0,37
3
7,9
7,3
0,01
<5
594
<5
0,21
306,4
<10
21,9
<5

18
18
1
1
1
1
18
18
1
15
1
2
1
2

<0,4
<5

1
1

0,50
0,56
2,8
2
8
0,01
<5
492
<5
0,10
<230
<10
9,4
<5
<0,1
<0,4
<5

13
13
1
1
1
1
13
13
1
13
1
3
1
3
1
1
1

Vitoria-Gasteizko HE

Gorbeiako HE

Mandoiako HE

Uribarri Nagusiko HE

Batez Azterketa Batez Azterketa Batez Azterketa Batez Azterketa
Gehienekoa* bestekoa
kop.
bestekoa
kop.
bestekoa
kop.
bestekoa
kop.

Parametro kimikoak
Nitratoak mg/l

50

4,8

28

3,11

12

4,7

1

2,4

1

Nitritoak mg/l

0,1 irteera/
0,5 sarea

<0,02

28

<0,02

12

<0,02

1

<0,02

1

5
6,5-9,5
25

2,29
7,73
<10
1
<1
6,6
13,13
<1
57,6
<1
0,33
<10

25
1.146
28
28
15
28
28
23
23
1.163
1.163
28

1,28
7,9
<10
<1
<1
3,1
5,3
<1
10,5
<1
0,74
<10

10
58
12
12
6
12
12
9
9
9
59
12

1,75
7,59
<10
<1

1
17
1
1

24,9
19,7
<1
15,9
<1
0,35
14,2

1
1
1
1
1
18
1

1,26
7,42
<10
<1
<1
6,7
15,4
<1
7,2
<1
0,53
<10

1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1

1

203

4

50

0

2

0

3

0

26

1

11

2

1

0

1

0

0

210

0

58

0

2

0

3

0 EUA;
10 sarea

0

1.165

0

59

0

18

0

13

0

0

1.166

0

59

0

18

0

13

0

0

30

0

13

0

1

0

1

0

28

0

12

0

1

0

1

Oxidagarritasuna mg/l
pH-a
Beruna µg/l
Potasioa mg/l
Selenioa µg/l
Sodioa mg/l
Sulfatoa mg/l
Tetrakloretenoa bp
THMak guztira bp
Trikloretenoa bp
Uhertasuna NTU
Zinka µg/l

10
200
250
Tri+tetra<10

100
Tri+tetra<10

5

Parametro mikrobiologikoak
36ºC Aerobioen zenbaketa
ufc/ml
22ºC Aerobioen zenbaketa
ufc/ml
Clostridium Perfringens
zenbaketa ufc/100 ml
Koliformeen zenbaketa,
guztira ZP/100 ml
Ecoli Betaglukuronidasa+
zenbaketa ZP/100 ml
Enterokokoen zenbaketa
ZP/100 ml
Pseudomona Aeruginosaren
zenbaketa ufc/100 ml
*140/03 EDren arabera.

EUA
irteera<100;
Ezohiko
aldaketarik
gabeko sarea

Lohi aktiboen UZA
Azal azpiko fluxuko hezeguneak
Miñao Gutxia

Amarita

Miñao Goien

Sare luzera
Unitarioa
Bereizia
Ponpategia
Ur zikinenak
Euri urenak
UZAk
Lohi aktiboenak
Azal azpiko fluxuko
hezeguneak
Ikuskatzeko
erregistro putzuak
Hobi septiko
publikoak

1.002 km
750 km
252 km
21
15
6
35
10
5
31.000
42

Antezana
Gereña

Arangiz

Uribarri-Arrazua

Mendoza
Zerio

Krispiña
Margarita

El Salvador
Hilerria

Estibalizko muinoa
Argandoña

Mendiola

Ur zikinen influentea

44.609.079 m3
Euri uren tratamendua

1.548.409 m3

551 zisterna
%4 Komunitateak; partikularrak
%1 Beste batzuk
%15 Enpresak
%80 Udalak, Batzarrak, Koadrilak

Gehieneko arazketa ahalmena: 43,8 Hm3/urtean
Lehen mailako tratamenduko ahalmena: 17.500 m3/h
Tratamendu biologikoko ahalmena: 5.500 m3/h
Kutsadura karga: 480.000 biztanleren baliokidea

5.188 m3

Urtean tratatutako efluentea

34.578.618 m3

Hm3/urtean

34,8
33,3
32,9
36,7
35,0
32,8
32,6
31,6
36,7
34,6

Geh. hilea: 3.966.511 m3 (abendua)
Gutx. hilea: 1.921.626 m3 (abuztua)

1.031.239 m3
30.643.512 m3
2.903.867 m3
Arratoko Ureztatze Sareen
Komunitatearentzako hornidura

2010

2019

Barruan
berrerabilitakoa
Zadorra ibaira
botatakoa

AMVISAren saneamendu sistemak (ikus 2.
Irudia) mila kilometro baino zerbait gehiagoko
estolda sarea du, laurdena euri uren sare
bereiziari dagokiola.
2019an zehar, jarraitu egin dugu Gasteizeko eta
zerbitzua jasotzen duten Administrazio Batzarretako kolektoreak berritzeko lanekin, eta
horien artean nabarmentzekoa da, hirian duen

eraginagatik, Erdigunetik doan kolektorea,
Manuel Iradier kaleko isurkina eta Hegoaldeko
zatirik handiena biltzen dituena, aldatzeko obra.
Miñaoko ur zikinen araztegia ere egikaritu da.
Araztegiak lehen zein bigarren mailako tratamenduak ditu, azal azpiko fluxuko makrofitak
dauzkan urmael batekin.

2019an egindakoak
• San Ignacio Loiolakoaren eta Arriaga Ataria kaleetako saneamendua (bukatuta).
• Zangen bitartez saneamendua berritzea honako kale hauetan: Nieves Cano, Alberto Schommer, Santa Barbara
enparantza, Diputazio, Ricardo Buesa, Abetxuko, Bergara Ataria, Eskalmendi eta Gaztelako Ataria (bukatuta). Gainera,
mahuka autoeramangarri bitartez saneamenduko 10 km berritu dira Vitoria-Gasteizko hainbat kaletan (lanean).
• Vitoria-Gasteizko Erdiguneko saneamendua berritu da eta baita honako kale hauetakoa ere: Ramón y Cajal,
Florida, Luis Heintz, Senda ibilbidea eta Adriano VI.a, beste batzuen artean (lanean). Bestalde, Udaleko
hirigintzako obrekin koordinatuta beste kale hauetako lanak ere egiten ari gara: Peru, Salvador eta Tornay
Medikuaren kaleak (lanean).

2020rako aurreikusitakoak
• Hasitako lanak bukatzea.
• Abetxukoko ponpaketa berritzea.
• Baheketa sistema bat instalatzea Krispiñako saneamenduaren gainezkabidean, Krispiñako UZAko gainezkabide
orokorra. Saretak jarri dira eta UZArako hustubide nagusirako sarbidea hobetu da, Zadorra ibaira botatzen diren
isurkinen inpaktuak gutxitzeko.
• BEI busaren obrek kaltetutako kaleetan saneamendua berritzea.

Kontsumitutako erreaktiboak
Polielektrolitoa
PAX malutatzailea
Kloruro ferrikoa

1.325.720 kg
62.000 kg
591.860 kg
671.860 kg

Sortutako biogasa
5.766 Nm3/eguneko
Sortutako energia
5.009.280 Kwh
Energia kontsumoa
9.650.933 Kwh
Sortutako hondakinak guztira
17.351,7 Tn
Lohien lehortasuna
%26,59

Krispiñako UZAk Gasteiztik datozen ur
zikinak hartzen ditu. 2019an 34.578.613 m3-ko
bolumen influentea jaso zuen eta kopuru
horri beste 1.548.409 m3 gehitu behar zaizkio,
euri uren tratamenduari dagozkionak.
Plantaren funtzionamendua hobetzeko, urtean
zehar honako esku hartze tekniko hauek gauzatu
dira: 2. turbokonpresorean aurrebiraketa sistema
jartzea, 2. motogeneragailuan motorraren, osagaien eta sistemen (R3 maila) berrikuspen
orokorra, 1. Digestorean purga ontzia instalatzea,
euri uren instalazioko lamina dekantagailu
lastatuaren lamina sistema berritzea eta ur
influentearen KEAri dagokion inbertsioa bukatzea. UZAko barne eta kanpo argiztapena ere
berritzen hasi gara, LED teknologia erabili. Lan
horiek 2020an bukatuko dira. Tailerrerako eta
zamak jasotzeko ekipamendu berriak erosi dira.
2020rako aurreikusita daudenak honako hauek
dira: turbokonpresoreentzako aldatzeko motorra
jasotzea, gehiegizko lohi xurgapena berritzea,
tratatutako uren kaudalimetroa aldatzea eta baita
plantako by-pass orokorra ere; halaber, kondentsadore nagusiaren bateria aldatzea. Gainera,
UZA ustiatu eta mantentze lanak egiteko
kontratuaren esleipen berrirako baldintza pleguak
landuko dira.

Krispiñako UZAn AMVISAk duen laborategiak ur
zikinak arazteko prozesu osoan egiten ditu
kalitate kontrolak. Horien baitakoak dira lortutako
lohi deshidratatuak eta hobi septikoetatik datozen isurkinak. Urtean 50.000 analitika baino
gehiago egiten dira.
UZAko kalitate kontrola hobetzeko eta isurkin
baimenaren eskakizunarekin betetzeko, 2019an ur
infuentearen kontrol estazio automatikoa (KEA)
instalatu da eta baita bypass orokorrarena ere,
gertatzen denerako. Estazioak klimatizatutako
etxolatxo bat du pH-aren neurketa jarraituko analizatzaileekin, solido esekiekin eta Biotektore batekin
(DQB, DBO, TOC eta TIC materia organikoa eta
Nitrogeno totala neurtzeko ekipamendua), eta,
horrela, eguneko 24 ordueta, urteko 365 egunetan,
uraren ezaugarriak jakin daitezke. Laborategian, gas
bitrina berri bat ere instalatu da.
2020rako aurreikusita daudenak: UZAra sartu eta
bertatik irteten diren uretan dauden farmako
kutsagarrien (farmakoak eta hormonak) azterlan
sistematikoari ekitea eta “Hiritarren ohiturak eta
kutsatzaile berriak” Proiektuaren barruan bultzatzen
diren ekimenetan, ACLIMAk (Basque Environmental
Cluster) sustatzen dituenak, parte hartzen jarraitzea,
eta baita “Ez elikatua estoldetako munstroa“
sentsibilizazio kanpainan ere, komun zulotik bota ezin
diren produktuei buruzkoa.

Kontrola ur lerroan
Analisiak
Analizatutako parametroak
Kontrola lohi lerroan
Analisiak
Analizatutako parametroak
Kontrola gas lerroan
Analisiak
Analizatutako parametroak
Soinu mapa
Analisiak
Analizatutako parametroak
Kontrola zorutan
Analisiak
Analizatutako parametroak
Zisterna isurien kontrola
Analisiak
Analizatutako parametroak
Ezohiko isurien kontrola
Analisiak
Analizatutako parametroak
UZA afluentearen ezaugarriak
Analisiak
Analizatutako parametroak

20.840
96
18.805
41
1.116
3
74
1
518
14

551
3
462
22
9.066
11

%47 OEK

Baimendutako
muga

Aurreko
balioa

SE-Solido esekiak (mg/l)

20

264,3

%98,3

4,1

%0,4 Fosforoa
%3,9 Nitrogenoa
%23,5 SE
%47 SE
%1 Nitrogenoa

OEB5 (mg O2/l)

15

292

%98,6

3,8

OEK (mg O2/l)

80

540,2

%95,1

24,7

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

2

34,4

%99,1

0,3

N-Nitratoak (mg N-HH3-/l)

--

--

--

9,6

%51 OEK

NG (mg/l)
PG (mg/l)

15

44,2

%70,7

12,1

1

5,1

%89,9

0,5

%25,1 OEB5

maiatzaren 1etik urriaren 15era

Ondorengo
balioa

*Urteko batez besteko balioak. Aztertzaileek UZAk tratatutako efluentearen
1.270.000 analisi jarraitu egin dituzte guztira, amonioa, nitratoak, uhertasuna,
OEK, OEBa eta fosforo totala neurtzeko.

Mugako balioak
2019

2018

Aluminioa

21.783

24.049

∆ (%)
-%9,4

Kadmioa

0,68

4,3

Kromoa

174

Kobrea

Burdina

pH<7 duten
lurzoruak*

pH>7 duten
lurzoruak*

--

--

-%84,2

20

40

190

-%8,42

1.000

1.500

334

419

-%20,3

1.000

1.750

33.236

32.591

%1,9

--

--

Manganesoa

203

223

-%8,9

--

--

Nikela

80

80,4

-%0,5

300

400

Beruna

62

96,1

-%35,5

750

1.200

Zinka

1.807

2.156

-%16,2

2.500

4.000

Merkurioa

0,47

0,5

-%6,0

16

25

*1310/90 EDren arabera.

126.911 dira 2019ko bukaeran AMVISAk
erregistratuta dituen kontratuak.
Hornidura, estolderia eta arazketa zerbitzuak
fakturatzeko, AMVISAk 8 tarifatako sistema
du, urari ematen zaion erabileraren araberakoa. Tarifa bakoitzak zerbitzuko kanon
finko bat du, kontagailuaren diametroaren
arabera zehazten dena, eta zati aldakor bat,
kontsumoaren araberakoa. Ur hotzaren
etxeko tarifa mailakatua da, eta bere zati
aldakorra gorantz doazen kontsumo tarteek
osatzen dute.
Kontabilitateko fakturazioa 24.661.104,02 €-koa
izan da. Kopuru hori lortzeko hiru hileroko
fakturazioei dagozkien sarrerak urte naturalean
hainbanatzen dira, kontsumo eta fakturazio
datak ez baitatoz bat kontabilitatearen itxierarekin. Faktura horiek dira AMVISAren sarreren
iturri nagusiena.
Urtean zehar plataforma digitaleko osagaien
eguneratzeak eta hedapenak egin dira, enpresak informazio kudeaketan dituen beharrei
era egokian aurre egin ahal izateko. Honako
hauek abian jarri eta optimizatu dira: udal
sistemarekin integratuta dagoen kobrantza
kudeaketa, Gardentasun Ataria eta faktura
elektrikoaren inplementazioa.

%14 Merk.-ind. erabilera.
%1 Instituzional erabilera
489

526

692

644

1.021

819

2010

%85 Etxeko erabilera

2019

16,4
%87,7
Fakturatutako ura (%)

16,1
%87,0

16,0

15,9
%87,4

%86,4

15,8

16,3
%85,8

15,3

Urteko kontsumoak zehazteko 493.550 kontagailu irakurri dira,
programatuta 506.137 bazeuden ere.
AMVISAk 2019an banatutako uraren %87,7 neurtu eta fakturatu da.

%84,2

%84,2

%84,0

Hm3/urtean
%82,7

%86,1

16,6

17,1

17,5

16.394.217 m3

2010

2019

18,590
21,628
23,026
23,956
22,334
22,677
24,030
23,605
23,897
24,124
24,661

24.661.104,02 €

%23 Merk.-ind. erabilera.

%59
Etxeko erabilera

%15 Instituzional erabilera
%3 Altako herriak

2019an AMVISAk izan duen fakturazioa iazkoa baino %2,2
handiago izan da. Erabilerakako hiru hileroko banaketa antzeko
balioak erakusten ditu.

%35 Arazketa
%31 Merk.-ind. erabilera.
%10 Instituzional erabilera
%16 Estolderia
%0,6 Isuri ind.
%1 Altako herriak
%1 Beste kontzeptu
batzuk

milioi €/urtean

2010

2019an 4.972 kontratu alta eta 4.483 baja erregistratu dira, eta 3
kontratu komunitario banan-banako bihurtu dira (3tik 41era).
7.139 bezerok fakturazio elektronikoa dute (%5,6) eta 2.767
Metapostan alta emanda daude (%2,2).
Familia ugariagatiko hobariak 1.657ra igo da.

2.153
1.418

Alta garbiak/urtean

1.816

4.083

126.911 hornid. kontratu
489 alta garbi

%47 Hornidura
2019

%58 Etxeko erabilera

Kanon finkoa
Merkataritza-Ind. 2,10 €
%21,3
Etxekoa 1,50 €
%53,1
Guztira, fakturatutakoa 1,47 €
%38,5
%12,9 Zentro Ofizialak 1,02 €
Ur beroa 1,06 €
%22,6
%15,4 VG-ko Udala 0,97 €
Altako ind. 0,85 €
%0,4
%5,5 0,64 € Altako herriak

Erregistroak
1. tartea

128.512
2. tartea

301.652

Kontsumoa
1. tartea 3.959.146
2. tartea 4.330.808
3. tartea 421.058
1.625.742,24
2. tartea
3. tartea 666.972,32

Estolderia

Arazketa

106.336
8.675.098
2.456.837,00

106.336
8.675.098
4.960.653,08

651
881.828
144.976,02

651
881.828
333.883,66

18.005
3.192.530
1.050.381,07

17.993
3.191.304
2.394.838,71

----

----

259
450.948
77.199,03

259
450.948
179.072,67

1.106
1.891.861
928.456,32
Altako herriak

1.105
1.877.866
273.322,17

1.105
1.877.866
629.454,57

35
549.913
187.546,82

15
130.526
18.730,39

15
130.526
43.432,17

Etxekoa
106.576
8.711.012
5.610.519,03
Ur beroa
651
881.828
457.594,06
Merkataritza-industria

3. tartea 26.031

Fakturazio aldakorra
1. tartea

Hornidura

3.553.938,95

18.088
3.377.521
3.638.843,56
Altako industria
3
360.569
305.557,85
Zentro Ofizialak
281
621.513
378.344,09
Vitoria-Gasteizko Udala

*Urteko lau fakturazioen azterketatik datozen datuak (urte naturalarekin
bat ez datozenak). Kontratu kopuruaren datua urteko batezbestekoari
dagokio.

Pertsonako:

105,9 l/egunean

50,0
50,0
41,8
38,8
39,4
37,9
39,6
39,5
38,7
39,7

116,3
113,4
109,6
107,3
106,6
106,0
106,7
107,0
105,5
105,9

Pertsonako:

39,7 l/egunean

2010

2019

2019

2010

Arriaga-Lakua
105,0

San Kristobal
110,8
Adurtza
103,3

Mendizorrotza
145,3

101,7
AretxabaletaGardelegi
130 l/eguneko baino gehiago
121-130 l/eguneko
111-120 l/eguneko
101-110 l/eguneko
100 l/eguneko baino gutxiago

1 El Anglo
2 Santiago
3 Arana
4 Arantzabela
5 Desamparados
6 Judimendi
7 Santa Luzia

27,1 l/egunean

Urteko kontsumoa guztira

2.696.321 m3

2010

Etxebizitzako:

229,7 l/egunean

Etxebizitzen %50ean egunero egiten den ur
hotzaren kontsumoa 182 litro baino txikiagoa da,
%80k ez ditu 305 litroak gainditzen eta bakarrik
%3,9k kontsumitzen ditu egunean 500 litro baino
gehiago.
*Behe horniduran kontsumitutako ur hotz eta beroari buruzko datuak.

2019

2010

3.311
2.914
2.862
2.454
2.652
3.067
2.309
2.322
2.690
2.697

El Pilar
Gazalbide 98,4 Zaramaga
99,5
103,0
Aranbizkarra
Txagorritxu Koroatze
1 102,5 4
101,4
105,6
111,4 2 3 91,3
Alde Zaharra 106,3
101,3
San Martin
109,6
6
Salburua
106,8 Lovaina
116,3
98,3
Zabalgana
5 110,6 7
Zabalgunea
95,4
Ariznabarra
101,0
124,3
111,1
110,7

Mila m3/urtean

Ehari/Gobeo
179,3

Pertsonako:

Sansomendi
103,4

29,5
30,2
29,3
24,9
27,1
29,2
24,4
24,2
26,1
27,1

Abetxuku
102,4

2019

%37 Ureztatze sarea
%21 Gizarte etxeak/kirol zentroak
%12 Gainerakoak
%30 Aurrikuspenak (AMVISA sarearen ureztatze erabilera

batzuetarako, bideak garbitzeko, baldeoak egiteko eta ustiatzeko)

Arreta presentziala
Arreta jaso duten pertsonak guztira
Arreten batezbestekoa eguneko
Batez besteko arreta denbora
Batez besteko itxaron denbora
On-line bidezko arreta
Sarrerak Bulego Birtualean
Gestioak Bulego Birtualean
Herritarren Postontziaren bidez
emandako arreta
Arretak info@amvisa-futura.org
helbidearen bitartez

14.613
61
12:50
8:24
5.961
742 kontsulta
97 gestio
140 246tik
10

Honako hauek dira AMVISAk jendearentzako
arreta
eskaintzeko
darabiltzan
bideak:
telefonoa, bulego nagusietara bertara joanda
eta on-line Bulegoa birtuala, azken bide hori
tramite batzuk egiteko eta bakarrik pertsona
fisikoentzako bada ere.
Komunikazioari dagokionez, www.amvisa.org
web guneak 18.772 ikustaldi izan zituen
2019an zehar. Webaren baitakoa da Gardentasun Ataria eta bertan agertzen dira datu
korporatiboak eta hirian uraren kudeaketak
ematen duen informazio eguneratua.
Herritarrekin komunikatzeko erabiltzen den
beste kanal bat informazio orriarena da, zeina
hiru hileroko fakturarekin batera banatzen den
eta AMVISAren jarduerarekin lotutako berriak
eta oharrak jasotzen dituen.
2019ko lehen hilabeteetan uraren kudeaketari
buruz herritarrek duten pertzepzioari buruzko
beste azterlan bat egin zen eta horrek
ahalbidetzen du ikustea nola aldatu den herritarren iritzia azken hiru urteetan. Honako gai
hauek dira, besteak beste, azterlanean
jasotzen direnak: Zerbitzuaren kalitatea, uraren
prezioa, kudeaketako lehentasuna edo enpresarengan duten konfiantza.

Idazkaritzaren egitekoak dira: AMVISAko arlo funtzional guztientzako lege
aholkularitza eta prozeduren tramitazioa.
Enpresaren aseguruak ere kudeatzen
ditu Idazkaritzak (erantzukizun zibila,
kalte
materialak,
automobila,
bizi
asegurua), urtean 148.564,97 €-ko zenbatekoarekin.
Urtean zehar, 10 erantzukizun espediente kudeatu eta dokumentatu dira,
hodiak hautsi, eta ondasunetan eragina
izateagatik. Eta erantzukizun zibileko
kalte-ordain gisa, 8.669,19 € ordaindu

dira, guztira. Era berean, istripu baten
ondoriozko ezbehar bat izan dute
pertsona batzuek kutxatilekin, eta
1.008,00 €-ko kalte-ordaina eman zaie.
Kontratazioen esparruan, guztira 30
kontratazio espediente izapidetu dira
17.337.178,72 €-ko zenbatekoarekin
(BEZ gabe) eta 34 kontratu txiki egin dira
295.194,55 €-ko balioarekin (BEZ gabe).

Energia elektrikoa AMVISAri hornitzea
Segurtasun sistemen zaintza eta mantentze lanen zerbitzua
AMVISAren instalazioetan
Vitoria-Gasteizko udalerriko (Hiria eta Adm. Batzarrak)
saneamendu eta arazketa sareko mantentzen lanen Zerbitzua
Garbitasun zerbitzuak AMVISAren egoitzetan
Goi tentsioko transformazio zentroen eta lineen potentziaren goi
tentsioko elementuen eta sistema elektrikoaren kontrolaren
mantentze lanak
Saneamendua berritzea Santiago etorbidean, Jose Mardones
kalean, Pepe Ubis plazan, Frai Frantzisko pasealekuan, Harrobi,
Paduragoia, Antonio Miranda, Jacinto Quincoces, Mexiko eta Ortiz
de Urbina margolariaren kaleetan, Probintzia plazan, Extremadura
kalean eta Arantzabela plazan
Vitoria-Gasteizko udalerriko birklorazioko instalazioen mantentze
lanen eta zaintzaren zerbitzua
NAS biltegiratze kabina bat hornitzea AMVISArentzat
Gasen hornidura eta Arakako laborategiaren mantentze lanak
Arakan eta urrunekoetan tresneri mantentze lanen eta kalibrazio
zerbitzua
Ibilgailu bat, furgoi motakoa, hornitzea

Data
hasiera
1. Lotea: 19-08-21
2. Lotea: 19-08-31
3. Lotea: 19-08-21
19-05-13

Data
Zenbatekoa
amaiera
(BEZ barik)
2 urte (+1) 1. Lotea: 765.735,63 €
2. Lotea: 124.423,38 €
3. Lotea: 32.791,26 €
2 urte (+1/+1)
384.000,00 €

20-02-01

3 urte (+1/+1)

4.161.123,16 €

19-07-01
19-06-05

3 urte (+1/+1)
2 urte (+1/+1)

170.277,34 €
45.000,00 €

19-07-15

6 hilabete

1.173.777,50 €

19-06-12

2 urte (+1/+1)

163.380,00 €

19-05-21
19-08-02
19-08-19

15 egun
18 hilabete
2 urte (+1/+1)

17.967,00 €
7.733,39 €
60.000,00 €

19-05-22

19-06-21

18.492,66 €

Saneamendua eta hornidura lanak berritzeko obrak Adriano VI.a,
Luis Heintz, Ramon y Cajal kaleetan eta Senda pasealekuan
Diametro handiko polietileno konponketa osagarrien hornidura
Hauts ikatz aktiboa hornitzea Arakako EUArako
Abetxukoko ponpaketa berritzeari dagozkion obrak
AMVISAren eskuduntzakoak diren ura kontrolatzeko instalazioetan
kontagailuak instalatu, ordezkatu, aldatu eta kentzeko zerbitzua.
AMVISAren eskuduntzakoak diren hornidura instalazioen
mantentze lanen zerbitzua
GISaren mantentze lanetarako laguntza teknikaren zerbitzua
AMVISAko kudeaketa informazio sistemen operaziorako,
gainbegiratzeko eta garatzeko laguntza teknikoaren zerbitzua

AMVISAko txosten sistema ezartzeko (EIS) zerbitzua, I. fasea
Aholkularitzako eta laguntza teknikoko zerbitzua, proiektuak
idazteko eta obrak zuzentzeko
Muruako etxea (Zigoitia) konpontzeko obrak
Florida, Zumakadi ibilbidea, Araba eta Salbatierrabide kaleetako,
beste batzuen artean, hornidura eta saneamendua berritzeko
obrak
Florida, Zumakadi pasealekua, Araba eta Salbatierrabide
kaleetako, beste batzuen artean, hornidura eta saneamendua
berritzeko obretarako aholkularitza, laguntza teknikoa, obra
zuzendaritza eta segurtasuna eta osasuna koordinatzeko
zerbitzua.
AMVISAren erregulartasunaren (finantza eta lege arloetakoa)
auditoretza txostenak egitea
AMVISAko jendearentzako arreta eta administrazio kudeaketarako
laguntza emateko zerbitzua
Kontsumorako uraren eta ur zikinen analisiak egitea
Arako EUAn azido hexafluorosilizikoa hornitzea
Krispiñako UZAko eta instalazio osagarrien obretako
aholkularitzako eta laguntza teknikoko zerbitzua, proiektuak
idazteko eta obrak zuzentzeko
Vitoria-Gasteizko saneamendu eta arazketa, ponpaketa estazioen
mantentze lanen eta obra txikien kontratuaren laguntza teknikoa,
zaintza, kontrola, gainbegiratzea emateko zerbitzua eta arriskuen
prebentzio zerbitzua.

Data
hasiera
19-08-30

Data
amaiera
1 urte

Zenbatekoa
(BEZ barik)
1.884.500,00 €

19-09-24
19-10-08
20-01-14
20-01-25

45 egun
2 urte (+1/+1)
8 hilabete
2 urte(+1/+1)

4.538,31 €
76.200,00 €
824.922,16 €
359.224,60 €

20-01-02

3 urte (+1/+1)

3.628.648,92 €

20-02-17
19-11-19

2 urte (+1/+1)
1 urte (+1)

75.600,00 €
85.000,00 €

10 hilabete
(gehienez 12 hil.)
20-06-01 2 urte (+1/+1)

83.973,76 €

20-01-27

451.751,62 €

19-11-20

12 hilabete

2.055.289,03 €

19-11-20

12 hilabete

33.100,00 €

19-12-23

3 urte

33.000,00 €

20-01-01

2 urte (+1/+1)

464.400,00 €

20-02-18 2 urte (+1/+1)
Eman gabe gelditu zen
20-03-23
12 hilabete

26.119,00 €

20-03-24

58.710,00 €

3 urte (+1/+1)

67.500,00 €

AMVISA ingurumen kudeaketa
jasangarri eta arduratsuak izan
behar dituen funtsezko alderdiekin konprometituta dagoen
erakundea da.
Kudeaketa horren baitakoak dira
honako hauek:
• Barne baliabideen kontsumoa
txikiagotzea, hala nola energíarena eta urarena.
• Hirian hodiak eta kolektoreak
berritzeko lanak egitean jasangarritasun eta ingurumen inpaktua
murrizteko irizpideak erabiltzea:
programatutako hirigintza esku
hartzeez baliatzea, teknologiak
erabiltzea zangak ireki gabe, etab.
• Uraren amaierako erabileretan eta
banaketa sarean eraginkortasuna

sustatzea, eskaeraren kudeaketa
bidez.
• Arazketa lohien kudeaketa egokia
egitea, hondakindegira eramatea
saihesteko.
• Zerbitzua jasotzen duten herritarrak sentsibilizatzea, banakako
kontsumoei buruzko informazio
erabilgarria hobetzeko eta uraren
erabilera arduratsua sustatzeko
kanpainak garatzeko.
• Ingurumen irizpideekin bat datozen ekimen propioak edo
besterenak bultzatzea uraren
kudeaketari lotuta, hala nola
faktura elektronikoaren sustapena
edo txorrotako uraren kontsumoa
bultzatzea.

14.458.272 Kwh

15.199
15.407
15.093
14.922
14.620
14.290
13.465
14.171
14.523
14.458

0,175 Kwh/hartutako uraren m3
0,043 Kwh/produzitutako uraren m3
0,279 Kwh/tratatutako uraren m3

Mila Kwh

AMVISAk 2019an kontsumitu zuen energia
14.458.272 kW izan zen, hots, horrek esan
nahi du gutxi gorabehera eguratsera CO2
5.140 Tn isurtzea beste dela energia
kontsumoa (0,278 kg CO2 koefizientea aplikatuz bidalitako m3 ur bakoitzeko).
Energia kontsumoaren zatirik handiena ur
zikinak arazteko prozesuari dagokio.
Hornidura sistemaren ezaugarriei eskera
kontsumoak handiagoak izan daitezen
saihesten da: hartutako uraren %20 grabitate
bidez hornitzen zaio Arakako EUAri eta sarera
bidalitako ur edangarria eta bere behe
hornidura ere ia energia kontsumo gehigarririk
gabe egiten da.
Guztira kontsumitutako energiaren %51,9
barruan sortutakoa da, Krispiñako UZAn
sortutako biogasa erabiltzen baita.

2010

2019

%1 Bulegoak/Zerbitzuaren
gainerakoan
%31 Hornidura

%68 Saneamendua

Erreferentziatzat 2010. urtea hartuta, %100eko balioarekin, kontsumoaren eta sortutako hondakinen adierazle
garrantzitsuenen bilakaera ikus daiteke, termino erlatiboetan.
120%
%120

%99,7
%95,1
%87,2
%84,1
%70,7

100%
%100

80%
%80

60%
%60

%52,0

40%
%40

20%
%20

0%
%0

2010

%0,0

Kontsumitutako energia, guztira
Kwh/hartutako uraren m3
Kwh/produzitutako uraren m3
Kwh/tratatutako uraren m3
Kontsumitutako erregaiak, guztira
Arazketan sortutako hondakin
toxiko eta arriskutsuak
Zabortegira doazen lohiak

4.513.285 Kwh
Ponpaketak harpenetan
Uribarri
Durana
Murua
Subilla
Langraitz

3.523.352 Kwh
3.265.827 Kwh
160.261 Kwh
25.675 Kwh
48.160 Kwh
23.429 Kwh

Arakako EUA

796.822 Kwh

Birklorazioak

2.141 Kwh

Banaketa ponpaketak

190.970 Kwh

279.175 m3 ur kontsumitu dira EUAn

(purgaketetan, garbiketetan eta bestelakoetan
aurreikusitakoak)

Urteko %0,8ko hazkundea
hornidura orokorrean
Urteko %0,4ko hazkundea
etxebizitzetarako horniduran
Urteko %8,7ko hazkundea
etxebizitzetarako tarifaren 3.
multzoan fakturatutako bolumenean
Etxebizitzetako %48,3tan 2018an
baino ur hotz gutxiago kontsumitu da

9.815.625 Kwh
Ponpaketak
Krispiñako UZA

Inportatutako energia
Autosortutako energia

164.692 Kwh
9.650.933 Kwh
4.641.653 Kwh
5.009.280 Kwh

1.031.239 m3 birgaitu dira UZAko
prozesuetan kontsumitutakoetatik

129.362 Kwh
31.672,3 litro
C gasolioa (bulegoak)

16.573,6 litro

Gasolina (ibilgailuen atala)

3.638,5 litro

A gasolioa (ibilgailuen atala)

11.460,2 litro

17.351,73 Tn UZAn sortutakoak
Hondakin orokorrak
1.467,07 Tn
Gantzak/Hondakin toxiko eta
4,16 Tn
arriskutsuak
Deshidratatutako lohiak
15.880,50 Tn
Nekazaritzara bideratuak
Konpostaketara bideratuak
CMG2 Lanak UTEra bideratuak

8.286,20 Tn
7.060,40 Tn
533,90 Tn

Energia kontsumoa
Ur kontsumoa
Hondakinen kudeaketa
Erregai fosilen kontsumoa

Futura Plana deitzen da AMVISAren Ur Eskariaren Kudeaketaren Plan Integrala
eta bere helbururik garrantzitsuena da hirian uraren erabilera arduratsua
sustatzea.
Horretarako, orain dela 15 urtetik, hainbat ekimen ari dira garatzen honako
hauek batzeko: ur kontsumoen analisia,
instalazioak hobetzeko lan teknikoa eta
herritarren sentsibilizazioa.
Eskariaren kudeaketaz gain, Planak bere
baitan hartzen ditu uraren kudeaketaren
beste alderdi batzuen informazioa eta
horiei buruzko sentsibilizazioa, hala nola
txorrotako uraren kontsumoa sustatzea

eta saneamenduaren esparruan praktika
onak bultzatzea.
Futura Planaren baitan, bestelako zeregin batzuk ere onartzen dira: VitoriaGasteizko Udalak edo beste administrazio batzuek bultzatutako programa eta
ekimenetan AMVISA ordezkatzea, eta
kasu bakoitzean, beharrezkoak diren
lanekin koordinatzea.

Hiriko ur kontsumoen urteko txostenak
egitea, erabileraka edo sektoreka
Kontsumo garrantzitsuen jarraipen
programaren garapena: aldiro-aldiro
datuak eguneratzea, joeren eta desbideratzeen analisia, eta detektatutako
kontsumo gorabeherak bakarka jakinaraztea

2019an jada 456 dira etxebizitzetarako ez diren
kontratuak eta horien jarraipen berezia egiten
da, Futura Planeko kontsumo jarraipenaren
programaren baitan. Programa horri esker,
balizko ihesen inguruko 22 jakinarazpen bidali
dira eta hiru hilero kontsumo desbiderapen
esanguratsuak dituzten etxebizitzen kontratuak
identifikatzen dira, eta baita kontagailua geldirik
izan dezaketenena ere.
Ohiko ekintzen barruan, 2018ko kontsumoei
dagozkien urteko txostenak egin dira eta
bederatzi instalazio berri analizatu dira diagnostikoen programaren baitan.
Komunikazioaren esparruan, honako hauek izan
dira ekintzarik nabarmenenak:

Erakunde, merkataritza, industria eta
zerbitzuen sektoreetako instalazioetan
uraren erabileraren eta kudeaketaren
diagnostikoa doan egiteko programa
bat garatzea
Hautemandako praktika onen errekonozimendu publikoa
Kontsumo eta hobekuntza arloetan
aholkularitza ematea

AMVISAren jardueraren informazioa
emateko materialak egitea
Kanpaina orokorrak edo bereziak egitea, uraren erabileren inguruan
Udalaren gizarte eta kirol zentroen
bidez sentsibilizazio ekintzak egitea
Udalaren beste programa edo arloekin
ekimenak koordinatzea

• Uraren eta Komunaren Nazioarteko egunen
ospakizunak kalean sentsibilizazio ekintzak
eginez.
• Azken bi urteetan diagnostikatutako zentroen
artean detektatutako praktika onak errekonozitzeko ekitaldi bat antolatzea.
• Familia bakarreko etxeetako kontratuei bideratutako informazio kanpaina bat egitea.
Aldi berean, sentsibilizazio ekintzekin jarraitu da
zentro publikoetan: udal zentro garrantzitsuetako
kontsumoen bilakaerarekin informazio panelak
eguneratu dira eta bertako arduradunekin elkarlanean aritu gara ekitaldi berriak diseinatzen.
Gainera, Futura Planak jarraitu egiten du VitoriaGasteizko Udalaren Ingurugiro Gaietarako
Ikastegiaren (IGI) Etxe Berdeak eta 50/50
programekin lankidetza eskaintzen, tailerretan,
aholkularitza emanez eta materialak eskuratzea
erraztuz.

AMVISAk Urari buruzko Ingurumen Hezkuntzako
Ekintzen Programa bat garatzen du.

• Zadorra ibaian eta bere inguruan egiten diren
ibilbideak lau ibilbidez osatzen dira eta bisita
gidatuak, tailerrekin eta beste jarduera batzuekin
nahastuta egiten dira, jasangarritasuna sustatzea
eta ibaia eta hiriarekin duen lotura ezagutzea
dutela helburu. Ikasturte osoan zehar egiten dira
eta Lehen hezkuntzako 3. zikloa, DBHko 1. eta 2.
zikloak, batxilergoa, heziketa zikloak eta beste
kolektibo batzuetako ikasleei daude zuzenduta,
ibilbidearen arabera.
Gaztelaniaz zein euskaraz egiten dira, eta VitoriaGasteizko Udaleko Ingurugiro Gaietarako Ikastegia
(IGI) arduratzen da programak antolatzeaz.

AMVISAren instalazioetara egiten diren bisitak
Arakako EUA

Taldeak
Parte hartzaileak

45
1.001

Krispiñako UZA

Taldeak
Parte hartzaileak

45
870

Zadorra ibaian eta bere inguruan egiten
diren ibilbideak
Taldeak
16
Parte hartzaileak
364
*2018-2019 eta 2019-2020 ikasturteetako datuak dira.

168
153
152
149
164
156

• AMVISAren instalazioetara egiten diren bisitak
tratamendu plantak ezagutzeko bisita gidatuak dira
eta jarduera didaktikoak ere barne dira. Bisita
horiek baliagarriak dira instalazioak ezagutzeko eta
baita ikasleak uraren hiri kudeaketa prozesuetara
hurbiltzeko ere. Gainera, sentsibilizazio lana egiten
da ura aurreztearen edo ur kutsatuek eragindako
arazoen inguruan. Urria eta ekaina bitartean egiten
dira eta DBHko, Batxilergoko eta Heziketa Zikloetako ikasleei zuzenduta daude.

50
1.099

195
202
199

• “Jolastuz ura ezagutu” programak modu ludiko
baten lantzen du uraren eta jasangarritasunaren
gaia, hainbat jardueraren bitartez. Udaberriko
hilabeteetan egiten da Atarian, Salburuko Hezeguneetako Interpretazio Zentroan, eta Haur
Hezkuntzako 2. zikloko 3. mailako ikasleei zuzendua dago.

Jolastuz ura ezagutu
Taldeak
Parte hartzaileak

Talde kopurua

Programa hiru ekintza mota jasotzen ditu bere baitan
eta horiek ikastetxeei zuzendutako udalaren
hezkuntza ekintzen eskaintzaren barruan sartzen
dira. Helburu garrantzitsuena da parte hartzaileei
eskaintzea uraren irudi osatu bat bizitzarako
funtsezko elementu den heinean, azken hartzaileetara egokitutako hainbat metodologia erabilita.

2011

2019

AMVISAk Garapenerako Lankidetzarekin duen konpromisoa honako
honetan datza: ur eta saneamendu proiektuak egiteko laguntza
teknikoa eta ekonomikoa ematean. Horretarako, urtero bere
aurrekontuaren %1 erabiltzen du.
2019an, aurrekontuko zati hori handitu egin da 250.000 €-ko aparteko
ekarpenarekin, Garapenerako Lankidetzaren esparruan Gasteizko
Udalaren urteroko dirulaguntza deialdiaren baitan. AMVISAk ebaluazio
teknikoan parte hartzen du eta 2019an, beraz, 500.000 € izan dira guztira
Lankidetzara bideratutakoak.

Edateko ura eskuratzea, Jutiapa udalerriko sei
landa komunitate urez hornitzeko mikroarroa
kudeatzea eta babestea.
Pertsona onuradunak: 1.434
Dirulaguntza: 156.684,68 € Serso San Viator
Euskalherriari, AMVISAk emandakoak

AMVISA gonbidatu egin zuten parte hartzera, ur eskariaren kudeaketan duen
esperientzia aurkezteko.

Edateko ura eskuratzean parte hartzaile izatea, saneamendu
osasungarria bainu ekologiko lehorrekin eta Ingurumenaren
zainketarekin Chota eskualdeko La Quinua eta Alto Condorpullanako
111 familia unitaterentzat, ur iturriak babestuz garatutako proiektu baten
bidez, tokiko gobernu eta osasun agintariekin koordinatuta.
Pertsona onuradunak: 530
Dirulaguntza: 156.684,68 € Arabako Medicus Mundiri, AMVISAk
emandakoak

AMVISAko teknikariak Artemisa eta
Mayabeque udalerrietan lan egiten
duten bi ur operadora bisitatzera
joan dira, ezagutzak eta esperientziak trukatzeko.

Vitoria-Gasteizko Udalaren dirulaguntzen
deialdian, Ura eta Saneamendua atalean,
onartutako proiektuak
Larrialdietarako proiektuak
Lankidetza teknikorako ekintzak

Proiektuak diruz laguntzeaz gain, aurten 50.000 € eman zaizkio Arabako
Larrialdietarako Funtsari eta 75.000 € Euskadik Erdialdeko Amerikarekin
(Salvador eta Costa Rica) duen hiru erakunderen arteko lankidetza
programari. Lankidetza Teknikorako programa horretan, honako beste
erakunde hauek ere parte hartzen dute AMVISArekin batera: Eusko
Jaurlaritza, URA, foru aldundiak, Gasteiz eta Bilboko Udalak, beste ur
operadore batzuk eta Euskal Fondoa.

Proiektuaren helburua da edateko ura hornitzeko sistema bat gauzatzea bost herrirentzat.
Pertsona onuradunak: 1.037
Dirulaguntza: 149.262,77 € Manuel Iradier Elkarte Afrikazalearentzat, Vitoria-Gasteizko
Udalak emandakoak

Horretarako, edateko eta saneamendurako ur sistema bat prestatuko da,
emakumeen eskakizunei erantzuteko, uraren eta saneamenduaren kudeaketa
ekitatibo batekin, eta ura eskuratzeko, saneamendua sustatzeko eta genero
berdintasunaren giza eskubideari buruzko zabalkundea egiteko estrategia
batekin.
Pertsona onuradunak: 2.776
Dirulaguntza: 156.683,72 € Nazioarteko Elkartasunarentzat, AMVISAk (61.630 €)
eta Vitoria-Gasteizko Udalak (95.054 €) emandakoak

Giza laguntza ematea uholdeek Mozambiken
eragindako krisiari aurre egiteko.
Laguntza: 50.000 € UNICEFentzat, Arabako
Larrialdietako Funtsak emandakoa

Bere jardueraren baitan eta duen gizarte konpromisoa erakutsiz,
AMVISAk Vitoria-Gasteizko Udalak, beste administrazio publiko
batzuek edo hiriko gizarte intereseko beste erakunde batzuek
sustatutako ekimen batzuetan parte hartzen du.
• Herritarren Ohiturak eta Kutsatzaile Berriak Proiektua, ACLIMAk
koordinatua, ekimena bultzatzen
duten erakunde taldeko partaide
izanik eta taldearen jardueren
hedapenari ekarpena eginez.

• Vitoria-Gasteizko Udaleko Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren 50/50
Programa, Futura Planaren bitartez ikastetxeei diagnostikoak
egiten eta materialak eskaintzen
lagunduz.

• Etxe Berdeak Programa, VitoriaGasteizko Udaleko Ingurugiro Gaietarako Ikastegiarena (IGI), Futura
Planaren
bitartez
lankidetza
eskainiz uraren kontsumoari eta
etxeetarako informazioa emateari
buruzko prestakuntza tailerrak
antolatuz, eta Krispiñako UZA bisitatzeko erraztasunak emanez.

• Udal kostuen eta kontsumoen
proiektua, Vitoria-Gasteizko Ingurugiro Gaietarako Ikastegiari (IGI)
udal kontratu guztien ur kontsumoari buruzko informazioa
emanez hiru hilero.

AMVISAk 2019ko ekitaldian izan duen negozio zifraren zenbateko garbia %1,4 hazi
da, iazko ekitaldiarekiko, 24.298.652,13 €-koa
izan baita.

milioi €/urtean

21,129
22,198
23,341
23,016
23,030
23,453
23,279
23,701
23,955
24,299

24.298.652,13 €

2019

2010

6.388.407,15 €

1.166.038,02 € kapital

milioi €/urtean

6,766
6,312
7,405
5,198
5,145
8,166
6,083
5,892
7,028
6,388

dirulaguntzak aplikatu gabe

2010

%32,9
Amortizazioak

2019

%18,5
Langile gastuak

%48,5
Hornikuntzak eta ustiapen gastuak

AMVISAk 6.388.407,15 €-ko kontabilitate
emaitzarekin itxi du 2019ko ekitaldia. Beraz,
2018ko emaitzarekin alderatuta, %9,1 jaitsi
da, urteko aurrekontuan aurreikusitako emaitzarekin alderatuta, %10,5 igo bada ere.
Kostuen estaldura ratioak %100 gainditzen du
(amortizazio guztiak barne), eta inbertsioak 8
milioi euro ingurukoak izan dira, ia-ia iazko
kopuru bera, beraz.
2020rako, emaitza aurreikuspena egiteko
honako modu hau erabili da: 2018ko 4.
hiruhilekoan eta 2019ko 1., 2. eta 3. hiruhilekoetan fakturatutako bolumen errealen
batuketa izango
da
fakturatutako ur
bolumena. Horrela, bada, 16.499.450 m3
izango dira horniduran fakturatutakoak eta
15.473.860 m3 saneamendukoak.
Gainerako sarrerei dagokienez, ez da uste
alde esanguratsurik egongo denik 2019ko
ekitaldiko kopuruekiko.

Honekin batera doazen urteko kontuak
aurkezteko honako hauek bete dira:
Kontabilitate Plan Orokorra, 1514/2007 Errege
Dekretuak onartutakoa, eta ur banaketa eta
saneamendu enpresetara egokitzeko 1990eko
Kontabilitate Plan Orokorreko Egokitzapen
Arauak, egun indarrean dagoen araudiaren
aurka egiten ez den guztian.

Kostuen estaldura ratioa
Dirulaguntzak kontuan hartuz
Gastu osoa (amortizazioak kontuan hartu gabe)
Gastua biztanleko*
Diru sarrerak (amortizazioak kontuan hartu gabe)
Diru sarrerak biztanleko*
Ibilgetu garbia
Aktiboa guztira
Inbertsio ahalegina
Egindako inbertsioa guztira
Inbersioa biztanleko*
Batez besteko ordainketa aldia
Epe laburreko kaudimena
Zorra biztanleko*
Funts propioak
Pasiboa guztira
Finantzaketa propioa
Administrazio Kontseiluari entregatutako dietak
Soldataren batez besteko kostua pertsonako
Batez besteko lan kostua pertsonako
URAren kanon sortua

2019
%104,96
%127,17
15.783.563,83 €
62,19 €
24.677.719,63 €
97,23 €
159.766.811,36 €
207.966.748,62 €
%76,82
7.719.142,18 €
30,41 €
14,01 egun
9,22
0,00 €
90.576.301,69 €
207.966.748,62 €
%43,55
12.420,00 €
44.931,47 €
63.289,82 €
253.755,48 €

2018
%106,81
%125,23
14.690.637,75 €
58,46 €
24.261.951,37 €
96,54 €
161.412.393,18 €
207.906.768,92 €
%77,64
8.273.866,56 €
32,92 €
12,30 egun
7,08
0,00 €
84.337.179,03 €
207.906.768,92 €
%40,56
9.660,00 €
42.878,97 €
60.274,06 €
236.690,66 €

*Urte bateko urtarrilaren 1etik hurrengo urteko urtarrilaren 1era bitartean herritarren batez bestekorako kalkulatua.

Hornidura hodiak berritzea
San Ignacio Loiolakoaren kalea
Lakua-Arriaga auzoa - 1.200. hodia Abetxukon
Santa Barbara plaza eraberritzea
Castro Urdiales, Nieves Cano eta Martinez de Aragon kaleak
Eskalmendi kalea, Bergarako Atea eta Gaztelako Atea
Biktimen Oroimenerako Zentroaren ingurua
Florida kalea – Sarea mantentzeko lanak
Zadorra hiribidea-Arriaga – Sarea mantentzeko lanak
Jacinto Benavente kalea – Sarea mantentzeko lanak
Ospitale plaza
Estolderiako hodiak berritzea
Tomas Zumarraga Dohatsuaren k. (Domingo Beltran-Zerkabarren k.)
San Ignacio Loiolakoaren kalea
San Anton Plaza
Santa Barbara plaza eraberritzea
Eskalmendi kalea, Bergarako Atea eta Gaztelako Atea
Diputazio, Andra Mari Zuria, Independentzia eta beste kale batzuk
Castro Urdiales, Nieves Cano eta Martinez de Aragon kaleak
Lakua-Arriaga . Abetxukoko hornidura hodia
El Salvador kalea eraberritzea
Peru kalea eraberritzea
Tornay Medikuaren kalea eraberritzea
Biktimen Oroimenerako Zentro ingurua
Ramon y Cajal, Luis Heintz, Adriano VI.a eta Senda kaleak eraberritzea
Obrak: Santiago hiribidea, Jose Mardones, Pepe Ubis plaza
Ospitale plaza
Obrak: BEI
Jarduketa Arakako EUA deposituan
Beste inbertsio batzuk
Foru Planeko obrak
Informazio proz. eta informatika aplik. ekipoak
Beste inbertsio batzuk
EUA instalazioak
UZA instalazioak
Kloro ihesak neutralizatzeko dorrea Arakako EUAn
Laborategiko ekipamenduak
Azterketak eta proiektuak
Aurrelokalizatzaileak
Bulego altzariak
Bulego ekipamendua
Murua etxea eraberritzea
Arakako zaintzailearen etxola
Miñaoko araztegia handitzea
Albinako profilatzailea
Garraio elementuak
Hustubidearen gainezkabide baheak
Ponpaketa Elorriagan eta hobekuntzak landa inguruneko araztegietan
Hobekuntzak Gorbeiako presetan
Abetxukoko ponpaketa berritzea
INBERTSIOA, GUZTIRA

Dirulaguntzak

Obretarako dirulaguntza Arabako Foru Aldundia
URA dirulaguntzak
DIRULAGUNTZAK, GUZTIRA

EGIN GABE
2019ko AURREKON. LIZITAZIO
18.12.31n
(2017ko LUZAPENA) AURREKON. PLEGUA
1.211.586,46
1.400.000,00
26.830,95
22.990,11
--692.463,01
--45.936,74
--99.902,44
--150.102,03
--125.811,12
-------------26.830,95
1.820.245,28
600.000,00
6.836.761,80
21.167,38
--166.766,5
-----24.372,21
--406.634,72
--81.542,04
--254.377,93
--59.211,93
--263.984,00
--272.353,21
----247.229,36
210.555,32
--59.280,00
-2.284.134,21
--1.565.593,75
--96.136,79
--2.643.667,69
2.753.687,98
2.300.000,00
-3.316.558,34
6.100.000,00
1.724.342,61
103.076,04
1.600.000,00
8.539,68
-300.000,00
140.000,00
929.664,03
800.000,00
715.343,81
195.689,36
----90.000,00
19.460,00
--------14.250,00
--------28.000,00
-598.621,00
14.207,00
--543.005,04
--115.052,63
----26.722,81
2.217.935,51
2.000.000,00
-27.713,62
1.000.000,00
-38.169,14
400.000,00
---860.459,12
9.102.078,06
10.400.000,00
8.587.935,36
2019ko AURREKON.
(2017ko LUZAPENA)
1.200.000,00
-1.200.000,00

Hornidura hodiak berritzea
San Ignacio Loiolakoaren kalea
Lakua-Arriaga auzoa - 1.200. hodia Abetxukon
Santa Barbara plaza eraberritzea
Castro Urdiales, Nieves Cano eta Martinez de Aragon k.
Eskalmendi kalea, Bergarako Atea eta Gaztelako Atea
Biktimen Oroimenerako Zentroaren ingurua
Florida kalea – Sarea mantentzeko lanak
Zadorra hiribidea-Arriaga – Sarea mantentzeko lanak
Jacinto Benavente kalea – Sarea mantentzeko lanak
Ospitale plaza
Estolderiako hodiak berritzea

Tomas Zumarraga Dohatsuaren k. (Domingo Beltran-Zerkabarren k.)

San Ignacio Loiolakoaren kalea
San Anton Plaza
Santa Barbara plaza eraberritzea
Eskalmendi kalea, Bergarako Atea eta Gaztelako Atea

Diputazio, Andra Mari Zuria, Independentzia eta beste kale batzuk

Castro Urdiales, Nieves Cano eta Martinez de Aragon k.
Lakua-Arriaga . Abetxukoko hornidura hodia
El Salvador kalea eraberritzea
Peru kalea eraberritzea
Tornay Medikuaren kalea eraberritzea
Biktimen Oroimenerako Zentro ingurua

Ramon y Cajal, Luis Heintz, Adriano VI.a eta Senda k. eraberritzea
Obrak: Santiago hiribidea, Jose Mardones, Pepe Ubis plaza

Ospitale plaza
Obrak: BEI
Jarduketa Arakako EUA deposituan
Beste inbertsio batzuk
Foru Planeko obrak
Informazio proz. eta informatika aplik. ekipoak
Beste inbertsio batzuk
EUA instalazioak
UZA instalazioak
Kloro ihesak neutralizatzeko dorrea Arakako EUAn
Laborategiko ekipamenduak
Azterketak eta proiektuak
Aurrelokalizatzaileak
Bulego altzariak
Bulego ekipamendua
Murua etxea eraberritzea
Arakako zaintzailearen etxola
Miñaoko araztegia handitzea
Albinako profilatzailea
Garraio elementuak
Hustubidearen gainezkabide baheak

Ponpaketa Elorriagan eta hobekuntzak landa inguruneko araztegietan

Hobekuntzak Gorbeiako presetan
Abetxukoko ponpaketa berritzea
INBERTSIOA, GUZTIRA

Dirulaguntzak

Obretarako dirulaguntza Arabako Foru Aldundia
URA dirulaguntzak
DIRULAGUNTZAK, GUZTIRA

2019ko ESLEIPENAK
Onartua,
2019an
Guztira
esleitu gabe esleitua
2019an
0,00 309.729,92 309.729,92
-------------------50.441,64
50.441,64
-- 104.000,04 104.000,04
-- 128.457,29 128.457,29
-26.830,95
26.830,95
0,00 5.525.032,68 5.525.032,68
-------------------------------- 247.229,36 247.229,36
----- 1.919.500,00 1.919.500,00
-- 1.173.777,50 1.173.777,50
-96.136,79
96.136,79
-- 2.088.389,03 2.088.389,03
0,00
0,00
688.621,00 2.834.255,68 3.520.829,18
-8.539,68
8.539,68
-- 123.568,76 123.568,76
688.621,00
98.662,60 785.236,10
---90.000,00
-90.000,00
----5.510,70
5.510,70
-62.217,03
62.217,03
----2.671,90
2.671,90
-2.047,50
-598.621,00
-- 598.621,00
----------26.215,47
26.215,47
-- 1.778.562,48 1.778.562,48
-------- 824.922,16 824.922,16
688.621,00 8.669.018,28 9.355.591,78

2019an EGINA
Aurreko
2019
jardueretan (19.12.31n)
1.046.044,69 282.898,97
21.564,53
-843.120,31
-12.620,32
-104.388,04
-64.351,49
----50.441,64
-- 104.000,04
-- 128.457,29
--2.356.323,86 222.676,07
21.223,19
-130.445,88
-18.458,62
-8.944,21
-425.642,54
-138.357,59
-337.497,15
-59.211,93
-186.434,21
-193.064,49
-186.113,68
--51.277,81
-- 157.860,76
650.930,37
----13.537,50
2.502.714,97
0,00
1.170.227,13 138.257,60
192,94
--39.595,00
883.615,06
98.662,60
211.591,90
------5.510,70
-62.217,03
14.295,00
-2.671,90
-2.047,50
17.385,08
---525.290,45
-115.052,63
--26.215,47
6.424,09
-169.697,32
-110.297,72
---7.075.310,65 643.832,64

Guztira
2019an
1.328.943,66
21.564,53
843.120,31
12.620,32
104.388,04
64.351,49
-50.441,64
104.000,04
128.457,29
-2.578.999,93
21.223,19
130.445,88
18.458,62
8.944,21
425.642,54
138.357,59
337.497,15
59.211,93
186.434,21
193.064,49
186.113,68
51.277,81
157.860,76
650.930,37
-13.537,50
2.502.714,97
1.308.484,73
192,94
39.595,00
982.277,66
211.591,90
--5.510,70
62.217,03
14.295,00
2.671,90
2.047,50
17.385,08
-525.290,45
115.052,63
26.215,47
6.424,09
169.697,32
110.297,72
-7.719.143,29

EGIN GABE
19.12.31n
152.642,07
-----125.811,12
---26.830,95
4.957.823,95
----------61.115,68
210.555,32
1.978.780,00
522.847,13
96.136,79
2.088.389,03
250.973,01
3.388.809,91
8.539,68
83.973,76
699.235,92
-90.000,00
------609.235,92
----1.772.138,39
--824.922,16
8.750.248,94

2019ko KOBRAKETAK
628.583,22
-- 628.583,22
790.079,13
-- 790.079,13
1.418.662,35
-- 1.418.662,35

ALDEA
571.416,78
-790.079,13
-218.662,35

A. Negozioen zifraren zenbatekoa
Hornidura salmenta
UZA salmenta
Estolderia salmentak
Isuriak eta lohien hirugarren mailako tratamenduak
Kontagailuen salmenta
Harguneen prestazioa
Konponketen prestazioa
Instalazioen prestazioa
Analisiak
B. Beste ustiapen sarrera batzuk
Ustiapen diru laguntzak
Beste diru sarrera batzuk
C. Langile gastuak
D. Hornikuntza eta beste ustiapen gastu batzuk
Zerbitzu Orokorrak
Kontagailuak: erosketa eta instalazioa
Banaketa sarea eta ihesen kanpaina
GISS LT eta ap. Informatikoak
Tratamendu materiala
Energia kontsumoa
Krispiñako emakidaduna eta instalazio periferikoak
Kontrataz kanpoko mantentzea
Lohien kudeaketa Arakan eta Krispiñan
Beste enpresa batzuek egindako lanak –Hornikuntza
Beste enpresa batzuek egindako lanak –Arazketa
Beste enpresa batzuek egindako lanak –Estolderia
Beste enpresa batzuek egindako lanak –Egitura
Vitoria-Gasteizko Udalak emandako zerbitzuak
Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren isuri kanona
Kontserbazioa eta konponketa; harpena/produkzioa
Kontserbazioa eta konponketa; banaketa
Kontserbazioa eta konponketa; lokalak eta ibilgailuak
Landa inguruneko estolderia mantentzeko lanak
Estolderia, beste gastu batzuk

Saldoa
19.12.31
23.954.929,84
11.267.727,27
8.421.137,87
3.936.038,94
186.423,48
69.003,78
49.802,05
3.137,85
21.006,10
652,50
175.376,90
6.267,00
169.109,90
4.356.608,90
10.301.054,68
5.663,39
391.411,67
596.470,76
25.305,00
412.719,49
414.213,14
3.236.649,94
179,00
9.929,89
163.777,34
38.720,28
363.129,50
531.029,29
863.418,54
451.519,31
306.098,26
84.694,53
108.087,61
170.434,41
963.529,32

2019ko
Desbideratzea
aurrekontua
24.147.616,92 -199.818,83
11.410.645,97 -142.918,70
8.347.245,95
73.891,92
3.958.225,00
-22.186,06
240.000,00
-53.576,52
100.000,00
-30.996,22
45.000,00
4.802,05
10.000,00
-13.993,90
35.000,00
-13.993,90
1.500,00
-847,50
193.000,00
-17.623,10
15.000,00
-8.733,00
178.000,00
-8.890,10
4.703.400,00 -346.791,10
11.337.674,54 -1.036.619,86
27.000,00
-21.336,61
511.000,00 -119.588,33
773.000,00 -176.529,24
41.500,00
-16.195,00
384.750,00
27.969,49
484.520,00
-70.306,86
3.240.000,00
-3.350,06
40.000,00
-39.821,00
185.000,00 -175.070,11
165.000,00
-1.222,66
128.000,00
-89.279,72
352.000,00
11.129,50
593.354,54
-62.325,25
900.000,00
-36.581,46
455.000,00
-3.480,69
345.400,00
-39.301,74
80.000,00
4.694,53
123.850,00
-15.762,39
190.000,00
-19.565,59
1.000.000,00
-36.470,68

-%0,83
-%1,25
%0,89
-%0,56
-%22,32
-%31,00
%10,67
-%39,98
-%39,98
-%56,50
-%9,13
-%58,22
-%4,99
-%7,37
-%9,14
-%79,02
-%23,40
-%22,84
-%39,02
%7,27
-%14,51
-%0,10
-%99,55
-%94,63
-%0,74
-%69,75
%3,16
-%10,50
-%4,06
-%0,76
-%11,38
%5,87
-%12,73
-%10,30
-%3,65

Aseguru primak
Zerbitzu profesionalak
Banku zerbitzuak
Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak, eta
lankidetza hitzarmenak
Heziketa jardueren programa –Bisitaldiak araztegietara
Ura aurrezteko plan integrala-Futura Plana
Beste zerbitzu batzuk
Tributuak
Trafiko kaudimen gabezien hornidura
Garapenerako lankidetza
E. Beste emaitza batzuk (aparteko emaitzak eta beste)
F. Amortizazioak
G. Kapital diru laguntzen egozpenak
H. Gehiegizko hornidurak
USTIAPEN EMAITZA
EMAITZA FINANTZARIOA
Finantza sarrerak
Finantza gastuak
ALDIAREN EMAITZA, ERAGIKETA JARRAITUAK
Sozietate zerga
ZERGA OSTEKO EMAITZA

Saldoa
19.12.31
131.768,72
26.826,23
2.739,79
10.578,95
58.850,00
112.304,87
379.823,61
259.861,86
-68.680,02
250.000,00
100.000,00
8.024.034,51
5.481.164,14
0,00
7.029.772,79
-1.329,54
31.644,63
-32.974,17
7.028.443,25
0,00
7.028.443,25

2019ko
aurrekontua
184.000,00
25.500,00
3.000,00

Desbideratzea
-52.231,28 -%28,39
1.326,23
%5,20
-260,21
-%8,67

67.000,00
-56.421,05
65.000,00
-6.150,00
140.000,00
-27.695,13
313.800,00
66.023,61
240.000,00
19.861,86
30.000,00
-98.680,02
250.000,00
0,00
0,00 100.000,00
8.360.542,38 -336.507,87
5.736.937,47 -255.773,33
0,00
0,00
5.675.937,47 1.353.835,32
61.000,00
-62.329,54
61.000,00
-29.355,37
0,00
-32.974,17
5.736.937,47 1.291.505,78
0,00
0,00
5.736.937,47 1.291.505,78

-%84,21
-%9,46
-%19,78
%21,04
%8,28
-%328,93
%0,00
%0,00
-%4,02
-%4,46
%0,00
%23,85
-%102,18
-%48,12
%0,00
%22,51
%0,00
%22,51

Aktiboa
A) AKTIBO EZ ARRUNTA
I. Ibilgetu ukiezina
1. ikerketa eta garapena
2. Emakidak
3. Patenteak, lizentziak, markaketa antzekoak
5. Aplikazio informatikoak
6. Bestelako ibilgetu ukiezinak
II. Ibilgetu materiala
1. Lurrak eta eraikuntzak
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak
3. Abiarazitako ibilgetua eta aurrerakinak
IV. Epe luzeko inbertsioak taldeko enpresetan eta bazkidetutakoetan
2. Enpresetarako kredituak
V. Epe luzerako finantza inbertsioak
5. Bestelako finantza aktiboak
B) AKTIBO ARRUNTA
II. Izakinak
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak
III. Zordun komertzialak eta kobratzeke dauden bestelako kontuak
1. Bezeroak salmentako eta zerbitzu emateak
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta bazkidetutakoak
3. Zenbait zordun
4. Langileak
6. Administrazio publikoekiko bestelako kredituak
IV. Epe laburreko inbertsioak taldeko enpresetan eta bazkidetutakoetan
2. Enpresetarako kredituak
V. Epe laburreko finantza inbertsioak
5. Bestelako finantza-aktiboak
VI. Epe laburrerako periodifikazioak
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak
1. Diruzaintza
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)

2019
159.766.811,36
131.485,28
0,00
0,00
0,00

2018
161.412.393,18
189.677,50
2.800,00
0,00
0,00

131.485,28
0,00
158.026.129,58
1.172.098,09
153.175.782,81
3.678.248,68
1.593.757,30
1.593.757,30
15.439,20
15.439,20

186.877,50
0,00
158.008.595,15
1.218.219,56
153.114.742,91
3.675.632,68
3.187.514,61
3.187.514,61
26.605,92
26.605,92

48.199.937,26

46.494.375,74

190.567,89
190.567,89
16.803.740,36
13.657.488,75
2.796.637,71
4.823,33
0,00
344.790,57
29.109.301,99
29.109.301,99
110.416,89
110.416,89
74.559,77
1.911.350,36
1.911.350,36
207.966.748,62

221.134,27
221.134,27
17.226.352,24
13.670.668,84
1.424.237,85
24.041,09
80,87
2.107.323,59
27.773.487,14
27.773.487,14
175.818,89
175.818,89
74.005,17
1.023.578,03
1.023.578,03
207.906.768,92

Ondare garbia eta pasiboa
A) ONDARE GARBIA
A-1) Norberaren fondoak
I. Kapitala
1. Kapital eskrituratua
III. Erreserbak
1. Legezkoak eta estatutukoak
2. Beste erreserba batzuk
VII. Ekitaldiaren emaitza
A-3) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak
B) PASIBO EZ ARRUNTA
I. Epe luzerako hornidurak
1. Langileei emandako epe luzerako prestazioengatiko obligazioak
4. Bestelako hornidurak
II. Epe luzerako zorrak
5. Beste finantza pasibo batzuk
III. Epe luzeko zorrak taldeko enpresekin eta bazkidetutakoekin
C) PASIBO ARRUNTA
II. Epe laburrerako hornidurak
III. Epe laburrerako zorrak
5. Beste finantza pasibo batzuk
IV. Epe laburreko zorrak taldeko enpresekin eta bazkidetutakoekin
V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeke dauden bestelako kontuak
1. Hornitzaileak
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta bazkidetutakoak
3. Zenbait hartzekodun
4. Langileak (ordaintzeke dauden ordainsariak)
5. Zerga arruntengatiko pasiboak
6. Administrazio publikoekiko bestelako zorrak

2019
198.329.866,09
90.576.301,69
558.340,24
558.340,24
83.629.554,30
6.705.449,37
76.924.104,93
6.388.407,15
107.753.564,40
4.438.168,00
2.020.856,64
1.670.856,64
350.000,00
2.417.311,36
2.417.311,36
0,00
5.198.714,53
856.339,91
734.867,65
734.867,65
0,00
3.607.506,97
2.198.442,63
399.850,90
272.287,69
9.933,36
0,00
726.992,39

2018
196.196.922,79
84.337.179,03
558.340,24
558.340,24
76.750.395,54
6.705.449,37
70.044.946,17
7.028.443,25
111.859.743,76
5.188.127,33
1.743.213,57
1.393.213,57
350.000,00
3.444.913,76
3.444.913,76
0,00
6.521.718,80
589.784,35
1.425.165,78
1.425.165,78
0,00
4.506.768,67
2.608.566,32
913.337,07
257.218,83
5.886,26
0,00
721.760,19

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

207.966.748,62

207.906.768,92

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
c) Beste emaitza batzuk-Salbuespenezko sarrerak
6. Langile gastuak
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak
b) Gizarte Segurantzako gastuak
c) Hornidurak
7. Ustiapeneko beste gastu batzuk
a) Kanpo zerbitzuak
b) Zergak
c) Eragiketa komertzialengatik izandako horniduren galerak, narriadura eta eragiketak
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak
8. Ibilgetuaren amortizazioa
9. Ibilgetu ez finantzarioaren diru laguntzen eta bestelakoen egozpena
11. Narriadura eta emaitzak ibilgetua eskualdatzeagatik
a) Narriadurak eta galerak
A.1. USTIAPEN EMAITZA
12. Finantza sarrerak
b) Balore negoziagarrienak eta bestelako finantza tresnenak
b.2) Beste batzuenak
13. Finantza gastuak
c) Hornidurak eguneratzeagatik
A.2. FINANTZA EMAITZA
A.3. ZERGEN AURREKO EMAITZA
17. Irabazien gaineko zerga
A.4. ERAGIKETA JARRAITUETATIK ETORRITAKO EKITALDIAREN EMAITZA
B) ERAGIKETA ATENAK
18. Eragiketa etenetatik etorritako emaitza garbia zergarik gabe
A.5. EKITALDIAREN EMAITZA

2019

2018

24.298.652,13
24.298.652,13
-5.592.953,59
-896.211,68
-4.686.100,28
-10.641,63
367.543,14
362.451,89
5.091,25
0,00
-4.349.276,67
-3.087.690,41
-1.151.085,48
-110.500,78
-5.800.646,90
-5.467.761,75
-264.192,20
-68.692,95
0,00
-7.728.117,78
5.222.369,13
-22.739,09
-22.739,09
6.394.830,37
11.524,36
11.524,36
11.524,36
-17.947,58
-17.947,58
-6.423,22
6.388.407,15
0,00
6.388.407,15

23.811.327,56
23.811.327,56
-5.152.021,45
-944.126,71
-4.208.889,66
994,92
418.979,18
312.712,18
6.267,00
100.000,00
-4.356.608,90
-3.099.291,68
-1.137.795,95
-119.521,27
-5.149.033,23
-4.949.040,50
-259.861,86
68.679,52
-8.810,39
-8.024.034,51
5.481.164,14
0,00
0,00
7.029.772,79
31.644,63
31.644,63
31.644,63
-32.974,17
-32.974,17
-1.329,54
7.028.443,25
0,00
7.028.443,25

0,00
6.388.407,15

0,00
7.028.443,25

