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Uraren ziklo osoaren kudeaketa iraunkorra eta zerbitzu
publiko eraginkorra eskaintzea dira AMVISAren lehentasunak,
eta lan horren arrakasta, zalantzarik gabe, AMVISAko talde
teknikoaren, udaleko taldeen eta, oro har, herritarren
inplikazioak bermatzen du.
2010. urtean, hornikuntzaren bermea eta kudeaketaren
eraginkortasuna hobetuko dituzten hainbat proiektu onartu eta
gauzatu dira, eta etorkizunera begira, saneamenduaren
kudeaketa osoarekin lotutako beste erronka batzuei aurre
egingo zaie.
Vitoria-Gasteiz hiri osoak egin duen ahaleginari esker, uraren
kontsumoa murriztea lortu da berriro, eta alderdi hori
funtsezkoa izan da Vitoria-Gasteiz 2012an Europako Hiriburu
Berde izendatzeko orduan. Bezeroak asetzea eta
iraunkortasuna xede dituen kalitatezko zerbitzua eskaintzen
jarraitzeko eragingarria izan da hori.
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01.1 HELBURU SOZIALA
Vitoria-Gasteizko Udal Urak SAU (AMVISA) udal-enpresa pribatua da,
eta Vitoria-Gasteiz hirian, horren eskumeneko herrietan eta mugakide
dituen zenbait udalerritan Uren Ziklo Osorako Zerbitzu Publikoa ematea
du helburu. Beraz, uraren ziklo osoko etapa guztiak kudeatzeko, ustiatzeko
eta administratzeko beharrezkoak diren jarduera guztiak egiten ditu:
• Hornikuntza: atal honetan, ura atera, bildu, edateko ur bihurtu eta
banatzeko zereginak sartzen dira.
• Saneamendua: atal honetan, ur zikinak bildu, estolderiaren bidez
garraiatu, araztu eta ur horiek berrerabiltzeko zereginak sartzen dira, bai
eta sortzen diren lokatz eta hondakinak tratatzekoak ere.
Gaur egun, 2008-2011 eperako Plan Estrategikoa garatzen ari da AMVISA;
enpresaren misioa, ikuspegia eta balioak jasotzen ditu plan horrek.

Misioa
“AMVISAk uraren ziklo osoaren kudeaketa globala eskaintzen die arabarrei, batez ere Vitoria-Gasteiz hirian, gai horrekin lotutako
behar guztiei erantzuna emateaz gain”
Balioak
Pertsonen parte-hartze aktiboa: talde konprometitua, prestatua eta motibatua du
Gizarteari eskaintzen dion zerbitzuak hainbat alderdi biltzen ditu:
•
•
•
•

Herritarrei kalitatezko zerbitzua bermatzea
Gizarte-talde ahulenen garapen soziala hobetzeko elkartasun-proiektuetan parte hartzea
Ingurumena eta herritarren osasuna errespetatzea
Herritarrek garapen iraunkorrari buruzko kontzientzia har dezaten aktiboki parte hartzea

Kalitatea, gure produktu eta prozesu guztietan
Berrikuntza: etengabeko hobekuntza eta garapen berriak bateratuz, herritarrei balio erantsi handiagoa eskaintzeko
Eraginkortasuna: mugatuak diren baliabideak ahalik eta modu onenean erabiliz
2008-2011rako helburuak
Erabiltzaileen asetasuna areagotzea
Guztiena izango den enpresa proiektu batean langile guztien inplikazioa lortzea
Mugatuak diren baliabide natural horiek ahalik eta erabilgarritasun handiena izan dezaten lortzea (eraginkortasuna eta ekologia)
AMVISAren kanpoko ezagutza (ospea) indartzea, interesatzen zaizkion taldeen aurrean (Erkidegoko edo estatuko administrazio
publikoak, Vitoria-Gasteizko gizartea, unibertsitateak, talde ekologistak, komunikabideak, etab.)
2015-2020rako ikuspegia
“AMVISAk uraren ziklo osoaren kudeaketan bikaintasuna lortu nahi du, eta horretarako:
• Zerbitzuak modu moderno eta eraginkorrean eskaini behar ditu,
• gero eta mugatuagoak diren baliabide naturalak kudeatuz, eta
• sektorean eskumena duten beste enpresa eta erakunde publiko batzuekin lan eginez”

2010eko MEMORIA Vitoria-Gasteizko Udal Urak, AB

11

01.2 ZERBITZUAREN XEDE DIREN
LURRALDEA ETA
BIZTANLERIA
Zerbitzuaren xede
diren biztanleak 244.055

AMVISAk Arabako Lurralde Historikoko (Euskal Autonomia Erkidegoa) lau
udalerritan eskaintzen du zerbitzua –Vitoria-Gasteiz, Arratzua2
Ubarrundia, Zigoitia eta Legutio–; guztien artean 482 km -ko azalera
hartzen dute, eta 244.761 biztanle inguru dira guztira. Biztanle gehieneko
gunea Vitoria-Gasteiz hiria da.

(biz.)

AMVISAk Arabako biztanle
guztien % 75 ingururi eskaintzen
dio zerbitzua. Biztanle gehienak
Vitoria-Gasteizen bizi dira, eta
gainerakoak landa inguruko
herrietako biztanleak dira

AMVISAk lan-esparruko udalerrien ezaugarriak

Udalerria

Vitoria-Gasteiz

Azalera
guztira
2
(km )

Biztanleak
guztira (biz.
2010)*

Herriguneak

Hornikuntza-zerbitzua
Guneak

Biztanleak

Arazketa eta
estolderia-zerbitzua
Guneak

Biztanleak

277

240.580

65

57

240.122

65

240.580

57

928

11

7

773

--

--

Zigoitia

102

1.630

17

17

1.630

--

--

Legutio

46

1.623

5

4

1.530

--

--

Guztira

482

244.761

98

85

244.055

65

240.580

Arratzua-Ubarrundia

*Vitoria-Gasteizko 2011ko urtarrilaren 1eko Biztanleen Udal Erroldatik, Arabako Foru Aldunditik eta Eustatetik (2009) jasotako datuak.
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AMVISAren Zerbitzuaren Mapa
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39 herrik dute altako hornikuntza,
4.398 biztanlek guztira; bajako
hornikuntza, berriz, 46 herrik
dute, 239.657 biztanlek guztira
13 herrik hornikuntza-sistema
propioa dute, eta horietatik 8
Vitoria-Gasteiz udalerrikoak dira;
700 pertsona dira guztira

Vitoria-Gasteizko udalerriari dagokionez, hiria edo hirigunea eta
landaguneak bereizi behar dira; azken horiek, Administrazio Batzar edo
Kontzeju izenpean, nolabaiteko autonomia administratiboa dute.
Administrazio eta estatistika-kontuetarako, biztanleak dituzten VitoriaGasteizko landa-inguruko kontzejuak 61 dira guztira, eta hiru eremu
handitan bilduta daude: Ekialdeko Landa Eremua, Ipar-mendebaldeko
Landa Eremua eta Hego-mendebaldeko Landa Eremua. Gehienak VitoriaGasteizko hirigunetik bereizita daude oraindik, baina batzuk, besteak beste,
Abetxuku, Ehari, Armentia edo Arriaga, hirigunean txertatuta gelditu dira
hiria handitzen joan den heinean, eta kontuan hartu diren hiru eremu
estatistiko horietatik kanpora gelditu dira: hiriko auzotzat hartu dira, nahiz
eta oraindik kontzeju izaera juridikoa duten. Hiria hazten ari denez, beste
batzuk ere, hala nola Betoñu, Arkaute edo Elorriaga, hiriarekin bat egiten ari
dira, Salburua auzoaren bidez edota hiriaren aldirian dauden industrialdeen
bidez.
Hornikuntza-zerbitzua altakoa (biztanle guztientzat) edota bajakoa
(etxeetarako banaketa) izan daiteke. Legutio eta Zigoitia udalerriek eta
Arratzua-Ubarrundiako eta Vitoria-Gasteizko herrixka batzuek altako
hornikuntza-zerbitzua dute soilik (Vitoria-Gasteizko herrixkaren batean
altako hornikuntza Arakako Edateko Uren Araztegitik bidalitakoarekin
osatzen da, eta iturburutik dator ur hori). Hornikuntza-sistema propioak
dituzten herriak ere badira, AMVISArekin kontraturik ez dutenak. Urtean
zehar alta edo kontratu-aldaketa ugari izaten dira, eta horrela, gero eta
zabalagoa den zerbitzu-mapa osatzen dute.

14

2010eko MEMORIA Vitoria-Gasteizko Udal Urak, AB

01.3 BARNE-ANTOLAKETA
Kudeaketa-organoak eta gerentzia
AMVISAren kudeaketa-organo gorena Batzar Nagusia da. VitoriaGasteizko Udaleko udalbatzak osatzen du, eta honako zeregin hauek ditu:
• Administrazio Kontseiluko kideak izendatzea nahiz kargutik kentzea.
• Estatutuak aldatzea eta sozietatearen deuseztatzeari edo likidatzeari
buruzko erabakiak hartzea, eta baita sozietatea bestelakotzeari,
fusionatzeari, zatitzeari edota beste sozietate batean parte hartzeari
buruzko erabakiak hartzea ere.
• Kapital soziala gehitzea nahiz murriztea, zorrak edo betebeharrak
jaulkitzea, eta maileguak, hipotekak nahiz bestelako kargak eratzea,
onartzea edo kitatzea.
• Inbentarioa, aurrekontua eta urteko kontuak onartzea.
• Kontu-ikuskariak izendatzea eta kargutik kentzea.
• Merkataritzaren alorreko legeriak eta Sozietate Anonimoen Legeak
Batzar Nagusiari aitortzen dizkioten gainerako funtzioak.
Administrazio Kontseilua da sozietatearen organo betearazlea.
Administrazio Kontseiluak gutxienez bederatzi kide eta gehienez hamahiru
kide izango ditu (Batzar Nagusiak hartutako erabakiaren arabera), eta
honako zeregin hauek ditu:
• Beronen jarduera arautzea, Estatutuetan edo Sozietate Anonimoen
Legean aurreikusi gabeko gaietan.
• Kontseilarien kargu-uztea onartzea.
• Batzar Nagusiari aurkeztu beharreko gai guztien berri izatea aldez
aurretik, eta horien nondik norakoak finkatzea, jarraipena egitea, eta hala
dagokionean, onartzea, bereziki honako hauek:
− Sozietatearen urteko jarduera-programa, jardueren memoria eta
ekitaldi bakoitzaren txostena.
− Ekitaldi bakoitzeko aurrekontu-proiektua, urteko kontuen formulazioa
eta emaitzak aplikatzeko proposamena.
− Estatutuak aldatzeko proposamenak.
• Dagokion eskumenaren esparruan ekintzak egiteko erabakia hartzea,
beste organo batzuek premiazko egoeretan egindakoak berrestea,
hartutako erabakien aurka egindako erreklamazioak ebaztea,
sozietatearen jardueraren nahiz erabakien aurka aurkeztutako kexen eta
erreklamazioen berri izatea, eta nola jokatu erabakitzea.
• Sozietatea titularra duten ondasun higiezinak besterentzea, eskuz
aldatzea eta kargatzea.
• 12.000 eurotik (hamabi mila euro) gorako gastuetarako baimena ematea.
• Erakunde publikoekin, entitate pribatuekin eta partikularrekin izenpetzen
diren hitzarmenak onartzea, Batzar Nagusiaren eskumenekoa ez
denean.
• Sozietatearen organigrama, langile-zerrenda, zereginak eta enplegubaldintzak onartzea.
• Sozietatearen Kontratazio Mahaiko kideak izendatzea, eta mahai horren
funtzionamendu-arauak finkatzea.

AMVISAren barne-antolaketak
Zuzendaritza-, Administrazio- eta
Kudeaketa-organoak ditu, eta
horien artean Sozietateko
Administrazio Kontseilua,
Kontratazio Mahaia, gerentzia eta
sei jarduera-arlo azpimarratu
behar dira

AMVISAko Administrazio
Kontseiluko kideen erdiak eta bat
gehiagok Vitoria-Gasteizko
Udaleko zinegotziak izan behar
dute. Kontseilari karguaren
iraupena lau urtekoa izango da
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Zinegotzi diren kontseiluko
kideen artean lehendakaria eta
lehendakariordea izendatuko ditu
kontseiluak, enpresaren nondik
norako guztietan enpresaren
ordezkari izateko

• Gerentea izendatzea eta kargutik kentzea.
• Batzar Nagusiak haren gain uzten dituen gainerako zereginak.
Batzar Nagusia hiru aldiz bildu zen 2010. urtean, eta Administrazio
Kontseilua 15 aldiz; horietatik 3 ohiz kanpokoak izan ziren (horietatik bat,
gainera, premiazkoa). Kontseiluko kideei emandako egunsarien gastua
22.200 €-koa izan zen.

AMVISAren kudeaketa-organo gorenen osaketa, 2010eko abenduan

Batzar Nagusia

Administrazio Kontseilua

Lehendakaria
Patxi Lazcoz Baigorri jauna (PSE-EE)

Lehendakaria
José Manuel Bully Espinosa jauna (PSE-EE) Zinegotzia
Lehendakariordea
Alba Cañadas Mora andrea (PSE-EE) Zinegotzia

Batzarreko kideak
Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE)
Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE)
Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE)
Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE)
Mª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE)
Joaquín Esteban Sánchez jauna (PSE-EE)
Alba Cañadas Mora andrea (PSE-EE)
D. José Manuel Bully Espinosa jauna (PSE-EE)
D. Javier Maroto Aranzábal jauna (PP)
Encina Serrano Iglesias andrea (PP)
Idoia Garmendia Tellería andrea (PP)
Fernando Aránguiz Minguela jauna (PP)
Mª Ángeles Castellanos Sánchez andrea (PP)
Alfredo Iturricha Yánez jauna (PP)
Leticia Comerón Refojos andrea (PP)
Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP)
Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP)
Malentxo Arruabarrena Julián andrea (EAJ-PNV)
Ainhoa Etxebarria Iturrate andrea (EAJ-PNV)
Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV)
Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV)
Jone Zamarbide Gastesi andrea (EAJ-PNV)
Víctor José Ortiz de Murua García de Vicuña jauna (EAJ-PNV)
José Navas Amores jauna (EB-B)
Saioa Castañeda Díaz andrea (EB-B)
Antxon Belakortu Preciado jauna (EA)

Kontseiluko kideak
Patxi Lazcoz Baigorri jauna (PSE-EE) Zinegotzia
Victoria Valdecantos Bengoechea andrea (PSE-EE)
Idoia Garmendia Tellería andrea (PP) Zinegotzia
Encina Serrano Iglesias andrea (PP) Zinegotzia
Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP) Zinegotzia
Tomás Mayo Lamelas jauna (PP)
Víctor Ortiz de Murua García de Vicuña jauna (EAJ-PNV) Zinegotzia
Valeriano Tena Mateos jauna (EAJ-PNV)
Andoni Erkiaga Agirre jauna (EAJ-PNV)
David Lozano Muñiz jauna (EB-B)
Iban Autillo Berganzo jauna (EA)

Idazkaria
Mª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea

Idazkaria
Martín Gartziandía Gartziandía jauna

Kontu-hartzailea
Alfredo Barrio Gil jauna

Kontu-hartzailea
Alfredo Barrio Gil jauna
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Gerentziak berariaz kargu horri dagozkion zereginak beteko ditu:
• Kontseiluari nahiz kontseiluko lehendakariari beren zereginetan
laguntzea, jorratzen dituzten gaiei buruzko aholkuak ematea, eta hartzen
dituzten erabakiak eta ebazpenak gauzatzea.
• Kontseiluko lehendakariari sozietatearen organigrama, langile-zerrenda,
zereginak, enplegu-baldintzak eta hitzarmen kolektiboa proposatzea, eta
baita aurrekontuak, balantzeak, inbentarioak, jarduketa-programak eta
jardueren memoriak ere.
• Sozietatearen jarduera zuzentzea, ikuskatzea eta bultzatzea;
sozietatearen zerbitzura diharduten langileen zuzeneko eta berehalako
buru izatea; lana banatzea eta kontrolatzea; eta, oro har, enpresak ahalik
eta ongien funtziona dezan beharrezko diren neurriak hartzea.
• Lehendakariak haren esku utzi dituen kontratuak eta gastuak onartzea
eta formalizatzea, haren eskumenekoak diren kopuruen barruan.
• Erabakiak eta ebazpenak gauzatzeko beharrezkoak diren sozietatearen
agiriak izenpetzea, eta kontratatutako obra, zerbitzu eta hornikuntzen
ziurtagiriak, likidazioak eta harrerak ontzat ematea, eta baita horien
funtzionamendutik sortutako gastuak ere, aurreko atalean adierazitako
kopurua gainditzen ez dutenean betiere, eta kontseiluari, kontseiluko
lehendakariari edota Batzar Nagusiari dagozkien onarpenei eragin gabe.
• Lehendakariak berariaz ordezko izendatuta, sozietatea ordezkatzea
edozein agintari, erakunde publiko edo entitate pribatu nahiz
partikularren aurrean, eta baita edozein jurisdikziotako epaitegien edo
auzitegien aurrean ere.
• Oro har, kontseiluak edo kontseiluko lehendakariak berariaz emandako
zereginak bere gain hartzea.

AMVISAko gerentzia
Administrazio Kontseiluak
izendatzen du,
Lehendakaritzaren
proposamenez
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Jarduera-arloak
Bulego nagusiak
Antilletako pasabidea, 3-A behea
01012 Vitoria-Gasteiz
Tel.: +(34) 945 161000
Faxa: +(34) 945 1110
Arakako EUA
N-240 errepidea.
6,3. km. 7. irteera
01510
Tel.: +(34) 945 260086
Faxa: +(34) 945 260487

Hauek dira AMVISAren jarduera-arloak:
• Giza Baliabideak eta Idazkaritza
• Ekoizpen, Ustiapen eta Mantentze Arloa, edateko uraren eta hondakinuren atal bereziekin
• Tratamendua eta Kalitatea
• Ustiapen, Banaketa eta Mantentze Arloa
• Saneamendua
• Administrazioa eta Ekonomia, kudeaketa ekonomiko-finantzarioa atala eta
merkataritza eta bezeroen arreta atala barnean hartuta
Informatika gerentziaren mende dago zuzen-zuzenean.
Arlo bakoitzaren zereginak eta lanak memoria honetako ondorengo
kapituluetan zehaztuko dira.

Krispiñako HUA
Krispiña, z/g
01195
Tel.: +(34) 945 290574

www.amvisa.org
amvisa@vitoria-gasteiz.org
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01.4 GIZA TALDEA

Arloari dagozkion funtzioak

Helburu soziala eta 2008-2011ko Plan Estrategikoan jasotako helburuak
betetzeko, AMVISArentzat ezinbestekoa da langile konprometituak,
prestatuak eta motibatuak izatea, herritarrei kalitatea, berrikuntza eta
eraginkortasuna ezaugarri izango dituzten zerbitzuak eskaintzeko. AMVISA
modernizatzeko, ezinbestekoa da bertako giza taldea modu berritzailean
kudeatzea.
Giza Baliabideak eta Idazkaritza Arloa arduratzen da zeregin horretaz,
hau da, baliabideak planifikatzeaz, langileak hartzeaz eta aukeratzeaz,
pertsonen garapena lantzeaz, laneko harremanak modu eraginkorrean
kudeatzeaz, segurtasuna sustatzeaz eta erakundean maila guztien artean
komunikazioa sustatzeaz.

• Giza Baliabideetako prozesuen kudeaketa
integratua eta optimizatua egitea.
• Enpresaren organigrama kudeatzea eta
hornitzea.
• Enpresa arteko Prebentzio Zerbitzuarekin
batera, arlo bakoitzean Lan Arriskuen
Prebentziorako eta Laneko
Segurtasunerako ezarri behar diren neurri
guztiak koordinatzea.
• Barne-prestakuntza lantzea eta
Hirukoarekin lotutako gaiak kudeatzea.
• AMVISAren Hitzarmen Kolektiboa
negoziatzea, interpretatzea eta aplikatzea.

• Enpresa Batzordearekin, Laneko
Segurtasun eta Osasun Batzordearekin eta
Sozietateko Funtsak Kudeatzeko
Batzordearekin egingo diren bilerak
prestatzea, koordinatzea, eguneko gaizerrendak idaztea eta aktak jasotzea.

Langile-zerrendaren osaketa
Emakumeak

Langile-zerrendan
dauden langileak

52

23

(jardun osoa)

Goi-mailako tituludunak

8

3

Erdi-mailako tituludunak

4

2

Bulegoko langileak

7

10

Teknikariak

15

8

Operadoreak eta espezialistak

10

0

Irizpidea*
Kategoria profesionalen arabera

Ofizialak edo peoiak
Enpresaren jarduera-arloen arabera
Giza Baliabideak eta Idazkaritza
Ekoizpen, Ustiapen eta Mantentze Arloa
Tratamendua eta Kalitatea

Gizonak

8

0

52

23

0

4

23

1

3

8

14

4

Saneamendua

1

0

Administrazioa eta Ekonomia

8

5

Gerentzia

3

1

Kontratu-motaren arabera

52

23

Jardun osoko kontratu mugagabea

51

21

Behin-behinekoa, jardun osoko aldi
baterako obra-kontratua

1

0

Ordezkotza-kontratua

0

2

Ustiapena eta Banaketa

Langile-zerrendako
langileko zenbat
biztanleri eskaintzen
zaien zerbitzua

65

3.755

2010. urtean, 84 pertsona aritu
dira lanean AMVISAn:
- 65 pertsona, jardun osoko
kontratuarekin
- 10 pertsona, lanaldi partzialeko
(% 15) txanda-kontratuarekin
- 9 pertsona, lan-poltsakoak

*Lanaldi partzialeko (%15) 10 erretiratu daude, txanda-kontratua dutenak
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AMVISAko langileen
antzinatasuna batez beste 20
urtekoa da

Urtean zehar, langileak hautatzeko 4 prozesu egin dira, behin betiko izaeraz
honako lanpostu hauek betetzeko:
• Irakurketak eta Fakturazioa Unitateko arduraduna, erretiro partzialeko
txanda-kontratu bat betetzeko.
• Ekoizpen Unitateko arduraduna, erretiro partzialeko txanda-kontratu bat
betetzeko.
• Giza Baliabideetako buruzagiordetza.
• Bulegoko langilea, erretiro partzialeko txanda-kontratu bat betetzeko.
Era berean, bulegoko langile baten erretiro partziala dela eta, enpresa
barruan lan egiten zuen bulegoko langile bat lanpostuz aldatu da, bi
alderdiak ados jarri ondoren, eta Ustiapen, Ekoizpen eta Mantentze Arlotik
Ustiapen, Banaketa eta Mantentze Arlora pasatu da.
Urtean zehar lan-poltsako langileen artean behin-behineko 149 kontratu
sinatu dira.
Langile-zerrendaren osaketari buruzko beste datu batzuk

Irizpide
Zuzendaritza karguko langileak *
Praktiketan hartutako langileak

Gizonak

Emakumeak
7*

2

0

4

Ahalmen-urritasunen bat duten langileak:
2010eko ekainaren 10eko datarekin, INEMek hiru urteko eperako
emandako Ebazpena du AMVISAk; ebazpen horren arabera,
apartekotasuna aitortzen zaio, eta ahalmen-urritasunen bat dutenentzat
enpleguaren % 2 gordetzeko obligazioaren ordezko neurriak aplikatzeko
baimena ematen zaio; hori guztia, apirilaren 8ko 364/2005 Errege
Dekretuan (apirilaren 20ko BOE) ezarritakoa betez, urtero ahalmenurritasunen bat duten langile autonomoei merkataritzako kontratu bat
egiten baitie, kontagailuen irakurketa zerbitzua egiteko.
* Lanaldi partzialeko (% 15) 2 erretiratu daude, txanda-kontratua dutenak
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Ordutegiaren kontrola eta absentismoa
2010. urtean, lanordu teorikoak pertsonako 1.592 ordu izan dira.
Gaixotasunak, aldi baterako ezintasunak, baimenak, lizentziak eta
norberaren gaiak direla eta, ez dira lanordu horiek guztiak bete. Urtean
zehar sendagilearen ezgai-agiria behar izan duen istripurik ez dela gertatu
azpimarratu behar da.

Laneko absentismo-tasa, hau da,
lanordu teoriko guztien arabera
istripuen, gaixotasunen,
lizentzien eta baimenen ondorioz
lanik egin ez den orduen
ehunekoa, iazkoa baino txikiagoa
izan da.

Urtean lan egindako orduen eta lan egin ez den orduen balantzea

Kontzeptua

Orduak

Lanordu teorikoak guztira

105.757

Lan egin ez den orduak guztira
ABEren ondorioz (sendagilearen ezgai-agiriarekin eta
Gizarte Segurantzari jakinarazitakoa), lanik egin ez den
orduak guztira
Enpresako langileen ordezkaritza-lanetan egindako
orduak guztira

4.346

Laneko
absentismo-tasa % 4,11

1.862
1.035

Atsedenaldiaren ordainetan dagozkien ordu osagarriak
guztiak

83,63

Absentismo-tasa erlatiboa, 2010ean

% 11,8

Lizentziak eta baimenak
% 40,6
Aldi baterako ezintasuna

% 47,6

Norberaren arazoak

Langileen ordezkaritza-lanetan egindako orduen osaketa
245,68

Enpresa Batzordea (5 per.)

31,51

Prebentzioko ordezkariak (2
per.)
757,80

Atal sindikalek izendatutako
ordezkari sindikalak (4 per.)
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Prestakuntza-orduak
langile bakoitzeko
(elkarte profesionaletan,
azoketan, kongresuetan eta
jardunaldietan igarotako
orduak barne hartzen ditu)

Aldi baterako langileek urte honetan 1.517,39 lanegun izan dituzte.

59,5

AMVISAko larrialdietako zerbitzuak 125 irteera egin ditu, eta lanalditik kanpo
87,5 ordu osagarri sartu dira guztira.

Prestakuntza eta garapen profesionala
2010. urtean, arlo honetan prestakuntzaren eremuan egin dira jarduera
gehienak, tresna estrategikotzat eta erakundean esperientziak trukatzeko
tresnatzat hartzen baita.
Sektoreko enpresen arteko esperientzien koordinazioa eta komunikazioa
ere erakundearekin lotutako gaiak ikasteko iturri garrantzitsua da, eta
horregatik, AMVISAk langileen parte-hartzea sustatu du bileretan eta
askotariko lan teoriko eta praktikoetako foroetan. Urte honetan, AEASek
antolatutako 30 jardunalditan izan gara, eta 69 bidaia egin dira beste
erakunde edota enpresa batzuetara.
Urtean egin diren prestakuntza-jardueren laburpena

Prestakuntza mota

Emandako
denbora (h)

Partehartzaileak

Ikastaroak eta prestakuntzako lanaldiak

374

26

Euskara ikastea

990

37

Hirukoak ordaindutako prestakuntza
Laneko Segurtasunerako eta
Osasunerako prestakuntza
Barne-prestakuntza (99 lan-bidaia)

1.372

32

76

5

1.056

20

Guztira

3.868

113

Lankidetza-hitzarmenei esker, praktiketan zeuden 4 ikasleren prestakuntzaz
ere arduratu da AMVISA; Arakako Edateko Uren Araztegiko (EUA) eta
Krispiñako Hondakin Uren Araztegiko (HUA) laborategietan egin dute
prestakuntza (3 ikasle Kimikako Unibertsitate Eskolakoak dira, eta bestea,
Vitoria-Gasteizko Jesús Obrero Institutu Politeknikokoa).

Laneko segurtasuna eta osasuna
AMVISAren helburuetako bat langileen segurtasuna eta osasuna sustatzea
da, horretarako beharrezkoak diren neurriak ezarriz eta lanean izan
daitezkeen arriskuen prebentziorako jarduerak garatuz. Helburu hori
lortzera bideratutako jardueren artean, honako zeregin hauek ditugu:
• Langileei beren lanpostuarekin lotutako arriskuen berri ematea.
• Langileak laneko ohitura seguruak bereganatzeko prestatzea, eguneroko
lanean prozedurak eta hobekuntzak eskainiz, arriskuen prebentziorako
irizpidea kontuan hartuta.
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Laneko segurtasunerako eta osasunerako prestakuntza lanorduetan egin
da, ahal izan den neurrian, edota beste ordu batzuetan egin da, baina
gozamen-orduak eskaini zaizkie trukean.
AMVISAren Hitzarmen Kolektiboko 58.9. artikuluan hauxe aurreikusten da:
“enpresak langile guztiei osasun-azterketa egingo die urtero, eta azterketa
hori borondatezkoa izango da eta lanaldian gauzatuko da”. Konpromiso
horrekin bat etorriz, 2010. urtean, 77 pertsonek egin dute osasun-azterketa,
eta beren lanpostuan aritzeko gaitzat eman dira. Urte horretan ez da
sendagilearen ezgai-agiririk behar izan duen lan-istripurik izan, eta
sendagilearen ezgai-agiririk behar izan ez duten bi istripuak ez dira larriak
izan.

Giza taldearen kudeaketarekin lotutako jarduera
Eguneroko lanean, Giza Baliabideak eta Idazkaritza Arloak langileei beren
arteko harremanak, lan-prozesuak eta balioak aztertzen eta hobetzen
lagundu die, laneko erronkak aukera bihurtu eta horiei aurre egiteko
beharrezkoa duten energia sortzen saiatuz. Horretarako, enpresaren
egitura modernizatzen, eraginkortasuna hobetzen, prestakuntza lantzen,
krisiari ahalik eta baldintza onenetan aurre egiteko lehentasunak ezartzen,
eta berrikuntza erakunde guztitara zabaltzeko metodoak ezartzen aritu da
bereziki, horrela erakundea berena dela senti dezaten guztiek. Ahal den
neurrian enpresako lanpostuetan lanarekin lotutako arriskuak murrizteko
eta, ezinezkoa denean, eragina ahalik eta txikiena izateko lanean jarraitu
du. 2010. urtean, langileen presentzia kontrolatzeko sistema bat ere ezarri
da enpresan.

Prebentzio-neurriak betetzeko
eta osasuna zaintzeko, AMVISAk
Segurtasun eta Osasun
Batzordea du. Batzorde
horretako kideak dira Gerentea
eta Giza Baliabideak eta
Idazkaritza Arloko Burua
enpresaren ordezkari gisa,
Enpresa Batzordeko kideen
artean batzorde horrek
aukeratutako langileen ordezkari
diren prebentzioko bi ordezkari,
eta Vitoria-Gasteizko Udaleko
Enpresa arteko Prebentzio
Zerbitzuko ordezkari bat
Segurtasun eta Osasun
Batzordeak urtean zehar ohiko 4
bilera egin ditu

Enpresan parte-hartzea eta sormena garatzea da AMVISAren beste
helburuetako bat, berrikuntzara bideratuta, betiere; horren inguruan, bi plan
jarri dira abian:
a. AMVISAko I. Berdintasun Plana
b. Euskara Sustatzeko 2010eko Plana
Bi kasuetan, beharren diagnosi bat egin da, eta batzorde bat sortu da,
enpresako arlo bakoitzeko langileez osatutakoa (diziplina anitzeko taldea),
neurri zehatzak hartzeko egindako ekarpenak koordinatzeko eta horien
jarraipen eraginkorra egiteko.
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2010. urtean, Berdintasun Plana
abian jarri du AMVISAk,
egoeraren diagnosia eginez eta
enpresako langileen ordezkariek
parte hartuko duten
Berdintasunerako Batzordea
eratuz

AMVISAko I. Berdintasun Plana
2010. urteko azken hiruhilekoan, AMVISAko I. Berdintasun Plana ezartzeko
prozesua abian jarri da, sexuan oinarritutako zuzeneko eta zeharkako
bereizkeriarik gabe emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukeraberdintasuna barne hartuko duten politikak ezartzeari eta garatzeari buruz
Korporazioaren Politikan eta Giza Baliabideetako Politikan jasotako
irizpideari jarraituta, eta otsailaren 18ko 4/2005 Legearekin, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerakoarekin, martxoaren 22ko 3/2007 Lege
Organikoarekin,
Emakumeen
eta
Gizonen
Berdintasun
Eragingarrirakoarekin, Europako Gutunaren gainerako xedapenekin eta
EAEko Berdintasunerako Planaren jarraibideekin bat etorrita. Plan horretan,
erakundean aukera-berdintasunaren printzipioa ezartzeko, gai horren
inguruko alderdi positiboak sustatzen lagunduko duten tresnak
bereganatzeko eta hauteman daitekeen edozein bereizkeria zuzentzeko
konpromisoa hartu dute gerentziak nahiz langile guztiek. Emakumeen eta
gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna lortzea da helburua, sexuan
oinarritutako bereizkeriak saihestuz, halakorik egonez gero.
Egoeraren diagnosi bat eginez hasi da plana, aukera-berdintasunaren
aurrean erakundeak duen egoera zehazteko. AMVISAko gerentziak
konpromisoa sinatu ondoren, eta Berdintasunerako Batzordea eratu eta
gero, esku-hartze dokumentalaren eta esperimentalaren fasea lantzen hasi
da.
Informazio kualitatiboa biltzeko, langile guztiei galdeketa bat egin zaie
lehenengo. Bi helburu ditu horrek: alde batetik, langileak prozesuaren
partaide bilakatuz lehen ezaupide bat lortzea, eta bestetik, gaia planteatze
hutsarekin aukera-berdintasunari buruzko sentiberatze-prozesua abian
jartzea. Bilketa kuantitatiboarekin batera, eta ohiko prozeduren bidez,
enpresako langileengana eta enpresako langileen legezko ordezkariengana
hurbiltzeko lehen saioa egin da.

Euskara Sustatzeko Plana
indarrean jarri den lehenengo
urte horretan, euskararen
ezaguera-tasa izugarri hazi da,
% 35etik % 48ra, eta enpresako
langileen aldetik onarpen handia
izan du eta normaltasun osoz
egin da.
Hobekuntza handienak
Hizkuntza-kudeaketan, Corpus
eta kalitatean eta Motibazioa eta
informazioan nabarmendu dira.
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Euskara Sustatzeko 2010eko Plana
Euskara Sustatzeko 2010eko Planari dagokionez (“El Euskera amable /
Euskaraz Atseginez)”, hauek dira 2010eko planaren oinarrizko hiru
helburuak:
• 2008-2011 eperako AMVISAren Plan Estrategikoan euskararekiko
jasokotako konpromisoa gauzatzea.
• Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Hizkuntza Eskubideei buruzko
Dekretua betetzea.
• Erakundean euskararen presentzia modu naturalean areagotzeko
ekintzak sustatzea, langileentzako prestakuntza-taldeak sortuz, hiru
mailatan:
− A: Euskalduntzea, 1. maila
− B: Euskara Teknikoa
− C: Boga sistema, ordenagailu bidez
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2010ean Euskara Sustatzeko Planean egindako lanak
Irudia eta komunikazioa
Paperak: idatzi estandarrak bi hizkuntzatan idatzi dira (soldatak, informazio-orriak, zirkularrak, laneko txostenak …). Hainbat
informetan ere euskarari lehentasuna eman zaio.
Internet eta publizitatea: soilik txostenen bat falta da AMVISAren web-orria osorik ele bitan izateko.
Kanpoko harremanak
Bezeroarekin harremanak: komunikazio gehienetan lehentasuna eman zaio euskarari. Euskararen ahozko erabilerari dagokionez,
mahai gainean jartzeko idazkunak eta prestakuntza- eta motibazio-ekintzak egin dira (langileentzako barneko buletina egin da).
Hornitzaileak: 2010ean, planean puntu hau garatzea aurreikusten ez bazen ere, dagoeneko hasi gara norabide horretan lanean.
Administrazioa: Vitoria-Gasteizko Udalarekin eta Arabako Foru Aldundiarekin izandako hainbat komunikazio itzuli dira.
Barneko harremanak
Hizkuntza-paisaia: artxiboen, helbideen, iragarki-taularen, zigiluen eta abarren idazkun guztiak aztertu eta itzuli dira. Paperezko
idazkunak eta zigiluak ele bitan daude jada.
Giza baliabideak: langileei zuzendutako txostenak, lizentziak, baimenak, bidaiarako eskabide-orriak eta abar modernizatu egin dira,
eta formatu elebiduna eman zaie.
Komunikazio horizontala eta bertikala: pertsonen arteko elkarrizketetan eta telefonoz nahiz aurrez aurre ematen den arretazerbitzuan euskararen erabilera sustatzeko kanpaina bat egiten ari gara.
Hizkuntza-kudeaketa
Hizkuntza-politika: plana zehaztu egin da, sustatzen ari gara, eta enpresaren plangintzan txertatu dugu.
Ezagutza
Euskalduntzea eta gaitzea: langileak euskalduntzeko prozesua abian jarri da, arrakasta osoz.
Motibazioa eta informazioa
Motibazioa: identifikazio-idazkunak ezarri dira.
Informazioa: bi buletin egin dira, eta horien bidez planaren berri eman zaie langileei.
Corpusa eta kalitatea
Hizkuntzaren corpusa: urari buruz gehien erabiltzen diren terminoen hiztegi bat egin da, 1.000 hitz ingurukoa.
Kalitatea: atal honetan, hobekuntzak egin dira ortografian eta sintaxian.

Enpresa Batzordea osatzeko azken hauteskundeetan lortutako ordezkarien
ehunekoa alderatzeko koadroa*

Hautagaiak

2006ko hauteskundeak

2010eko hauteskundeak

Ordezkar. % Ordezkar. kop.

Ordezkar. % Oderkar. kop.

ELA-STV

% 60

3

% 20

1

LK

% 20

1

% 40

2

Independentea

% 20

1

% 40

2

2010eko abenduaren 13an
hauteskunde sindikalak izan
ziren, eta Enpresa Batzorde
berria eratu da, bost ordezkariz
osatutakoa

*Eusko Jaurlaritzan erregistratutakoak: 2007ko urtarrilaren 17an eta 2010eko
urriaren 6an

Hitzarmen kolektiboa negoziatzeko hainbat bilera egin dira, baina alde
bateko eta besteko jarrerak ez dira ados jarri eta ezin izan da behin betiko
izaera duen ezer sinatu.

2010eko MEMORIA Vitoria-Gasteizko Udal Urak, AB

25

Langile-zerrendan dauden
langileen batez besteko gastua
2010ean 59.340 €-koa izan da
pertsonako
Prestakuntza-arloko gastua,
guztira, 129.617,00 €-koa izan
da, helburu horretara
zuzendutako lanorduen gastua
barne hartuta. Prestakuntzajarduerak egiteko 10.307,00 €-ko
diru-laguntza jaso da

2011rako aurreikusten diren helburuak eta jarduketak
AMVISAko I. Berdintasun Planaren garapenari dagokionez, 2010eko
abenduan Enpresa Batzordea eratzeko hauteskundeak izan zirenez eta
arloak hala gomendatu zuenez, prozesua bertan behera uztea erabaki zen,
Batzorde berria osorik eratu arte eta Berdintasunerako Batzordea finkatuta
izan arte. Plana 2011. urtean sustatuko da bereziki, gai horren inguruko
jarduketa zehatzak egingo baitira.
Elebitasunaren aldeko lanarekin jarraitzea ere aurreikusten da AMVISAn,
modu atseginean, eguneroko lanean bi hizkuntzen presentzia bermatzeko
oinarriak finkatuta izateko; eta berdintasunarekin, garapenerako
lankidetzarekin eta garapen iraunkorrarekin batera, hurrengo urteetarako
indartu behar den jarduketa-ildoa eta erronka izango da.

Langileen kudeaketari buruzko datu ekonomiko nagusiak

Gastuak
Soldatak eta lansariak

2.861.344 €

Egunsarik eta bidaietako gastuak

20.540 €

Kilometrajea

41.816 €

Laguntza soziala

17.682 €

Gizarte Segurantza eta Elkarkidetza
Pentsioen Konp. Sist. ekarpenak
Beste gastu sozial batzuk
Gastuak guztira

804.346 €
93.376 €
107.007 €
3.946.111 €

Inbertsioak
Laneko Segurtasunean eta Osasunean egindako
inbertsioa
Presentzia kontrolatzeko sistema
Inbertsioak guztira
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18.076 €
6.545 €
24.621 €

02
URAREN ZIKLO OSOAREN
KUDEAKETA
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02.1 EDATEKO URAREN
EKOIZPENA

Arloari dagozkion funtzioak

AMVISAk lau gunetatik hartzen ditu urak, eta lau gune horiek Zadorrako
urtegian (Uribarri), Zadorra ibaian (Durana parean), Gorbeiako urtegietan
eta Albinako urtegian daude.
Iturri horiek kudeatzeko ardura du, hain zuzen, Ekoizpen, Ustiapen eta
Mantentze Arloak: edateko urak bildu eta ekoiztearekin lotutako funtzioak
betetzea dagokio. Arlo horretako langileek 2010ean egindako lanari esker:
• Kalitatezko zerbitzu eraginkorra bermatu ahal izan da, inolako etenik
gabe.
• Hornikuntza-beharren arabera, edateko uraren ekoizpena bideratu eta
kontrolatu ahal izan da.
• Edateko Uren Araztegia (EUA) egokiro ustiatu da, eta mantentze-lanak
egokiro egin ahal izan dira.

• Vitoria-Gasteizko udalerrirako eta mugako
beste zenbait udalerritarako, kalitatezko ura
ekoiztea, indarreko legediaren arabera,
biztanleei ur-hornikuntza bermatzeko,
ahalik eta kosturik txikienean eta
eraginkortasun handienarekin.
• Urak hartzen diren guneetako mantentzelanak, jarduerak, proiektuak eta obrak.
• Arakako EUAko instalazioei dagozkien
mantentze-lanak eta jarduerak.

• Edateko ura ekoiztearekin lotutako
proiektuak eta azterlanak idaztea.

Hartutako ura
2010ean, urak hartzen diren ohiko guneetatik ateratako ur guztiaren
3
3
bolumena 22.621.005 m -koa izan da; horietatik 996.601 m ur gordinak
dira, ekainaren 30etik irailaren 28ra, Noryesteko Ureztatzaileen Elkarteak
nekazaritza-lurrak ureztatzeko erabilitakoak.

BIZKAIA
ARABA

Gorbeiako
Urtegia

Uribarriko urtegiak −urtegi horretatik hartzen ditu urak Bilbao Bizkaia Ur
Partzuergoak ere− Zadorra eta Barrundia ibaietatik hartzen du ura, eta
Argazubi, Añua eta Alegria ibaien emariaren zati bat ere hartzen du, kanal
baten bidez (Alegriaren kanala). Uribarriko kontzesioa kanal horrek
3
urtegiari egiten dion ekarpenaren mende dago; 2010ean, 20.087.311 m koa izan da. Vitoria-Gasteiz hornitzeko ura urtegitik ponpatzen da, 1,2
3
m /s-ko emaria emateko gai diren bost ponparen bidez.
2010ean, urtegiaren maila hamarkadako batez bestekoaren gainetik
kokatu da urtearen zatirik handienean, eta urteko batez besteko balioa
3
544,39 m-koa izan da; urtegiratutako uren 114,967 Hm -ko batez
3
bestekoari (2009an baino 0,955 Hm gehiago) dagokio maila hori. Zadorra
sistemako urtegien erregimena espero zitekeena izan dela adierazten dute
datuek, eta, beraz, ur-erreserbak bermatuta egon direla une oro.

Urrunaga

Albinako
Urtegia

GIPUZKOA

Zadorrako Urtegiak
Uribarri

Duranako
ponpaketa
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Ur-hornikuntzarako AMVISA
sistemari dagokion kontzesioaren
gehieneko bolumena 51.088.320
m3-koa da. Hornikuntza-iturri
nagusiak Zadorrako urtegiak dira,
hartzen diren uren % 90 urtegi
horietatik baitatoz.

2010ean Uribarriko urtegian hartutako ura
m3
2.800.000
2.600.000
2.400.000
2.200.000
2.000.000

2010ean Uribarriko urtegitik
hartutako uren bolumena % 3,1
jaitsi da, aurreko urtean hartutako
ur kopuruarekin alderatuta

1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000

Urt

Ots Mar

Api

Mai Eka Uzt Abu

Ira

Urr

Aza Abe

Uribarriko maila (m)
545,0

540,0
2010
Hamarkadako batez
bestekoa
535,0
Urt. 1
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Uzt. 1

Abe. 30

Gorbeiako urtegiek inguru horretako iturburuetatik datozen urak biltzen dituzte, baina, nahiko edukiera txikia dutenez,
bildutako ur guztien % 4 baino ez dagozkie. Urak urtegi horietatik Vitoria-Gasteiz hirira zuzenean eramaten dira,
grabitatez.
3

Albinako urtegia Vitoria-Gasteizko Udalarena da. 6 Hm -ko edukiera du, eta Legutioko udalerriari ur gordina emateko
erabiltzen da. Albinatik datorren ura hornikuntzarako erabili ahal izateko, ez dago ponpatu beharrik.

AMVISAk hartutako urak osotara 2010ean
3

Urak hartzeko
guneak
Uribarriko urtegia

Urak erabiltzeko
kontzesioa

Hartutako uren bolumena (m )
Urtean
guztira

Eguneko batez
bestekoa

Hileko gehienekoa

1.000-1.250 l/s

20.304.729

Duranako ponpaketa

50 l/s

1.190.032

3.260

131.853 (abuztua)

453.740

Gorbeiako urtegia

50 l/s

966.952

2.649

94.622 (martxoa)

--

200 l/s

159.292

436

40.861

--

22.621.005

61.974

Albinako urtegia
Guztira

55.629 2.534.184 (uztaila)

Ponpaketaren energiakontsumoa (kWh/urte)
4.016.251

(uztaila)

4.469.991
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Plubiometriari dagokionez, 2010. urtearen ezaugarri nagusiak hauek izan
dira: neguan, urtarrila ohikoa baino askoz euritsuagoa izan zen; uda
aurreko hamarkadako batez bestekoa baino lehorragoa izan da, eta
2
udazkena, berriz, euritsuagoa; beraz, urte amaieran, 26 l/m -ko defizita
izan da, azken hamarkadan erregistratutako batez bestekoarekin
alderatuta.

Prezipitazioen bilakaera
l/m2
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Urt

Ots

Mar

Api

Mai

2010. urtea

Eka

Uzt

Abu

Ira

Urr

Aza

Abe

2004-2010eko batez bestekoa

l/m2
800
700
600
500
400
300

788,5
679,1

698,1

636,3

553,5

529,3

2009

2010

454,7

200
100
0

2004

2005

2006

2007

2008

Iturria: Eusko Jaurlaritzako lau estazio meteorologikoetako erregistroen batez
bestekoa: Vitoria-Gasteiz, Abetxuku, Arkaute, Zaldiaran
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Ekoitzitako ura
Edateko ura ekoizteko, AMVISAk Arakako Edateko Uren Araztegia
(EUA) dauka; araztegi horretara, Uribarriko urtegitik eta Duranako
ponpaketatik ur gordina iristen da, hurrenez hurren 1.250 mm-ko eta 500
mm-ko diametroak dituzten bi tuturen bidez, eta 1.800 l/s-ko gehieneko
emariak eman dezakete tutu horiek. Urak araztu ondoren, AMVISAren
banaketa-sistemara doaz. Araztegiak laborategi bat dauka, uraren kalitatea
bermatzen duten kontrolak egin ahal izateko.

EUAtik sarera
bideratutako edateko
uraren batez besteko
bolumena

54.923

(m3/egun)

EUAtik banaketa-sarera isuritako edateko uraren bolumena, 2010ean,
3
20.046.800 m -koa izan da. Planta horretan, produkzio handieneko
3
hilabetea uztaila izan zen, 2.209.251 m ekoitzi baitzituen; eta produkziorik
3
txikiena otsailekoa izan zen, 1.409.402 m . Edateko uraren eguneroko
3
produkzioaren baliorik gorena eguneko 82.863 m -koa izan zen, uztailaren
3
28koa, hain zuzen; eta gutxienekoa, berriz, 31.299 m -koa, apirilaren 3koa.
Arakako EUA

Plantaren ezaugarriak
Produkzio-ahalmen izendatua
Zerbitzu-urteak
Plantan edateko ura gordetzeko biltegiak
Biltegiek guztira bil dezaketena

3

37.843.200 m /urte
28
2
60.000 m

3

20.046.800 m

3

2010. urteari dagozkion datuak
Ekoitzitako edateko uren bolumen osoa
Erreaktiboen kontsumoa
Gas-kloroa
Sodio hidroxidoa
Flokulantea (PAX-XL7A)

57.446 kg
2,9 ppm batez beste

34.274 kg
320.066 kg
16,0 ppm batez beste

Azido hexafluorosilizikoa

65.836 kg

Ikatz aktiboa

35.931 kg

Garbiketak

370

Ur-kontsumoa
Purgatzeak eta garbiketak

198.600 m

3

Beste batzuk (konpentsazioak neurketetan,

252.760 m

3

ureztaketetan eta instalazioaren galeretan)

Energia-kontsumoak

990.395 KWh
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Banatzen den edateko urak,
Arakako EUAtik datorrenak,
behera egin du pixkana azken
hamar urtean, % 17,6 zehazki,
kudeaketan eta kontsumoaren
eraginkortasunean egin diren
hobekuntzen ondorioz.

Arakako EUAn ekoitzi eta banaketa-sarera bideratutako uraren bilakaera
m3
24.000.000
22.000.000
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Urteko bolumena

Azken 10 urteotako batez bestekoa

Urak biltzeko gainerako guneei dagokienez, Gorbeiako iturburuetatik
datorren ura gune horretan bertan dagoen irazpen-eraikinean arazten da.
Edateko ur bihurtzeko prozesu horretarako, erreaktibo modura 6.205 kg
hipoklorito erabili dira 2010ean, eta produktu komertzialean 6,5 ppm-ri
dagokio hori.
1996tik, Arakako EUAn ez da sartzen Albinako urtegitik
2010ean Albina eta EUA lotzeko lanak lehiaketara atera
bildutako ura Vitoria-Gasteizko banaketa-sisteman sartzea
obra horiek, hiriaren ur-hornikuntzarako bermea sustatzeko
larrialdiko egoeretan 20 egunetik gorako erreserba eratzeko.
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datorren urik.
ziren; Albinan
zuten helburu
eta behar edo

2010ean AMVISAk kudeatutako ur-bolumenak
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Urak hartzearekin eta ekoiztearekin lotutako jarduera
Elementu eta instalazioen mantentze-lanen eta jardueren ardura duten langileek egindako lanaldia, 2010ean, 3.478
ordukoa izan zen guztira:
• 1.012 ordu mantentze-lan zuzentzaileetan.
• 538 ordu prebentzioko mantentze-lanetan.
• 1.928 ordu instalazioak hobetzeko lan komunetan.
Matxurengatiko lan-aginduak, guztira, 170 izan ziren.
Urtean zehar nabarmendu diren lan eta proiektuen artean, hauek azpimarra daitezke:
• Arakako EUAn sortzen diren lokatzak jatorian tratatzeko planta eraikitzeko lehiatzea, lanak esleitzea eta eraikitzen
hastea; urtegien ur-eskaria murriztuko du horrek, eta 1,42 milioi euroko inbertsioa eskatzen du guztira.
• Arakako EUAn hirugarren biltegia eraikitzeko lehiatzea, lanak esleitzea eta eraikitzen hastea; eraikuntza-lan horiek
3
2011n amaituko dira, eta 30.000 m ur biltzeko edukiera izango du.
• Subillako akuiferorako zundaketetarako hornikuntza elektromekanikoaren proiektua idaztea, 1,2 milioi euroren truke.
• Lehorteetarako Larrialdiko Plana aurkeztea Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren aurrean, eta onartzea.

2011rako aurreikusten diren helburuak eta jarduketak
2011rako, honako jarduketa hauek egitea aurreikusten da:
• Arakako EUAn, edateko ura biltzeko hirugarren biltegia egiteko obrak gauzatzea eta amaitzea.
• Plantarako sarbidea hobetzeko obrak gauzatzea eta amaitzea.
• Arakako EUAn sortzen diren lokatzak tratatzeko planta egiteko obrak gauzatzea eta amaitzea.

Edateko uraren ekoizpenari eta bilketari buruzko datu ekonomiko nagusiak

Gastuak
EUAko mantentze-lanak

434.228 €

EUAko tratamenduko kontsumogaiak*

316.433 €

Energia EUAn

529.727 €

Gastuak guztira

1.280.388 €

Inbertsioak
Lokatzak tratatzeko linea

515.555 €

Albinako urtegia araudira egokitzea

397.665 €

Beste inbertsio batzuk
Inbertsioak guztira
*Ikusi banakatuta edateko uraren kalitateari buruzko atalean
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31.651 €
944.871 €

02.2 EDATEKO URAREN
KALITATEA

Arloari dagozkion funtzioak
• Kontsumo-urak arazteko beharrezkoak
diren tratamendu motak eta baldintzak
zehaztea.
• Iturburuan, tratamendu garaian eta
banaketa-sarean nahiz Vitoria-Gasteizko
herrietan, uren kalitatea aztertzea eta
kontrolatzea

Vitoria-Gasteiz hirian eta udalerri horren barnean biltzen diren biztanle
gutxiko 64 herrigunetan, uraren kalitatea kontrolatzeaz eta zaintzeaz
arduratzen da AMVISA.
Arakako EUAko laborategian Tratamendu eta Kalitate Arloak egunero
egiten dituen kontrolek edateko uraren kalitatea bermatzen dute, plantatik
irteten den unetatik hasita lotune edo kontsumo-puntu bakoitzera.
Ura hartzen diren tokietan ere babesten eta zaintzen da uraren kalitatea,
eta egokiak diren analisiak egiten dira horretarako.

• Uraren kalitatean indarrean dauden
araudiak betetzen direla egiaztatzea:
− 140/03 Errege Dekretua, otsailaren 7koa,
gizakiaren kontsumorako den uraren
kalitateari buruzkoa.
− 178/02 Dekretua, Eusko Jaurlaritzako
Osasun Sailarena, edateko uraren
kalitatea kontrolatzeko eta zaintzeko
nahiz horri guztiari buruz informatzeko
sistema arautzen duena. (EHAA, 02-0719).

− EAEko horniduren kontrol eta
zainketarako programak lantzeko
jarraibideak.

Hornikuntza kontrolatzeko eta kudeatzeko programa
AMVISAk egiten dituen kalitate-kontrolek hiru hornikuntza-eremu hartzen
dituzte barnean:
• Gasteizko hornikuntza-eremua: Uribarri urtegian eta Duranan, Zadorra
ibaiaren zatian, urak biltzen diren tokietan egiten dira kontrolak; halaber,
Arakako biltegitik eta Gardelegiko bukaerako biltegitik ateratzen den ura
eta banaketa-sarekoa kontrolatzen dira.
• Gorbeiako hornikuntza-eremua: Gorbeiako iturburuetan hartzen diren
urak, irazteko eta arazteko eraikinaren irteerakoak eta banaketa-sareko
lau laginketa-puntuetakoak kontrolatzen dira.
• Uribarri Nagusiko hornikuntza-eremua: urak hartzen diren gunean,
edateko uraren biltegian eta banaketa-sarean kontrolatzen dira.

Gasteiz inguruko banaketasareak laginketarako 26 puntu
ditu hirian, eta 31 puntu ditu,
berriz, Administrazio
Kontseiluetan
2010ean, kontrol-programa ez
betetzea behin bakarrik gertatu
da, Gorbeiako hornikuntzainguruan

Hornikuntza-eremuetako uren kalifikazioa 2010ean

Hornikuntza-eremuak
Gasteizko ingurua
Gorbeia ingurua
Uribarri eta Uribarri Nag.

Laginak guztira

Parametroak

1.085

12.490

Egokiak izan ez
diren langinen
kopurua
5

164

2.049

9

% 94

ONARGARRIA

24

274

1

% 95

ASKI ONA

Egokien
%
% 99,5

Kalifikazioa
ASKI ONA
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Banatutako uraren gogortasuna
(kaltzio eta magnesio ioien
kopurua) 12 eta 14 HF artean
dago (gradu frantsesak), eta erdi
mailako gogortasunari dagokio
tarte hori.

2010eko maiatzean, ENACek
ikuskaritza bat egin zuen, eta
ikuskaritza horretan, AMVISAko
laborategiak kalitate-sistema
egoki ezarrita duela egiaztatu
zuen

2010. urtean, analisi
sentsorialeko 34 saio egin dira;
arazteko plantan, irteerako unean
eta banaketa-sarean, 93 laginen
ezaugarriak aztertu dira

Arakako EUAn sartzen den uraren kalitatea egunero kontrolatzen da, eta
baita tratamenduko zenbait pausotan hartzen dena ere.
2010eam arazteko prozesuan ur gordinean egindako ekarpenaren
bolumenak, uraren kalitatea aintzat hartuta
A1 ur mota

966.952 m

3

A2 ur mota

20.498.160 m

3

A3 ur mota

---

A3 motakoa baino okerragoa

---

Barneko kalitate-kontrola
Kalitatearen kudeaketarako ezarritako barne-sisteman −berorri esker
laborategiak ENACen egiaztagirai du−, hainbat lan eta kontrol gauzatu
dira:
• Barne-ebaluaziorako kontrolak: laginen bikoiztuen sarrera, lagin
inokulatuen edo gehigarria dutenen analisia, erreferentziazko materialen
sarrera, etab.
• Laborategien arteko parte-hartzeak: kanpoko organismoek bidalitako
laginen analisiak, emaitza zuzenak emateko gure laborategiak duen
gaitasuna balioesten dutenak.
• 2010eko azaroko barne-ikuskaritza.

Kalitatea kontrolatzeko beste jarduketa batzuk
EUAko biltegien irteerako uraren eta hirian hautatutako lau puntutako
uraren analisi sentsoriala egin da, usaimen- eta dastamen-profila
aztertzeko eta, dastatze-panel baten bidez, uraren jatorrian edo
tratamenduan izan daitezkeen aldaketek eragin ditzaketen bariazioak
zehazteko. Dastatze-saio bakoitzean, usaimen eta dastamenaren
esparruetan hainbat ur-laginek zer sentipen eragiten dituzten aztertzen da,
eta sumatzen den ezaugarri bakoitzari puntuak esleitzen zaizkio, 0tik 5era
doan eskala bat erabiliz.
Baliabide naturalen ezaguera handiagoa lortzeaz gain, ura dastatzeko saio
horiek ur hori jasotzen duten kontsumitzaileen gogobetetasuna sustatzea
eta finkatzea dute helburu, alerta-tresna bat ezarriz horretarako.
Bestetik, araudiak zehaztutako kontrolez gain, 2010. urtean jarraipena egin
zaie mikroalgen bilakaerari, protozoo patogenoen presentziari eta burdina
eta manganeso mailei, Uribarriko urtegitik eta Durana parean Zadorra
ibaitik ponpatutako uretan; eta Vitoria-Gasteizko Udalaren eta Euskal
Herriko Unibertsitatearen lankidetza-hitzarmenaren barnean, laginen
azterketak egin dira, erradioaktibitatea kontrolatzeko.
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Albinako urtegitik igortzen den bildutako ura ere kontrolatu da, urak
hartzeko gune hori abian jartzen denean zer tratamendu beharko den
jakiteko; eta zebra-muskuiluari buruzko erakundeen arteko mahaian ere
parte hartu da, horrela, gure bilguneetan izan dezakeen eragina sakonago
aztertzeko.

Urtean egindako proiektuen eta inbertsioen artetik, hauek nabarmendu
dira:
• Merkurioa, artsenikoa, antinomioa eta selenioa araudian zehaztutako
tarteetan daudela ziurtatzeko beharrezkoa den ekipamendua erostea.
• Vitoria-Gasteizko sareko kloraziorako eta Uribarri eta Uribarri Nagusiko
mantentze-lanetarako kontratua sinatzea.
• URA Ur Agentziak diruz lagundutako proiektu hau, Madrilgo Universidad
Complutense erakundearen babesean egin dena, garatu da: “Alertasistema berria garatu eta interkalibratzea, mikroalgen kontaketa, toxinak
sortzen dituzten koloniak antzematea, mikrozistina-testa eta zelulahazkuntzen biosaioak oinarritzat hartuta”.

Urtean egindako kalitate-kontrolei buruzko balantze orokorra

Kontrol mota

Laginen eta parametroen kopurua
2.344 lagin eta 21.368 parametro analizatu dira

Barneko kalitate-kontrolak

Hiru hornikuntza-inguruetako kontrolez gain, horien barnean sartzen dira
EUAko kontrolak, bezeroei egindakoak eta beste batzuk ere.

144 lagin eta 2.496 parametro analizatu dira
Kalitate-kontrolak kanpoko laborategietan

Pestizidak, konposatu organiko lurrunkorrak eta hidrokarburo aromatikoak
zehazteko.

318 FQ + 105 MB
Ezarritako kalitate-sistemarako kalitatekontrolak

Laborategien arteko kontrolak, gehitutako laginak, laginen erreplikak,
analisien bankuak, uraren erreaktiboen kontrolak, ingurumen-kontrolak
eta azalera-kontrolak sartzen dira horien barnean.
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2011rako aurreikusten diren helburuak eta jarduketak
2011. urterako, honako jarduketa hauek aurreikusi dira arloan:
• Zunda mutiparametrikoko profilatzeko makina bat erostea, Albinako urtegiaren bilakaeraren kontrola egiteko.
• Kloroa erregulatzeko eta neurtzeko makinen instalazioa, Vitoria-Gasteizko hornikuntza-sareko klorazio-instalazioetan.
• I+G+b ataleko proiektu honen jarraipena: “Alerta-sistema berria garatu eta interkalibratzea, mikroalgen kontaketa,
toxinak sortzen dituzten koloniak antzematea, mikrozistina-testa eta zelula-hazkuntzen biosaioak oinarritzat hartuta”;
oraingoan, ALGASGEN enpresarekin lankidetza arituko dira, Madrilgo Complutenseko lan-taldea enpresa horrek
ordezkatuko baitu; dena den, lan-talde berria unibertsitate horretako katedradunekin osatuta dago.

Banatutako edateko uraren kalitatea neurtzeko parametroak
Parametro kimikoak

Parametroa
Aluminioa ug/l
Amonioa mg/l
Antimonioa ug/l
Artsenikoa ug/l
Barioa ug/l
Bentzopirenoa ug/l
Boroa mg/l
Bromodiklorometanoa ug/l
Bromoformoa ug/l
Kadmioa ug/l
Kaltzioa mg/l
TOC mg/l
Zianuroak ug/l
Kloro askea mg/l
Koroa guztira mg/l
Klorodibromometanoa ug/l
Kloroformoa ug/l
Kloruroa mg/l
Kobrea mg/l
Kolorea
Eroankortasuna uS/cm
Kromoa ug/l
Fluoruroa mg/l
Fosforoa (P205) ug/l
Burdina ug/l
HPA’s ug/l
Magnesioa mg/l
Manganesoa ug/l
Merkurioa ug/l
Mikrozistinak ug/l
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Gehieneko kontzentrazioa
140/03 EDren arabera
200
0,5
5
10
--0,01
1
----5
--Aldaketa anomalorik gabe
--1
2
----250
2
15
2.500
50
1,5
--200
0,1
--50
1
1
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GASTEIZ ere.

GORBEIA ere.

URIBARRI
NAGUSIKO ere.

Batez
beste

Analisien
kop.

Batez
beste

Analisien
kop.

Batez
beste

Analisien
kop.

94,5
<0,1
<5
<5
15,54
<0,007
<0,1
6,6
<1
<1
52,7
2,4
<4
0,34
0,44
2,16
20,67
18,1
<0,01
<5
308
<5
0,8
<230
<10
<0.04
3,99
22,43
<1
<0,3

217
1.009
9
9
36
36
33
32
32
36
36
15
9
1.073
1.073
31
32
33
36
1.073
1.073
36
1.072
33
84
36
36
53
9
37

108,32
<0,1
<5
<5
<0,007
8,8
<0,1
1,6
<1
<1
36,8
1
<4
0,5
0,59
<1
3,7
5,2
<0,01
<5
205
<5
<0,1
<230
<0,04
29,4
<1
<5
<1
<0,3

45
125
3
3
12
22
11
10
10
12
12
5
3
141
140
10
10
11
12
134
134
12
33
11
12
14
12
15
3
12

22,9
<0,1
<5
<5
6

1
22
1
1
1

<0,1
1,7
<1
<1
86,2
1,3
<4
0,25
0,36
1,9
<1
10,3
<0,01
5
505
<5

1
1
1
1
1
1
1
21
21
1
1
1
1
23
23
1

<230

1

21,6
<5
<5
<0,3

1
1
1
1

Parametroa

Gehieneko kontzentrazioa
140/03 EDren arabera

GASTEIZ ere.

GORBEIA ere.

URIBARRI
NAGUSIKO ere.

Batez
beste

Analisien
kop.

Batez
beste

Analisien
kop.

Batez
beste

Analisien
kop.

Nikela ug/l
Nitratoak mg/l

20
50

<5
3,8

36
35

<5
1,6

12
12

<5
2,2

1
1

Nitritoak mg/l

Sareko irteeran 0,1 mg/l
Sarean 0,5 mg/l

<0,02

36

<0,02

12

<0,02

1

Oxidagarritasuna mg/l
pH
Beruna ug/l
Potasioa mg/l
Pestizidak ug/l
Selenioa ug/l
Sodioa mg/l
Sulfatoa mg/l

5
6,5etaik 9,era5
25
--0,5
10
200
250

1,7
7,7
<10
1,4
<0.5
<5
8,5
19,6

30
1.069
36
32
36
9
36
33

0,97
<0,5
7,82
<10
<1
<5
3,7
7

10
12
134
12
12
3
12
11

0,85
7,4
<10
<1

1
23
1
1

<5
5,9
21,4

1
1
1

Tetrakloroetenoa ug/l

Trikloroetenoa+Tetrakloroetenoa
<10

<1

32

<1

10

<1

1

THMak guztira ug/l

100

29,6

32

<1

10

4,4

1

Trikloroetenoak ug/l

Trikloroetenoa+Tetrakloroetenoa
<10

<1

32

5,7

10

<1

1

Sareko irteeran 1 NTU
Sarean 5 NTU

0,46

1.072

0,78

141

1,4

22

---

<10

36

18

12

<10

1

Uhertasuna NTU
Zinka ug/l

Parametro mikrobiologikoak

Parametroa

URIBARRI
Gehieneko
GASTEIZ ere.
GORBEIA ere.
NAGUSIKO
ere.
kontzentrazioa 140/03
Analisien
Analisien
Analisien
EDren arabera
Batez beste
Batez beste
Batez beste
kop.
kop.
kop.

Zenbaketa aerobikoa 36ºC ufc/ml

---

4

35

3

12

0

1

Zenbaketa aerobikoa 22ºC ufc/ml

100 ufc/ml-tik beherako
irteera sarera. Sarean o
aldaketa anomalorik ez

2

204

12

49

0

1

Clostridium perfringens
zenbaketa ufc/100 ml

0

0

201

0

68

0

2

Koliformeen zenbaketak guztira
NMP/100ml

0

0

1.058

0

136

0

22

Ecoli betaglucuronidasa
zenbaketa + NMP/100ml

0

0

1.058

0

136

0

22

Enterokokoen zenbaketa
ufc/100ml

0

0

36

0

12

0

1

Pseudomona aeruginosa
zenbaketa ufc/100ml

---

0

36

0

12

0

1
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Iturriko uraren eta ur mineral nagusien arteko gatz-parametroen konparazioa

Gatz-parametroak

Vitoria-Gasteiz sarea

Fontvella

Lanjarón

Solán de Cabras

204

290

Eroankortasuna (uS/cm a 20ºC)

301.52

294

Kloruroak (mg/l)

16.07

16.2

Sulfatoak (mg/l)

17.85

13.2

4.8

5.2

Kaltzioa (mg/l)

55.82

16.4

17.3

21.3

Magnesioa (mg/l)

4.15

9.7

8.8

25.1

7.9

Tratamenduari eta kalitateari buruzko datu nagusiak*

Gastuak
Gai kimikoak

210.781 €

Laborategiko material suntsigarria, edateko ura

80.744 €

Araztea eta hobekuntzak herrietan

24.908 €

Gastuak guztira

316.433 €

*Ekoizpen eta bilketari buruzko datu ekonomikoen koadroan banakatutako
zenbatekoa, EUAko tratamenduko kontsumogaiak atalean
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02.3 USTIAPENA ETA BANAKETA
Vitoria-Gasteiz hiriko banaketa-sarea ustiatzeaz eta mantentze-lanez
arduratzen da AMVISA, bai eta behe-hornikuntzako zerbitzuan sartzen
diren udalerrietakoaz ere. AMVISAko Ustiapen eta Banaketa Arloak
egindako lanari esker, 2010ean:

Arloari dagozkion funtzioak
• Vitoria-Gasteiz hiriko nahiz mugako zenbait
udalerritako edateko uraren sareko proiektu
eta azterlanak garatzea, mantentzea eta
idaztea, eta obren zuzendaritzaz eta lehen
mailako hoditeriaz ere arduratzea.
• Urtegietako mantentze-lanak, jarduerak,
proiektuak eta obrak.

• Edateko uraren banaketa-sarea hobetu da, eta galeren bolumena
murriztu da.
• Kontagailuetan azpitik egindako zenbaketekin lotuta egon zitezkeen
galerak murriztu dira.
• Urez hornitzen dituen udalerrietan, hornikuntzaren bermea indartu da,
bai kopuruari eta bai kalitateari dagokienez.
• Vitoria-Gasteiz hiriko ur-kontsumo orokorra murriztu da.
• Uraren kudeaketan dugun esperientzia garatze-bidean diren zenbait
herrialderekin partekatu da, AMVISA lankidetzan ari baita garatze-bidean
diren zenbait herrialderekin.

• Hiriko hornikuntzako barne-instalazioak
gainbegiratzea eta kontrolatzea.

Banatutako ura

Azken hamar urteotan, banaketasarean sartu den ura % 16,5
murriztu da

2010ean, AMVISAren banaketa-sarean guztira sartu den uraren
3
bolumena 21.013.752 m -koa izan da, eta ur horiek Arakako EUAtik eta
Gorbeiako urtegitik isuri dira sare horretara.

• Kontagailuak eta teleirakurketarako
sistemak berritu eta instalatzea.
• AMVISAren Futura Plana koordinatzea.

• AMVISAk Garapenerako Lankidetzaren
barnean gauzatzen dituen ekintzen
koordinazioa.

Igorritako uraren bilakaera
m3
26.000.000
25.000.000
24.000.000
23.000.000
22.000.000
21.000.000
20.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Urteko bolumena

Azken 10 uteotako batez bestekoa
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2003tik, banaketa-sarearen
eraginkortasuna % 85etik
gorakoa izan da.

3

Sartu den bolumen horretatik guztitik, 3.574.686 m erregistratu gabeko
urari dagozkio. Sareko jarioak, kontagailuetan azpitik egindako kontaketak
eta ezkutuko kontsumoak dira uren galeretan (errealak eta ustezkoak)
3
sartzen direnak; eta 2.173.397 m galdu dira esparru horretan.
Aurreko datuak aintzat hartuta, banaketa-sarearen eraginkortasuna
% 89,66koa izan da.

Gaur egun, lotuneen arteko batez
besteko distantzia 69,87 m-koa
da

Banaketa-sarearen ezaugarriak
Arakako EUAtik igorritako ura grabitatearen indarraz iristen da hirira, 1.250
eta 1.200 mm-ko diametroa duten bi tuturen bidez, eta ontzi komunikatuen
sistema baten bidez banatzen da. Hiria inguratzen duen banaketa-eraztun
bat dago ezarrita horretarako, eta 800 mm-ko hodi batean datza: hodi
horretatik abiatzen dira sareko gainerako guneetara doazen adarrak, berau
sare forman baitago instalatuta. Horrela, zatika egin daitezke konponketak,
edo zatika eten daiteke ura, inguru horretako biztanleei kalterik eragin
gabe.
Hiriaren hegoaldea hornitzeko eta inguru horretako uraren presioa, egunez,
hiriko gainerako auzoetakoaren parekoa izan dadin, sistemak bukaerako
3
biltegi bat du, Gardelegin kokatuta. 13.000 m -ko edukiera du, eta gauez
betetzen da.

Banaketa-sistemako elementuak
Banaketa-sarearen luzera osoa
(adukzio-sarea barne hartuta)

Zuntz-zementuzko tutua

171,89 km

Burdin urtu nodularreko tutua

376,25 km

Burdin urtu griseko tutua

31,88 km

Hormigoizko tutua, arima xaflaz estalia duena

19,10 km

Polietilenozko tutua
Beste material batzuekin egindako tutuak
Edateko ura ponpatzeko estazioak
Lotuneak
Berunezko lotuneak
Kontagailuen parkea
Teleirakurketako sistema duten kontagailuak
Ureztaketarako harguneak
Sute-ahoak
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706,91 km

107,12 km
0,67 km
15
10.116
8
116.963
272
2.192
947

Balbulak

3.683

Hustubideak

1.872
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Banaketa-sistemaren mantentzea eta kontrola
2010ean, banaketa-sarea handitu egin da, burdin urtu nodularreko 8.242 m
tutu eta polietilenozko 7.722 m tutu gehituz; eta, guztira, zuntz-zementuzko
6.426 m tutu berritu dira: 5.303 m zuzenean AMVISAk sustatutako obretan,
1.123 m Vitoria-Gasteizko udalak sustatu eta AMVISAk ordaindutako
obretan.
Banaketa-sarea hedatzea eta berritzea
m
35.000
30.000
25.000
20.000

22.075
24.091

15.000

11.731

15.964

10.000
5.000

8.366

0

2006

4.094

363

2007

7.588
2008

Sarea berritzea

6.794

6.426

2009

2010

AMVISAko sarearen berrikuntzapolitikan, zuntz-zementuzko tutu
guztiak pixkana ordezkatzea
aurreikusten da. Gaur egun,
banaketa-sareko tutuen % 24 da
material horretakoa. Hauek dira
2010ean berritze-lanak izan
dituzten kaleak: Kapelamendi,
Larragana, Kontzeju, Madril,
Bilbo plaza, Santa Maria kantoia,
Txistulari, Jose Pablo Ulibarri
zidorra, Amarika plaza, Estenaga
Apezpikuaren kalea, Olarizu
hiribidea, Joaquin Lucarini
Eskultorearen kalea eta Pilar
auzoa

Sarea hedatzea

Sarearen kontrolari dagokionez, AMVISAk urte asko daramatza korrelaziosistemak erabiltzen eta jarioak hautemateko bilagailuak instalatzen.
2010ean, kontrolatutako sarea 256,46 km luzekoa izan da, eta guztira, 29
jario hauteman dira.
Kontagailuen instalazioari dagokionez, 2010ean 5.922 kontagailu berri hasi
dira lanean, eta 7.281 unitate berritu dira. Horietatik, 27 geldirik zeudelako
ordeztu dituzte, eta gainerakoak, AMVISAk kontagailuak berritzeko
ezarritako politikan zehaztutako gehieneko epea, 13 urtekoa, gainditu
dutelako.

Banaketa-sareak jada 749
bilagailu ditu, eta horiei esker,
jarioak hauteman daitezke, baita
gertuko instalazio partikularretan
ere

AMVISAko kontagailuek, batez
beste, 6,5 urte dituzte

Kontagailuen instalazioa
14.000
12.000
10.000
8.000

5.922

3.424
3.432

3.320

3.446

6.000
4.000

6.328

7.884

6.841

5.956

7.281

2.000
0

2006
2007
Berritutako kontagailuak

2008

2009
2010
Abian jarri diren kontagailuak
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Ustiapen eta banaketaren adierazle nagusien laburpena

320
300

Hornikuntza
orokorra
(litro/biz./egun)

280

239,91

260
240

Banatutako uraren eta urez hornitzen diren biztanleen
arteko zatidura (2010eko urtarrilaren 1etik 2011ko
urtarrilaren 1erako batez bestekoa), 365 egunean.
Hiriaren kontsumo-egituraren araberako balioa; zenbat eta
txikiagoa, hobe.

220
200

Erregistratu
gabeko ura % 17,01

(sarean sartzen den
kopuru osoarekiko)

26
24
22
20
18
16
14
12
10

Baimendutako baina neurtu gabeko ur-kontsumoaren
bolumenaren estimazioa barnean hartzen du, eta baita
galerak ere.
Baliorik onena % 20tik beherakoa; eta pixkana murrizteko
joera lortu nahi da.

20
16

Galerak
(sarean sartzen den
kopuru osoarekiko)

% 10,34

12
8
4

Galera errealei eta ustezkoei dagokie: sareko jarioak,
kontagailuetan azpitik zenbatutakoak eta ezkutuko
kontsumoak.
Baliorik onena % 15etik beherakoa; eta pixkana murrizteko
joera lortu nahi da.

0
95

Banaketasarearen % 89,66
eraginkortasuna

90

85

80
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Baimendutako uraren bolumenaren (erregistratutakoa eta
erregistratu gabea) eta guztira sarean sartutakoaren
arteko erlazioa, ehunekotan.
Baliorik onena % 85etik gorakoa; eta pixkana ehuneko hori
handitzek joera lortu nahi da.

Baliabideari
dagokion
% 41,13
agortze-tasa

Jarioen kontrol
aktiboa

Banaketa-sarean sartzen den ur-bolumenaren eta baliabidearen kontzesioko gehieneko
bolumenaren arteko erlazioa da, ehunekotan.
Baliorik onena % 50etik azpikoa; eta pixkana murrizteko joera lortu nahi da.

Urtean zehar ikuskatu diren tutuen ehunekoa, sistemak dituen tutuekin alderatuta

% 100

Baliorik onena sarearen neurriaren araberakoa da (400 km-tik gorako sare batean, ikuskatutako
puntu kritikoen % 100).

Muga tekniko bat da, eta, mantentze-lanak onenak izanik ere, muga horren azpitik sistemaren
galera errealak murriztea ezinezkoa dela adierazten du.

Jarioen atalase
minimoa
(litro/lotune/egun)

Jarioen
egiturazko
indizea

Lotune
bakoitzeko
abonatuen
kopurua

Sarearen neurriaren eta lotuneen kopuruaren araberako balioa.

149

Sarearen kudeaketaren eraginkortasunaren adierazle teknikoa, galera errealak kontuan hartuta.
Urteko galera errealen eta lotune eta jarioen atalase minimoaren arteko zatidura.

1,9

11,56

Tutuak berritzea

1etik gertu dabiltzan balioek sarearen egoera oso ona dela adierazten dute; eta 10 arteko balioek
egoera onargarria adierazten dute.

Zenbat eta handigoa, hobe.

Urtean berritutako tutuen ehunekoa, sareak dituen zuntz-zementuzko tutu guztiekin alderatuta.

%3,74

Baliorik onena % 4,5etik gorakoa, 20 urtean hirian zuntz-zementuzko tutu guztiak berritzea
lortzeko.
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Matxuretan, 677 erregistratu
ziren 1990ean; 2000. urtean,
292; eta 2010ean, 159. Beraz,
pixkana baina nabarmen egin da
behera, % 75 baino gehiago

Uraren ustiapenarekin eta banaketarekin lotutako jarduera
Ustiapen eta Banaketa Arloko langileek sareko mantentze-lanetara eta
jardueretara 22.586 ordu zuzendu zituzten guztira 2010ean, eta 1.144 lanaginduri erantzun zieten:
• 159 lan-agindu matxurak konpontzeko izan ziren.
• 642 lan-agindu mantentze-lanetara zuzendu ziren.
• 343 lan-agindu arloak berezkoak dituen zerbitzuei zegozkien.
Banaketa-sareaz gain, 4.167 etxebizitzatako eta 15 pabiloitako urkontsumoko instalazioak ere ikuskatu ziren.

Hauek izan dira urtean zehar gauzatu diren obra eta proiektu nagusiak:
• Albinako urtegitik Arakako EUAra urak ekartzeko bideetarako obren
esleipena; urak 14.000 m luzeko eta 800 mm-ko diametroko tutu baten
bidez ekarriko dira. Hiriari ematen zaion hornikuntza-zerbitzuaren
bermea indartuko dute lan horiek, eta, gainera, gaur egungo urak
hartzeko sisteman izan daitezkeen inpaktuak minimizatuko dira.
Inbertsioa, guztira, 11,68 milioi eurora iritsiko da.
• Albinako urtegiko presa berritzea; aurreko puntuan adierazitako obren
barnean sartzen da lan hori ere.
• Mendozako herrigunetik Arangizera, Langraiz-Subillako uren hoditeria
bikoizteko proiektua idaztea, 10.000 m luzeko eta 900 mm-ko diametroko
tutu baten bidez; eta baita Langraizko ingurabidekoa ere, 3.500 m luzera
eta 900 eta 700 mm-ko diametroak dituzten tutuak erabiliz. Obra horien
guztien artean kalkulatu den inbertsioa 13,62 milioi eurokoa da.
• Abetxukun by-pass bat instalatzeko proiektua idaztea; ibaiaren azpitik
igarobidea ezartzea aurreikusten da (Zadorra ibaiaren azpitik), eta 900
mm-ko diametroko tutua erabiltzea.
• Hiriko banaketa-sarea berritzeko eta hedatzeko proiektu guztiak idaztea
eta gainbegiratzea.
• 800 mm-ko diametroko banaketa-sarea inguratzen duen eraztuna
ikuskatzea, SAHARA sistema erabiliz, jarioak hautemateko egiten diren
lanen barnean.
• Vitoria-Gasteiz hiriko banaketa-sarearen eredu matematikoaren
garapena eta kalibrazioa.
Ur-hornikuntzako azpiegitura horiek finantzatzeko, eta obra horiek VitoriaGasteiz udalerriari dagokion ur-hornikuntza are gehiago bermatuko dutela
kontuan hartuta, AMVISAk hitzarmena sinatu du URA Euskal
Agentziarekin; jarduera horietarako, lau urtean 11,3 milioi euroko dirulaguntza emango du horrela.
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2011rako aurreikusten diren helburuak eta jarduketak
2011n, arloari dagozkion lanak egingo dira: banaketa-sarea hedatzea eta zuntz-zementuzko tutuak berritzea, banaketasarearen mantentze-lanak eta jarduerak, goi-hornikuntzako hoditeriak eta presak, sarea gainbegiratzea eta jarioak
kontrolatzea, eta 1998ko eta 1999ko kontagailuak berritzea.
Abian diren beste proiektu batzuekin ere jarraituko da, besteak beste, banaketa-sareko eredu matematikoaren garapen
eta kalibrazioarekin; eta Futura Planaren barnean programatutako jarduketak eta Garapenerako Lankidetzako
proiektuak koordinatzen jarraituko da.
Horiez gain, hauek dira 2011rako aurreikusten diren obra eta proiektu nagusiak:
• Albinako urtegitik Arakako EUAra urak ekartzeko obrak gauzatzea.
• Mendozatik Arangizera, Langraiz-Subillako uren hoditeria bikoizteko eta Langraizko ingurabiderako proiekturako
lehiatzea.
• Abetxukuko by-passa eraikitzea, ibai azpitik doan iraganbidearen bidez.
• Sare finkoko kontagailuetako teleirakurketa-sistema, 3.000 bezerori dagokiena, ezartzen hastea.
• 2012. urtean Gasteiz Europako Hiriburu Berde izango denez, izendapen horretan aurreikusitako jardueren
programazioan AMVISAk uraren gaiarekin lotuta garatuko dituen jarduera eta helburuak aurrera eramatea.

Ustiapenari eta banaketari buruzko datu nagusiak

Gastuak
Sareko mantentze-lanak

733.639 €

Jarioak hautematea

78.463 €

Gardelegiko zabortegiko tasak

23.974 €

Asfaltoak/aglomeratuak

16.314 €

Sareko ponpaketetako energia

29.737 €

Sareko mantentze-lanetako beste gastu batzuk
Gastuak guztira

244 €
882.371 €

Inbertsioak
Banaketa-sarea berritzea eta hedatzea, Vitoria-Gasteizko
Udala
Banaketa-sarea berritzea eta hedatzea, AMVISA
Inbertsioak guztira

1.571.832 €
957.098 €
2.528.930 €
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Arloari dagozkion funtzioak
• Vitoria-Gasteiz hiriko estolderiaren sistema
orokorrari buruzko azterketa teknikoen,
proiektuen eta obra-zuzendaritzen
idazketa, jarduerak, mantentze, garbiketa
eta ikuskatze-lanak, eta baita VitoriaGasteiz udalerriko administraziokontseiluetako sistema espezifikoetakoak
ere.
• Estolderia-sarearen funtzionamendu
hidraulikoari eta berorrek arazte-sisteman
duen eraginari buruzko azterketa eta
kudeaketa.
• Arloaren eskumeneko esparruan,
saneamendu-sistemari buruzko
jarraibideak zehaztuko dituen Gida
Planaren idazketa, ingurumena
errespetatuz, dauden baliabideak ahalik
eta hobekien erabiltzeko edota, hala
badagokio, hedatu eta egokitzeko.

• Lizentziak izapidetzea, herritarrei
zuzendutako arreta-zerbitzua, eta
udalerriko Uraren Ziklo Osoari buruzko
Ordenantzan biltzen den araudia betetzen
den zaintzea eta kontrolatzea.

Vitoria-Gasteizko saneamendusareak 763,8 km inguru ditu:
horietatik, 490,66 km sare
bateratuari dagozkio, eta 273,13
km, sare bananduari

02.4 SANEAMENDUA
2009. urtean, saneamendu-sarea kudeatzeko eskumena AMVISAri
eskualdatzeko bidea formalizatu zen, eta eskualdatzeari ekin zitzaion.
Zerbitzu horren barnean, Vitoria-Gasteiz hiriko estolderia-sarea eta udalerri
horretako herrigune txikien estolderia-sarea eta arazketa sartzen dira.
Saneamendu Arloak hartu dituen lehen neurrien helburua zerbitzua ondo
emateko kudeaketa-tresnak eta araudiak lantzea eta bereganatzea izan da:
• Udalerriko Uraren Ziklo Osoari buruzko Ordenantzaren idazketa beharbeharrezkoa zen AMVISAren eta saneamendu-sistemaren erabiltzaileen
arteko harremanak legez kudeatzeko, administrazioaren ikuspegitik;
baina, horrez gain, araudia eta kontratu-prozedura eguneratzea ekarri
du, alde batetik; eta bestetik, lehen aldiz saneamendu-sistema
normalizatzen duen agiri bat txertatu ahal izan da.
• Hustubideen funtzionamendua hobetzeko azterlanari esker, berriz,
saneamendu-sarearen eraginkortasuna eguneratu ahal izan da, abian
jarri zenetik 25 urte baitzeramatzan lanean; eta gainera, hiriak garai
horretan izan dituen aldaketa eta hedapen guztiek sarean izan duten
eragina egiaztatu ahal izan da.
• Horrez gain, urtean zehar estolderia eraikitzeko egin diren lanei esker,
hainbat egoera konpondu ahal izan dira; izan ere, zaharrak zirelako edo
sarean ahalmenik ez zutelako, arazo horiei irtenbidea eman beharra
zegoen.

Saneamendu-sistemaren deskribapena
Saneamendu-sistemako elementuak
Estolderia eta kolektoreen sarearen luzera osoa
Hormigoizko tutua

527,4 km

Polietilenozko tutua

201,8 km

Burdin nodularreko tutua
Hondakin-urak ponpatzeko estazioak
Ikuskatzeko hormigoizko kamerak
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763,8 km

34,6 km
6
1.475

Erregistro-putzuak eta kutxatilak

37.333

Hustubideak

43.989
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Saneamendu-sarearekin lotutako jarduera
Egin diren lan eta proiektu nagusiak:
• Vitoria-Gasteizko Udalerriko Uraren Ziklo Osoaren Kudeaketa Arautzeko Ordenantza idaztea eta onartzea,
saneamendu-sareari dagokion atalean.
• Vitoria-Gasteizko estolderia-sareko kolektore biltzaile nagusiko hustubideen funtzionamendu hidraulikoa eta kalitatea
hobetzeko Azterlana kontratatzea eta, ondoren, gauzatzea.
• Eskalmendi kalean kolektore bat berritzeko lanen idazketa eta jarraipena egiteko laguntza teknikoa kontratatzea. Hori
egin ondoren, obra kontratatu eta gauzatu da, lana hornikuntza-tutuak berritzeko lanekin koordinatuz.
• Lasarteko Atea kalean kolektore bat berritzeko lanen jarraipena eta kontrola egiteko laguntza teknikoa kontratatzea,
eta obraren exekuzioa kontratatzea, Vitoria-Gasteizko Udaleko Bide Publikoen Zerbitzuak idatzitako proiektuaren
arabera.
• Abetxuku auzoko eta inguruko estolderia-sareari eta ponpaketa-estazioari buruzko azterlan hidraulikoa eta diagnosia
kontratatzea.

2011rako aurreikusten diren helburuak eta jarduketak
2011rako, honako helburu eta jarduketa hauek aurreikusi dira, saneamendu-sarearekin lotuta:
• Saneamendu-zerbitzua AMVISAren egituran oso-osorik txertatzeko prozesuarekin jarraitzea, gaur egun hainbat udalsailek betetzen dituzten eskumen eta funtzio asko ere barnean hartuta, bai eta zerbitzua egoki emateko beharrezkoak
diren giza baliabideak eta baliabide teknikoak ere.
• GIS sistema txertatzea, sarea fisikoki hobeto ezagutzeko; horretarako, gune geografiko hori estolderia-sareko
mantentze, garbitze, ikuskatze, berritze eta hedatze-programekin konektatutako da barrenetik.
• Plan Estrategiko orokorraren arabera gauzatu diren azterlanetan biltzen diren adierazle eta gomendioak garatzea.
• Vitoria-Gasteizko udalerriko saneamendu-sistemarekin harremanetan dauden edo sistema horretan eragina duten
beste erakunde publiko edo pribatu batzuekin koordinatuta aritzea.
• 2012. urtean Vitoria-Gasteiz Europako Hiriburu Berde izendatuko dutela kontuan hartuta, izendapen horren barnean
urarekin eta saneamendu-sarearekin lotuta dauden jardueren antolamenduan, Vitoria-Gasteizko Udalarekin batera lan
egitea.

Saneamendu-sareari eta estolderiari buruzko datu ekonomiko nagusiak

Gastuak
Saneamendu-sareko mantentze-lanak

3.724 €

Gastuak guztira

3.724 €

Inbertsioak
Saneamendu-sarea berritzea eta hedatzea, VitoriaGasteizko Udala

681.756 €

Saneamendu-sarea berritzea eta hedatzea, AMVISA

47.077 €

Inbertsioak guztira

728.833 €
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02.5 HONDAKIN-URAK ARAZTEA
Hondakin-uren arazketarekin lotutako funtzioak AMVISAko Ekoizpen, Ustiapen eta Mantentze Arloari eta
Tratamendu eta Kalitate Arloari dagozkio.

Ekoizpen Arloari dagozkion funtzioak

Tratamendu Arloari dagozkion funtzioak

• Zerbitzuaren barnean sartzen diren udalerrietako hondakin-urak • Hondakin-urak arazteko tratamendu-prozesuak kontrolatzea.
araztea, isuriak araudiarekin bat etorriz egiteko.
• Udal-kolektoreetara egiten diren isurien jarraipena egitea.
• Krispiñako HUAko instalazio guztietako ustiapena ikuskatzea.
• Arazte-prozesuekin lotutako azterlanak egitea.
• Arazketarekin lotutako proiektuak idaztea.

Araztutako hondakin-urak
Hondakin-urak Zadorra ibaira isuri aurretik, Krispiñako Hondakin Uren
Araztegian (HUA) arazten dira, eta araztegi hori ustiatzeaz CRISPIJANA
aldi baterako enpresa-elkartea arduratzen da, AMVISAk gainbegiratuta.
Uren linea (honen barnean sartzen dira solidoak, hondarrak, koipeak eta
olioak ezabatzeko aurre-tratamenduak; lehen mailako dekantazioa, baltsa
biologikoak eta bigarren mailako dekantazioa), lokatzen linea (lokatzen
loditze, digestio eta lehortzea), eta gasen linea ditu; sortzen den biogasa
gasometroetan biltzen da, energia sortzeko; eta, beharrezkoa bada,
zuzietan erretzeko. HUAk sortzen den efluentearen kontrol guztiak egiteko
laborategia du, eta aldi baterako enpresa-elkarteak kalitatea kudeatzeko
sistemak ezarrita ditu.
Krispiñako HUAko zama kutsakorra guztira

Parametroa

Kopurua

Solido esekiak (Tn)

8.850,9

OEK (Tn O2)

16.392,8

Nitrogenoa (Tn)

1.289,1

Fosforoa guztira (Pt) (Tn)

169,7
3

HUAn tratatutako uren bolumena 34.836.964 m -koa izan da 2010ean
Hilabeteei erreparatuta, hilean araztutako bolumen handiena urtarrilekoa
3
izan zen, 4.190.000 m tratatu baitziren; eta txikiena, berriz, abuztukoa,
3
1.870.000 m -ko tratatu baitziren.
Arratoko Ureztatzaileen Elkarteak araztutako urak hartu eta berriro
erabiltzeko kontzesioa du HUAn, 400 l/s-koa. 2010eko udako hilabeteetan
3
ureztaketarako hartutako efluentearen bolumena 2.905.421 m -koa izan da.
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Krispiñako HUA

Plantaren ezaugarriak
3

Lehen mailakoa: 17.500 m /h

Tratamendurako ahalmena

3

Biologikoa: 5.000 m /h

Arazteko ahalmen maximoa

43.800.000 m

Zama kutsakor baliokidea

3

480.000 h.e.

Zerbitzu-urteak

26

2010. urteari dagozkion datuak
Tratatutako uraren bolumena

34.836.964 m

Plantan bertan birziklatutako eta berriro erabilitako uraren bolumena guztira

3
3

876.000 m

Erreaktiboen kontsumoa
Polielektrolitoa

53.325 kg

Flokulantea (DKFLOC 1018)

197.520 kg

Kloruro ferrikoa

659.280 kg

Edateko uraren kontsumoa prozesuetan (purgak, konpentsazioak, garbitzeak)
Energiaren kontsumoa

12.113 m

3

9.445.008 KWh
3

Biogasa sortzea

4.096 Nm /día

Energia sortzea

4.142.823 kWh

Hondakinak sortzea
Aurre-tratamenduen eta bypassaren gunea (hondakin orokorrak)
Koipeak
Biosolidoak / Lokatz deshidratatuak
Lokatzen idortasuna

1.549,38 Tn
7,70 Tn
15.537,50 Tn
% 29,5
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HUAn tratatutako
hondakin-uren batez
besteko bolumena

Krispiñako HUAn tratatuko uren bilakaera

95.444

(m3/egun)

Hm3
40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

2001

2002

2003

2004

Urteko bolumena

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Azken 10 urteotako batez bestekoa

HUAko influentearen eta efluentearen emariaren batez besteko hileko balioak 2010ean

Hilabetea

Q influentea
3
(m /egun)

Q efluentea
3
(m /egun)
m3

Urtarrila

197.675

135.256

Otsaila

197.849

140.118

Martxoa

97.350

94.752

Apirila

74.665

73.780

Maiatza

100.867

95.185

150.000

Ekaina

122.431

97.477

125.000

Uztaila

74.968

73.504

Abuztua

62.547

60.451

Iraila

98.000

98.000

Urria

89.163

81.059

Azaroa

139.891

113.523

Abendua
Urteko batez
bestekoa

146.751

113.675

116.846

98.065
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200.000
175.000

100.000
75.000
50.000
Ene
May Eka.
Jun Uzt.
Jul Ago
Oct Aza.
Nov Abe.
Dic
Urt. Feb
Ots. Mar
Mar. Abr
Api. Mai.
Abu. Sep
Ira. Urr.

Q influentea

Q efluentea

Krispiñako
HUAren
funtzionamenduari
esanguratsuenak hauek izan dira:

buruzko

2010eko

datu

• Plantan, energiaren kontsumo osoa % 3,1 jaitsi da aurreko urtearekin
alderatuta, eta % 4,8 2008ko datuekin alderatuta. Energiaren ekoizpenak
gora egin duenez (2008. urteko datuekin alderatuta % 10), inportatutako
energiaren murrizketak are garrantzi handiagoa du.
• Edateko uraren kontsumoa ere nabarmen jaitsi da, eta, gaur egun,
2008ko kontsumoaren laurdena da.
• Lokatzen kudeaketa nabarmen hobetu da: uztailean, abuztuan, irailean
eta urrian ekoitzitako Lokatz guztiak eta azaroko % 44 nekazaritzara edo
paisaia berritzera zuzendu dira eta, beraz, Gardelegiko Zabortegian
6.100 Tn lokatz gutxiago utzi dira.
• Koipeei dagokienez, 2009an galbahe-izaerako estazio bat ezarri zen,
ahal zen neurrian koipeen bolumena eta, beraz, berorien kudeaketa
murrizteko (hondakin arriskutsu modura atera eta tratatu beharra);
horretarako, koipe horietatik koipe ez zirenak, aurreko galbahea
gainditzea lortu zuten gaiak bereizten dira espezifikoki: igeri dabiltzan
gaiak, azalak, bihiak... Horri esker, mota horretako hondakinek
murrizketa handia izan dute, eta urtean 8 tona inguru baino ez dira izan.

Krispiñako HUAn sortzen den
energia guztia plantan bertan
kontsumitu da: kontsumitu den
guztiaren % 44, zehazki.
2010ean HUAn ekoitzitako 5.264
Tn lokatz nekazaritzara bideratu
dira. Bolumen horrek 2012ra
bitartean 10.000 Tn-ra iritsi arte
gora egin dezakeela pentsatzen
da
Nekazaritzara bideratu
diren HUAko lokatzak

% 34

(sortutako lokatz guztiekiko)

HUAn sortutako hondakinak nora doazen (Tn)

833,80
Zabortegia
5.263,90

Baimendutako kudeatzailea
Nekazaritza
10.989,18

7,7

Paisaia berritzeko lanak

Deshidratatutako lokatzak nora doazen (Tn)
% 5,4

Zabortegia
% 33,9
Nekazaritza
% 60,8

Paisaia berritzeko lanak
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Urtean zehar, 37.566 analitika
egin dira hondakin-uren
arazketako eta lokatzen
kudeaketako hainbat prozesu eta
jardueratan; analitika horien
maiztasuna aztertutako
parametroaren mende dago
HUAn tratatutako efluentearen
etengabeko aztertzaileek guztira
766.500 analisi egin dituzte
urtean, amonioren, nitratoen,
uhertasunaren, OEK, OEB eta
fosforo kopuru osoaren ataletan

HUAko efluentearen kalitate-parametroak
Hondakin-urak arazteko prozesuan eskatzen diren kalitate-kontrol guztiak
egiten ditu AMVISAk. Gainera, HUAn sartzen eta irteten den urean metalik
baden aztertzen da, bai eta deshidratatutako lokatzetan ere, gero berriro
erabili aurretik kontrolatu ahal izateko. Lurzoruaren analisia 1310/90 EDren
arabera egiten da, eta soinu-mapa eta usainena astean behin egiten da.
2008ko uztailera arte, AMVISAk ez zeukan fosforoa suntsitzeko
obligaziorik, eta, horren ondorioz, parametro horretarako ez zegoen ezarrita
mugarik. Gaur egun, fosforoa prezipitazio kimikoaren bidez kentzen da,
burdina-gatzak
edota
aluminio-gatzak
erabiliz.
HUAko
Kontrol
Automatikoko Estazioan neurgailu bat ezarri zen 2008ko maiatzean, fosforo
kopuru osoari dagokionez efluentearen erregistroa egiteko eta
kontrolatzeko, eta, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak isurien baimenari
ezarritako murrizketaren arabera <1 ppm-ra mugatu denez, 2009an eta
2010ean efluentean hautemandako datuek behera egin dute nabarmen.

Hondakin-uren arazketan, urtean egin diren kalitate-kontrolen balantze orokorra

Kontrol mota

Lagin kop. guz.

Uren linean

Parametro kop.

Analitikak guztira

5

39

20.846

Lokatzen linea

11

22

11.474

Gasen linean

1

7

473

61

27

1.647

732

3

2.196

Soinu-mapa

2

Lurzoruen analisia
Zisternetako isurien analisia
Ohiz kanpoko isurien analisia
HUAko efluentearen karakterizazioa
Guztira

8

8

64

72

12

864

890

118

37.566

Efluentearen kalitate-parametroen urteko batez besteko balioak

Parametroa

Isurien
baimenen
muga

Balioa
aurretik

Balioa
gero

Solido esekiak (mg/l)

20

245

OEB 5 (mg O2/l)

15

OEK (mg O2/l)

80

N-Amonioa (mg N-NH4+/l)
N-Nitratoak (mg N-NO3-/l)

Arazketaren eraginkortasuna (%)
1. mailako
dek./sar.

2. mailako
dek./irt.

Planta
irteera/sarrera

10,9

69,12

83,16

94,56

243

5,8

48,13

94,64

97,16

468

32,9

83,92

91,86

2

24,5

1,7

50,44
--

93,37

92,82

10

0,5

10,6

--

--

--

NT (mg/l)

--

--

14,9

--

54,28

54,73

PT (mg/l)

1

4,4

0,9

28,85

73,15

80,80
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Hobi septikoetatik datozen isuriak
2010. urtera arte, hobi septikoetako hondakinak Krispiñako HUAn isurtzen
ziren, upeldun kamioien bidez zuzenean sarrerako obran, aurretratamenduko gunean, isuriz; eta horrek kudeaketan arazoak sortzeaz gain,
kostu energetiko handiagoa eragiten zuen. Eragozpen horiek arintzeko eta
plantaren funtzionamendu egokia babesten saiatzeko, irtenbide hau onartu
da: lokatzak loditzeko gunean, hobien tratamendurako estazio bat
instalatzea, deskargatzerakoan (bai lokatzen linean eta bai uren linean)
egokitzeko aukera handiagoa ematen baitu eta bahetzeko prozesuak,
astinduz eta aireberrituz homogeneizatzeko prozesuak eta hondakinak
biltzeko prozesuak hartzen baititut barnean.

HUAn, hobi septikoetatik datozen
1.118 zisterna jaso dira, iazko
urtean baino % 15,6 gehiago:
Zisternak/egun

4,5
3

Bolumena/zisterna (m )

8,9

SS (g/l)

17,0

OEK (g/l)

19,9

Nt (g/l)

0,3

Zama kutsakorra/m

3

55,5

2010eko isuriei buruzko datuen artean, hauek nabarmendu daitezke:
• Añanako Kuadrillako herrietan garbiketa-kanpaina bat egitea; berorren
bidez, isurien bolumena % 15 jaitsi da, aurreko urtearekin alderatuta, eta
3
isuritako m bakoitzeko 39,1eko zama kutsakorra izan da. Aldiz, VitoriaGasteizko udalerriaren barneko herrietako edo nekazaritza-inguruetako
hobi septikoetatik datozen isurien bolumena % 88,3 hazi da, eta isuritako
3
m bakoitzeko 43,7ko zama kutsakorra izan da.
• Etxeetako isuriei dagokienez, isurien % 82,1 Laudio eta Amurrioko auzo3
3
elkarteei dagokie; 712 m -ko bolumena izan dute, eta isuritako m
bakoitzeko, 130,5eko zama kutsakorra.
• Krispiñako HUAn jasotako zisternen gainerakoa Arabako eskualdeko
etxe partikularrei eta auzo-elkarteei, Arabako Foru Aldundiko
abeltzaintza-zerbitzuaren isuriei, Gazteriaren Foru Erakundeari eta abarri
dagozkie.
• 2010ean, Vitoria-Gasteizko Udaleko Ingurumen Sailetik isuriak onartzeko
21 eskari jaso dira, eta guztiak onartu dira, HUAn isuriak onartzeko
irizpideen ezaugarriak ondo betetzen zituztelako.

2010eko isurien xehetasunak

Jatorria

Isuria
3
(m )

SS (kg)

OEK
(kg O2)

% 8,7

Nitrogenoa
guz. (kg)

Enpresak

3.658

48.060

77.787

933

Udalak, administraziokontseiluak, kuadrillak

5.457

74.387

73.250

1.193

% 0,3

% 36,5

% 54,5

Auzo-elkarteak eta etxe
partikularrak
Beste batzuk
Guztira

867

32.370

36.264

512

30

294

573

9

10.013

155.111

187.874

2.647

Enpresak
Udalak, adminsitrazio-kon., kuadri.
Auzo-elkarteak edo etxe partikularrak
Beste batzuk
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Hondakin-uren arazketarekin lotutako jarduera
Urtean zehar, ohiko prebentziozko mantentze-lanei eta mantentze-lan
zuzentzaileei eutsi zaie Krispiñako HUAn, eta ponpatzeko eta biltegiratzeko
ekipoak, ur gordinen ataleko torlojuak, biogas-konpresoreak, iragazkiak eta
abar ere aztertu dira. Lan horien barnean, 4 zenbakiko baltsa biologikoaren
hustuketa eta baltsa horren difusoreen, matxarroen eta finkatzeko
elementuen azterketa nabarmendu dira, eta baltsaren barneko
birzirkulazioan aurreikusten ziren aldaketa batzuk ere egin dira.
Mantentze-lanez gain, hauek izan dira urtean zehar egin diren lan eta
proiektu nagusiak:
• Bigarren mailako digestorea hustea eta garbitzea, irabiagailu berriak
instalatu ahal izateko, eta berorien instalazio elektrikoa eta mekanikoa;
horrela, digestioa berriro abian jarriko da urtea amaitzerako.
• 3 zenbakiko digestorearen kupula berrirako lanak amaitzea.
• Krispiñako HUAn, onera ekarritako urak eta euri-uren tratamendua jasan
dutenak Berriro Erabiltzeko Planaren lehen fasea garatu da; uren
tratamenduko eta plantan sortutako lokatzen kudeaketako ohiko
prozesuei azpiegitura berri bat erantsiko zaie, eta horrela:
− Neguko hilabeteetan plantara iristen diren gehiegizko uren arazoa,
plantaren funtzionamendua aldarazten duena, tratatu ahal izango da
3
(100.000 m /egun-koa ere izan daiteke), eta pisu-ezarketan
oinarritutako dekantazio-prozesu bat aplikatuko da horretarako.
− Hirugarren mailako tratamendu bat aplikatu ahal izango da, fosforoa
kenduz; horrela, araztutako ura berriro erabili ahal izango da udan,
edateko uraren kalitatea behar ez duten zereginetan (ureztaketa,
3
garbiketa, etab.). Xede horrekin, gehienez ere 60.000 m /egun
tratatu ahal izango dira.
− Arazketan sortzen diren lokatzetatik ahalik eta ur kopuru handiena
ateratzeko plantaren gaitasuna hobetuko da, eta horrek isuriak
erraztuko ditu edo gero berriro erabiltzeko aukera emango du.
Instalazio berri hori egiteko obrak 2010ean hasi dira, eta inbertsio
osoaren % 50 gauzatu da, gutxi gorabehera. Jarduketa horri dagokion
aurrekontua hauxe da: 5.160.254,29 €, gehi BEZa, eta % 80 Kohesio
Funtsekin finantzatuko da, eta gainerakoa, % 20, Ura Ur Agentziaren
diru-laguntzaren bidez.
• Vitoria-Gasteizen edatekoa ez den urak izan ditzakeen eskariei eta
hornikuntza-aukerei buruzko azterlana aurkeztea, Berrerabilera Plana
barne hartuta.
Azkenik, 2010ean, Krispiñako HUAk zerbitzua ematen hasi zenetik 25
urte bete dituela esan behar dugu. Otsailaren 25ean izan ziren
ospakizunak. Urte horietan guztietan, plantak etengabe berritu eta
eguneratu ditu bertako instalazioak, hazten joan den biztanleriaren beharrei
erantzun ahal izateko eta Autonomia Erkidegoko, estatuko eta Europako
araudi zorrotzenak ere betetzen dituela bermatzeko.
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2011rako aurreikusten diren helburuak eta jarduketak
2011rako aurreikusten den jarduketa nagusia hirugarren mailako tratamenduko eta euri-uren tratamendurako
instalazioa, gaur egun eraikitzen ari direna, amaitzea eta abian jartzea da.
Horrez gain, lehentasunezko ingurumen-arloetan ezaguerak garatzeko estrategiarekin jarraitu da (klima-aldaketara
moldatzea, produktua ingurumen aldetik berritzea, hondakinak/baliabideak zikloa ixtea, gai kimikoek osasunean duten
eragina); eta Krispiñako HUAn aldaketak egiten jarraituko da, energiaren eraginkortasuna hobetzeko, uraren kontsumoa
murrizteko eta sortutako hondakinak minimizatzeko; besteak beste:
• Barneko birzirkulaziorako ponpaketa aldatzea.
• Eguzki-planak instalatzea.
• Araztutako ura energia berreskuratzeko erabiltzeko proiektu bat lantzea

Hondakin-uren arazketari buruzko datu ekonomiko nagusiak

Gastuak
HUAko mantentze-lanak

3.756.417 €

HUAko kontsumogaiak*

7.318 €

HUAtik datozen lokatzen kudeaketa
Gastuak guztira

447.290 €
4.211.025 €

Inbertsioak
HUAko obrak eta hedapenak

1.884.870 €

Inbertsioak guztira

1.884.870 €

* Laborategiko material suntsikorra soilik sartzen da.Plantaren ustiapenkontratuaren barnean sartzen da energia.
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03
ZERBITZUAREN
ADMINISTRAZIOA
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03.1 MERKATARITZA-KUDEAKETA
ETA BEZEROARENGANAKO
ARRETA
AMVISAko Administrazio eta Ekonomia Arloak bere gain hartzen du
merkataritza-kudeaketaren eta abonatuen kudeaketaren ardura; kudeaketa
hori bezeroari kalitatezko zerbitzu bat eskaintzera zuzenduta dago, eta
erabiltzaileen erabateko gogobetetasuna lortu nahi du, zeregin hori
eraginkortasun handiz egiteko aukera emango duten kudeaketa-sistemak
ezarriz poliki-poliki.

Arloari dagozkion funtzioak
• Kontratazioa: abonatuen kontratuen altak
eta bajak kudeatzea.
• Abonatuek egindako kontsumoak
irakurtzea, fakturatzea eta kontsumoen
ordainketa kudeatzea.
• Berankorren eta iruzurren kudeaketa.
• Kontsulten, erreklamazioen, kexen eta
iradokizunen aurrez aurreko arreta, telefono
bidezkoa nahiz beste edozein baliabide
erabilita egindakoa.
• Elkartearen webgunearen mantzentzelanak.

• Estatistikak egitea eta kontsumoak
aztertzea.

Kontratuak eta abonatuak
Hornikuntza-kontratuak

AMVISAk zortzi tarifa ditu, kontratu motaren arabera:
• Tarifa hauek sartzen dira “etxeko kontsumoa” kontzeptuaren barnean: 1Etxekoa eta 2-Ur beroa. Zenbait kasutan, etxeko kontsumotzat har
daitezke baita ere tarifa hauek: 5-Altako herriak eta 7-Zigoitiko kontagailu
orokorra.
• “Merkataritzako, industriako eta zerbitzuetako kontsumoa” kontzeptuaren
barnean txertatzen dira tarifa hauek: 4-Merkataritza-industria eta 6-Altako
industriak.
• “Kontsumo instituzionala” kontzeptuaren barnean tarifa hauek daude: 3Zentro ofizialak (foru-administrazioa, autonomia erkidegokoak eta
estatukoak) eta 8-Vitoria-Gasteizko Udala.

(urteko azken fakturaren
arabera)

115.291

Urtean lau fakturazio egiten dira, apirilean, uztailean, urrian eta hurrengo
urteko urtarrilean. Fakturazio horien kontsumo osoa ez dagokio zehatzmehatz urte naturalean egindako kontsumoari, kontagailuen irakurketadaten ondorioz, baina fakturazio horiek erreferentzia moduan erabiltzen
dira abonatuen kopurua zenbatzeko, kontsumoen eta fakturatutako
kopuruen azterketak egiteko nahiz adierazleak lortzeko. Hori guztia
kontuan hartuta, 2010. urtean zerbitzua eskaini zaien abonatuen batez
besteko balioa 113.749koa izan da. Guztira 7.672 kontratu egin dira
(altak), eta 3.589 ezeztatu dira (bajak).

AMVISAk abonatu kopurua
handitu du, 4.083 kontratu
gehiago eginez

Abonatuen kopuruaren bilakaera
8.000
7.000

Altak

6.000

Bajak

5.000

Alta garbiak

4.000
3.000
2.000

2006

2007

2008

2009

2010
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Vitoria-Gasteiz hiriko etxebizitzen
% 23,5ek ur beroaren kontratu
komunitarioa du. Nagusiki
Txagorritxu, Gazalbide eta
Aranbizkarra auzoetan eta
Salburuako eta Zabalganako
gune berrietan biltzen dira.

"2-Ur beroa" tarifa ur bero zentralizatua duten auzo-elkarteei dagokie.
2010. urtearen bukaeran 24.662 elementuk edo etxebizitzak zuten ur
beroaren kontratua.
Ur hotzaren kasuan ("1-Etxekoa" tarifa), urte bukaeran 672 kontratu
komunitario zeuden, 8.223 elementurako. AMVISAk gonbita egiten die
abonatu guztiei kontratu horien indibidualizazioa eskatzeko, hala, zerbitzu
pertsonalizatuagoa eta eraginkorragoa eskaini ahal izateko. Urtean zehar
11 kontratu kolektibo indibizualizatu dira.

Fakturatutako ura
Urtean fakturatutako bolumen osoak, zerbitzu motaren arabera (m3)

Zerbitzua
Hornikuntza

Fakturatutako bolumena
17.579.026

Altan

1.117.174

Bajan

16.461.852

Estolderia

16.190.913

Arazketa

16.190.913
3

Urtean fakturatutako hornikuntzaren bolumen osotik, 139.960 m ez dira
banaketa-sarean sartu, Legutioko udalerriko ur gordinaren hornikuntzaren
zati bati baitagozkio. Beraz, ezin dira kontuan hartu sarea kontrolatzeko
orduan, eta ez dira txertatu banatutako eta erregistratutako ur-bolumenean.

Banatutako eta fakturatutako ur-bolumenaren bilakaera (hornikuntza)

Fakturatutako ura
(sarean txertatutako
guztiarekiko)

% 82,73

m3
20.000.000
18.000.000
16.000.000

Eraginkortasuna
kontagailuen % 97,48
irakurketan
(aurreikusitako kopuru
osoarekiko egindako
irakurketak kontsumoen
fakturaziorako)

14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fakturatutako urteko bolumena
Fakturatu gabeko urteko bolumena
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Fakturatutako kopuruak
AMVISAren fakturazio osoa 2010. urtean 21.627.853,00 €-koa izan da.
2010eko kontabilitate-fakturazioa kontzeptuka

Kontzeptua

2010eko balioa

Hornikuntza

11.392.553 €

Arazketa

7.342.473 €

Estolderia

1.887.841 €

Kontratuen bajak

189.616 €

Isurketa industrialak
Beste batzuk (azpiproduktuak, konponketak,
etab.)
Guztira

316.397 €
498.973 €
21.627.853 €

% 34

% 66
Kanon zehatza guztira
Kontsumoak guztira, aldakorretan

1/2006 Uraren Legean, ekainaren 23koan, ezarritako uraren kanona aplika
daiteke 2009ko urtarrilaren 1etik; kanon hori azaroaren 4ko 181/2008
dekretuak arautu zuen (2008ko azaroaren 18ko EHAA). Ur-hornitzaileek
dute kanon horren bilketa kudeatzeko ardura, eta 2010ean 211.376 €-koa
izan zen.

Hornikuntza-kontratuak

Etxeko erabilera

% 14

%1 %0

Fakturatutako hornikuntzaren
bolumena (m3)

Fakturazio osoaren osaketa (€)

%4

% 11 % 1

% 15

Merkataritzako, zerbitzuetako eta
industriako erabilera
Erabilera instituzionala
Altako herriak

% 24

% 57

% 32

% 56

% 85
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Fakturatutako hornikuntza-bolumenen azterketa sektoreka

Kontratuak

Fakturatutako
bolumena (m3)

Kontsumoa biztanleko eta eguneko
(litroak)
130

95.618
ur hotza

9.965.343

kontsumoa

517

116,3

(litro/bizt./egun)

ur beroa

ETXEKO
ERABILERA

125

Etxeko

120
115
110

70

16.436

4.234.231

MERKATARITZA- ETA
INDUSTRIA-ERABILERA

Merkataritzaeta industriaerabileral

65
60

48,3

55
50

(litro/bizt./egun)

45
40

874
Vitoria-Gasteizko
Udala

INSTITUZIOEN
ERABILERA

40

2.640.879

(litro/biz./egun)

271
Zentro ofizialak

32

35

30,1
30
25

738.573

HERRIAK
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Instituzioen
kontsumoa
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Herrien kontsumoa *
(litro/biz./egun)

377,4

*Vitoria-Gasteiz izan ezik

Fakturazioa

■ Hornikuntza
■ Arazketa
■ Estolderia

■ Kanon zehatza
■ Kontsumoaren araberakoa

%10

11.630.442,79 €
%
47

%50

%
53

%40

%8

6.543.482,52 €

%19

%31
%61
%81

13%

%8

2.169.507,33 €

%31
%61
87%

%10

%0

%3

282.548,52 €

%87

%100
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Etxeko kontsumoa biztanleko
eta eguneko 2010. urtean
Vitoria-Gasteizko hirigunean,
udal biztanleriaren % 98 biltzen
duenean, 113,05 litrokoa izan
da

Azken hiru urteetan, sektoreen araberako ur-kontsumoen azterlan bat
egiten ari da AMVISA (bereziki, etxeko sektorearena), eta urtean zehar
egindako hiruhilekoko fakturazioen azterketa zehatza egin du horretarako.
Azterketa hori Futura Planaren barnean txertatzen da, ur-eskariaren
kudeaketa-lanen artean, eta hiriak uraren erabilerari dagokionez nola
jokatzen duen hobeto ezagutzeko aukera eman du; horrez gain,
kontsumoen eta fakturazioen batez besteko balioak lortu dira auzoka edo
eremuka, "1.-Etxekoa" tarifaren tarteen arabera, elementu edo etxebizitza
bakoitzeko, erabileren arabera, etab.

AMVISAren Futura Planak
proposatutako 110. helburuak
hiriko etxeko kontsumoa
murriztu nahi du, biztanleko eta
eguneko 110 litro azpitik.
Helburua betetzen duen
auzoetako biztanleria udalerriko
biztanleria osoaren % 48,3 da,
eta hiriguneko % 49,3

Etxeko erabilerari dagokionez, ur hotzaren eta ur beroaren 1 eta 2 tarifen
fakturazioen azterketa zehatzagoa egin da, banakako kontagailu
bakoitzaren irakurketen arteko kontsumo-egunen batez bestekoan
oinarrituta, eta horrek aukera eman du batez besteko kontsumoaren
balioak lortzeko eta 110. helburua auzoka betetzeko.
Azterketa horren arabera, hiriko etxebizitzen % 56 inguruk beteko luke 110.
helburua, elementuko eta eguneko kontsumitutako litroen banakako
azterketaren arabera eta auzo bakoitzeko biztanleria, kontsumitzen duten
etxebizitzak eta ur beroaren kontratu komunitarioak dituzten elementuen
ehunekoa eta horiek etxeko kontsumo osoari egiten dioten ekarpena
kontuan hartuta.

Vitoria-Gasteiz udalerriko etxeko kontsumoaren bilakaera (l/bizt./egun),
banakako fakturazioen azterketaren arabera *
125

120,3
120

115,6

114,0

115

114,0
114,0

113,5
112,4
111,1

110

109,7
108,5

107,0

106,0

105

100
1ª FACT
1.FAK.
2008

2ª
FACT 3ª
FACT
2.FAK.
3.FAK.
2008

2008

4ª
FACT 1.FAK.
1ª FACT
4.FAK.
2008
2009

2ª
FACT
2.FAK.
2009

3ª
FACT 4ª4.FAK.
FACT 1.FAK.
1ª FACT
3.FAK.
2009

2009

2010

2ª
FACT 3ª
FACT
2.FAK.
3.FAK.
2010

2010

4ª
FACT
4.FAK.
2010

*Banakako kontratu bakoitzaren irakurketen arteko kontsumo-egunen batez bestekoa
kontuan hartuta. Lehenengo fakturazioa urte horretako apirilekoa da, eta laugarrena,
hurrengo urteko urtarrilekoa.
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UrUr-kontsumoa auzoka. 2008, 2009 eta 2010 urteak
Auzoa

Etxeko kontsumoa
(l/bizt./egun)

Etxebizitzak

%

2008

2009

Arantzabela

116,8

105,1

92,5

415

77,9

Pilar

104,1

101,7

102,7

2.740

64,9

Hego-mendebaldeko
Landa Eremua

102,6

103,6

102,8

--

--

Zaramaga

107,8

104,6

103,9

3.433

60,7

Arana

101,2

102,9

104,3

899

62,2

Sansomendi

107,7

105,8

105,0

4.846

60,2

Adurtza

105,6

105,7

105,8

1.783

60,1

Santa Luzia

111,0

107,5

107,3

2.010

58,3

Gazalbide

108,4

111,3

108,7

545

63,5

Txagorritxu

111,0

108,8

108,7

2.241

59,2

Arriaga-Lakua

111,9

109,0

108,8

6.122

55,5

Aranbizkarra

112,5

110,4

110,6

2.917

58,7

San Kristobal

111,5

109,2

111,5

1.735

56,4

Koroatzea

112,9

110,9

112,2

3.452

57,6

Abetxuku

113,3

112,7

112,4

756

58,3

Salburua

123,3

114,5

112,4

2.836

56,9

Done Jakue

117,6

114,9

113,0

836

52,4

Ariznabarra

119,9

112,3

113,1

1.696

49,8

Alde zaharra

120,6

112,7

113,3

2.828

55,0

Anglo

119,7

114,4

113,5

1.180

56,8

Judimendi

121,8

114,7

113,9

1.589

53,6

San Martin

119,5

117,4

117,3

2.439

50,0

Lovaina

130,6

122,8

121,5

1.967

51,3

Zabalgana

131,5

122,7

121,6

4.438

61,2

Ali-Gobeo

129,0

123,5

124,7

223

62,3

Babesgabetuak

128,6

123,7

128,1

1.475

50,6

Zabalgunea

146,6

137,9

133,8

2.019

47,0

140,1

139,0

136,5

--

--

158,9

150,8

146,2

--

--

Mendizorrotza

167,8

170,5

185,0

607

40,1

Udalerrian guztira

118,3

114,0

114,4

--

--

Hirigunean guztira

--

--

114,0

58.027

56,6

Ipar-mendebaldeko
Landa Eremua
Ekialdeko Landa
Eremua

2010

110. helburuaren
betetze maila
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Urtean zehar 930 jakinarazpen
izapidetu zaizkie bezeroei,
gehiegizko kontsumoaz
ohartarazteko

"1.-Etxeko kontsumoa" tarifaren kontsumo guztien kalkuluan oinarrituta
(litroak elementu eta eguneko) egindako azterketaren arabera, VitoriaGasteizko hirigunean ur hotzaren etxeko kontsumoaren egiturak erakusten
du kontsumo-tarte handienari dagozkion etxebizitza guztien % 20k
kontsumitu duela kontsumo osoaren % 41,4, eta tarte horren kontsumoa
3
238.330 m -tan handitu dela aurreko urtearekiko (ez dira kontuan hartu
landaguneak, ez eta urte osoan kontsumorik egiten ez duten elementuak).
Aitzitik, kontsumo gutxieneko tarteetan txertatzen ziren etxebizitzen % 50ek
kontsumoa apur bat murriztu dute.
Ur hotzaren kontsumoa Vitoria-Gasteizen, elementuen % 10eko tarteetan (m3)
Kontsumoaren %

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

126.346

2.074.519

2.254.400

1.389.673

1.448.122

1.135.765

1.179.563

979.172

1.008.367

830.468

857.930

703.510

704.226

598.778

594.475

459.506
323.953

457.856
317.249

2009

2010

107.110

2010eko fakturazioetan ur hotzaren kontsumorik izan ez duten kontratuen
ehunekoari dagokionez, % 5 ingurukoa izan da.
Ur-kontsumorik gabeko kontratuak
Maila

1. fakturazioa
Kontratuak

%

2. fakturazioa
Kontratuak

%

3. fakturazioa
Kontratuak

%

4. fakturazioa
Kontratuak

%

Urte osoa
Kontratuak

%

Hirigunean, guztira

4.511

4,8

4.990

5,5

5.087

5,4

4.676

4,9

2.175

2,2

Udalerrian, guztira
"1.-Etxeko kontsumoa"
tarifa, guztira

4.722

5,0

5.133

5,6

5.205

5,5

4.820

4,9

2.245

2,2

4.737

5,0

5.149

5,6

5.222

5,5

4.841

5,0

2.249

2,2
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"1.-Etxeko kontsumoa" tarifaren fakturazioa, kontsumoen zati aldakorrari
3
3
3
dagokionez, tarteka egiten da: 0tik 10 m -ra, 11tik 42 m -ra, eta 42 m
baino gehiago; tarte bakoitzari prezio desberdina aplikatzen zaio,
3
kontsumitutako m -ko.
%8

1. tarteko kontsumoa

% 41

Etxeko kontsumoaren batez
besteko fakturazioari buruzko
2010eko datuak:

2. tarteko kontsumoa
% 51

Tarteen araberako fakturazioaren
azterketak erakusten du
fakturatutako kontsumo osoaren
% 8 dagokiola soilik hirugarren
tarteari

- 1,197 € kontsumitutako eta
3
fakturatutako m bakoitzeko
- 106,82 €/urte familiako
- 45,78 €/urte biztanleko

3. tarteko kontsumoa

Etxeko kontsumoaren tarifaren tarte bakoitzari dagokion fakturazioa

Kontratuak

Fakturatutako
kontsumo osoa
m3

%

Fakturatutako kopuru
osoa
€

%

1. tarteko kontratuak

539.501

5,9

1.601.975

14,5

2. tarteko kontratuak

6.558.555

71,3

7.207.692

65,4

3. tarteko kontratuak

2.099.658

22,8

2.203.605

20,0

Guztira

9.197.714

100

11.013.272

100

Familia ugariek hirugarren kontsumo-tartetik salbuetsita uzten dituen
hobaria erabil dezakete. Familia ugarien urteko hobari kopurua 540ra
handitu da.
Kontsumo instituzionalaren barnean txertatzen dira honako tarifa hauen
arabera fakturatutakoak: 3-Zentro ofizialak, eta 8-Vitoria-Gasteizko Udala.
Kontsumo instituzionalaren zati handiena Vitoria-Gasteizko Udalari dagokio
eta, bereziki, lorategien udako ureztatzeari.
% 27
% 43

Udaletik aparteko
administrazioaren kontsumoa
Udal-instalazio eta zerbitzuen
kontsumoa
Ureztatzeko kontagailuen
sareko udal-kontsumoa

% 30
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Ureztatzeen ondoriozko udalkontsumoa 2010ean % 22
murriztu da 2009ko
kontsumoarekiko
Vitoria-Gasteizko berdeguneen
inbentarioan jasotako azaleraren
% 61 edateko urarekin
ureztatzen da. Gainerako % 39
ez da ureztatzen edo zundaketen
bidez ureztatzen da. VitoriaGasteizko Eraztun Berdea,
inbentariotik at dagoena, ez da
ureztatzen
Kontrolatu gabeko
berdegunearen azalera,
neurtutako inolako
kontsumorekin lotu ezin izan
dena, inbentarioan jasotako
laborantzarako azalera osoaren
% 4 da, gutxi gorabehera

2010. urtean, berdeguneen ureztatzea ezaugarritzeko, honako informazio
hau erabili da: azalerei buruzko informazio gaurkotua, Berdeguneen
sektorizazio, izendapen eta inbentarioa lanean jasotakoa eta VitoriaGasteizko Udaleko Parke eta Lorategien Zerbitzuak emandakoa (aurreko
azterketek 2006ko inbentarioko datuak erabiltzen zituzten), eta ureztatzeko
kontagailuen sarean AMVISAk egindako ondoko irakurketa hauek:
•
•
•
•

1. hiruhilekoa: martxoak 24
2. hiruhilekoa: ekainak 16
3. hiruhilekoa: irailak 28
4. hiruhilekoa: abenduak 31

Urezta
daitekeen
azalera-unitateko
litro-kontsumoa,
berdegune
bakoitzarekin lotutako kontagailuek neurtutako kontsumoetan oinarrituta
2
kalkulatutakoa, 336,6 l/m -ko batez besteko balioa ematen du soilik
edateko urarekin ureztatzen diren eremuetarako. Zundaketen bidez
ureztatzen diren eta edateko uraren kontsumoaren irakurketak dituzten
berdeguneen kasuan, laborantzako azalera osorako neurtutako kontsumoa
2
138,9 l/m -koa litzateke.
Ureztatzeko denboraldiak kontsumoaren 2. eta 3. hiruhilekoak hartzen
dituela hartu da kontuan (ureztatzeko denboraldia funtsean 3. hiruhilekoari
dagokion arren, baina, horrela, udaberrian egiten diren sarearen probak
hartzen dira barnean, eta ureztatzerik egiten ez den hiruhilekoak baztertzen
dira), eta kontsumo horiek, ureztatzeaz gain, bereizita kuantifikatu ezin
diren beste erabilera batzuk barne hartzen dituztela, hala nola parke eta
lorategietan kokatutako iturrietako kontsumoak nahiz bide-garbiketako
beste zenbait erabilera, ureztatze-sareetan gerta daitezkeen jarioez gain.
Duela gutxi eraikitako inguruetan, ingurua egokitzeko edo hiritartzeko
lanekin lotutako kontsumoak ere har ditzakete barnean.

500

Berdeguneak
ureztatzeko udalkontsumoa

450

336,6

400
350

2

(litro/m )

300
250
200

*2009. urtera arte, 2006ko berdeguneen inbentarioan jasotako datuen arabera
kalkulatuta dago balioa. 2009ko eta 2010eko balioak 2011n/ eguneratutako
inbentarioari dagozkio.
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Bezeroarenganako arreta
AMVISAk aurrez aurreko arreta-zerbitzu pertsonalizatua eskaintzen du
bulego nagusietan urteko egun guztietan, eta, bestalde, telefono bidezko
arreta-zerbitzua ere badu, harremanetarako hainbat zenbakirekin:
• Aurrez aurreko arreta: 9:00etatik 14:00etara neguan, eta 9:00etatik
13:00etara udan, AMVISAren bulegoetan, edozein kudeaketa egiteko;
eta ordutegi jarraituan udalaren gizarte-etxeetako bulegoetan, zenbait
izapide egiteko.
• Telefono bidezko arreta:
− 945 161000, bezeroari arreta eskaintzeko telefono orokorra, 7:30etik
15:00etara neguan, eta 7:30etik 14:00etara udan.
− 945 161024/ 161023, matxuretarako telefonoak, 7:30etik 15:00era
neguan, eta 7:30etik 14:00etara udan.

Arakako EUAn eta Tratamendu
eta Kalitate Arloan
erregistratutako abonatuen 879
telefono-deietatik, 75 uraren
kalitatearekin edo uraren
uhertasunaren, usainaren edo
zaporearen ondoriozko kexuekin
lotuta zeuden, hau da, dei guztien
% 8,5

− 945 260086, larrialdietarako telefonoa.
2011. urtetik aurrera, zuzeneko arretari eta, ziurrenik, telefono bidezko
arretari buruzko datuak izango ditugu, eta Itxarotea Kudeatzeko Sistema
abiaraziko da bulegoetan.
Orain arte aipatutako bideak erabiltzeaz gain, AMVISAko abonatuak eta,
oro har, herritarrak, Arakako EUAra edo Tratamendu eta Kalitate Arlora
telefonoz deituz jarri dira harremanetan zerbitzuarekin:
• Tratamendu eta Kalitate Arloan 53 eskaera eta erreklamazio jaso dira,
2009an jasotako kopurua (39) gaindituz, baina 2008an jasotako kopurura
(81) iritsi gabe.
• Arakako EUAn 826 telefono-dei jaso dira, 2009an baino % 1 gehiago,
hornikuntza-arazoekin edo administrazioko gaiekin lotutakoak gehienak.
Vitoria-Gasteizko Udaleko Herritarren Postontziaren bitartez erantzundako
eta uraren kudeaketarekin eta AMVISAren zerbitzuarekin lotutako 69
galdera ere zenbatu dira, eta 82 erreklamazio izapidetu dira idatziz
(istripuen ondoriozko erreklamazioak kontuan hartu gabe).
Erreklamazio motak. Tratamendu eta Kalitate Arloa

%4

Arakako EUAn jasotako erreklamazio motak

Uraren gogortasunari
buruzko informazioa

% 13

Uraren kalitateari buruzko
informazioa

Sareko jarioak eta matxurak

%1,7
%2,2
%0,4
%3,5

Administrazio-gaiak

%6,7

Jario partikularrak

%8,2

Kontagailuen matxurak

% 17

% 36

Kexak uhertasunagatik
edo koloreagatik
Kexak usainarengatik edo
zaporearengatik
% 30

Beste kexa batzuk

%55,3
%22,0

Uraren kalitatea
Alarmen zentrala
Matxurak ponpaketan
Arazoak Lapatzan
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Bulego birtuala
AMVISAk bere jarduerarekin lotutako izapide guztiak bulego birtualaren bitartez egitea bultzatu nahi du, eta
www.amvisa.org web-orriaren bidez erabil daiteke bulego hori. 2010ean 94 eskaera jaso eta izapidetu dira bulego
birtualaren bidez, eta beste 251 eskaera izapidetzen hasi dira.
2011tik aurrera, AMVISAko abonatuek e-faktura erabiltzen hasteko aukera izango dutela aurreikusten da, enpresa
METAPOSTA erabiltzen hasi baita, Eusko Jaurlaritzak bultzatutako Interneteko posta elektronikoko eta kutxa gotorreko
zerbitzua. Kontagailuen teleirakurketa-sistema eta ur-kontsumoen denbora errealeko kudeaketa-sistema ere ezarri nahi
dira. Orain arte, 272 bezerok dute teleirakurketa, Zabalgana-Mariturri auzoan garatu den esperientzia pilotu baten
barnean.

Merkataritza-kudeaketarekin lotutako jarduera
Fakturazioarekin eta bezeroarenganako arretarekin lotutako zereginez gain, 2010. urtean beste jarduketa batzuk
azpimarra daitezke:
• Komunikazioen sare finko bat hornitzeko eta ezartzeko esleipena; sare horren bidez Txagorritxu auzoan kokatutako 7
etxe sailetan banakako kontagailuen bidez neurtutako ur-kontsumoen teleirakurketa egingo da, teleirakurketa eta
etxebizitzen barnean eta eskaileretan kokatutako etxeko, komunitateetako eta merkataritzako kontagailuen
kontsumoen denbora errealeko kontrola abiarazteko. Kontratuaren zenbatekoa 230.000 eurokoa da (gehi BEZ),
teleirakurketarako aurreikusitako 3.000 moduluen instalaziorako.
• Abonatuen kudeaketa-sistemen beharren analisia eta azterketa, AMVISAn sistema berria abiarazteko.

2011rako aurreikusten diren helburuak eta jarduketak
2011. urterako honako jarduera hauek aurreikusi dira:
• Komunikazioen sare finkoaren ezarpena, 3.000 kontagailu ezartzeko, eta horien kudeaketa.
• Abonatuen kudeaketa-sistema hautatzeko prozesua amaitzea, lehiaketa egitea, esleitzea eta ezarpen-proiektuaren
lehenengo fasearekin hastea.
• Abonatuei e-faktura ezartzen hastea (hiruhilekoko fakturazioa), eta METAPOSTA sistema erabiltzen hastea (Eusko
Jaurlaritzaren Interneteko posta elektronikoko eta kutxa gotorreko zerbitzua).
• Itxarotea Kudeatzeko Sistema bat ezartzea eta abiaraztea jendearenganako arreta zerbitzuan.
• AMVISAren webgunea berritzea eta Vitoria-Gasteizko Udaleko webgunean txertatzea.

Merkataritza-kudeaketari buruzko datu ekonomiko nagusiak

Gastuak
Irakurketak

232.000 €

Fakturazioa

158.063 €

Trafikoko kaudimen ezak

185.253 €

Merkataritza-kudeaketari dagozkion beste kostu batzuk
Gastuak guztira
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52.439 €
627.755 €

03.2 IDAZKARITZA ETA
AHOLKULARITZA JURIDIKOA
Giza Baliabideak eta Idazkaritza Arloa, langileen kudeaketaz eta
garapenaz arduratzeaz gain, AMVISAren jarduerarekin lotutako
administrazioko eta izaera juridiko eta legaleko beste gai batzuez ere
arduratzen da: enpresan izapidetzen diren espedienteak ebazteko
kudeaketak eta sustapenak egiten ditu, eta eman beharreko informazioa
ematen du, kontratuak eta kontseilarien izendapenak egiten ditu, eta,
bestalde, akordioak eta hitzarmenak adosten ditu hainbat instituziorekin.
Horrez gain, eskaintzen den zerbitzu publikoa modu egokian emateko
ezarri beharreko berrikuntza juridikoen berri ematen die erakundeko kide
guztiei, gainerako arloak koordinatuz eta kudeaketa egokia egiten
lagunduz.

Arloari dagozkion funtzioak
• Kontratuak kudeatzea, administraziopleguak idaztea, baimenak kudeatzea eta
txostenak egitea, Kontratazio Mahaiaren
idazkaritza orokorra baitu.
• Kontratuak idaztea eta horien jarraipena
egitea, gauzatu arte.
• Enpresaren ondarea eta aseguruak
kudeatzea, kalteak izapidetzeko.
• Barneko nahiz kanpoko arreta juridikoa.
• Enpresako kideen arteko barnekomunikazioa.
• Kanpoko komunikazioa, herri-zuzenbideko
beste administrazio eta erakunde
batzuekin, kontratistekin, hornitzaileekin,
abonatuekin, etab.

Kontratuak
2010. urtean, AMVISAko Kontratazio Mahaiak kontratuak egiteko 20
prozedura izapidetu ditu, kontratatzailearen profilean argitaratutako
berdintasun- eta konkurrentzia-printzipioetan oinarrituta, eta kontratu horiek
hainbat enpresari eman diete lana.

Enpresak kontratatzeko urteko prozedurak

Mota

Kopurua

Prozedura irekia

Kontratuen zenbatekoa

14

13.600.152 €

Prozedura negoziatua

5

189.137 €

Esleipen zuzena

1

17.752 €

20

13.807.041 €

Guztira

% 27,3
% 40,9

Lanak
Aholkularitzak
Zerbitzuak

% 13,6

Hornikuntzak

% 18,2

P
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Kalteak
Uraren Ziklo Osoaren kudeaketa lehen mailako zerbitzu publikoa da, eta, horrelako zerbitzu bat eskaintzeko, zerbitzu
horretaz arduratzen diren erakundeek edozein gorabeheraren aurrean erantzuteko eta zerbitzuaren eskaintza
bermatzeko beharrezko erremintak izan behar dituzte.
2010ean, hainbat aseguru kontratatu dira, 283.477,28 €-ko balioarekin: erantzukizun zibileko asegurua, arrisku
anitzekoa, autoena, bizi- eta istripu-asegurua.
Urtean gertatutako kalteen ondorioz 12 tutu hautsi dira, ezinbesteak bultzaturik. Guztira 100.573,00 €-ko gastua eragin
du horrek, eta kopuru horretatik, 34.971,45 € AMVISAk ordaindu ditu, eta gainerakoa, 65.601,96 €, aseguru-etxeak,
erantzukizun zibileko polizaren kargura. Herritarrek ez dute istripuen ondoriozko erreklamaziorik aurkeztu.

Aholkularitza juridikoa
Arloak esparru juridikoan betetzen duen funtsezko zeregina enpresak izapidetzen dituen espedienteak koordinatzea eta
burutzea da, teknikariak dagozkien gaietan sarraraziz eta gai horiek behin betikoz ebazteko aukera emango duten
abileziak sustatuz. Bestalde, Enpresako Administrazio Kontseiluak erabaki beharreko gai guztiak legea kontuan hartuta
prestatzen dira eta horiei buruzko informazioa ematen da.
2010. urtean, AMVISAk 8 gai izan ditu bide judizialean: bi Lan Arloko Epaitegian, beste bi prozesu zibilean, eta lau
administrazioarekiko auzi-prozesuan.
Arauen esparruan nahiz esparru juridikoan, une honetan indarrean dagoen araudian zaharkituta gelditu diren alderdien
saneamenduari eta berrikuspenari buruzko eskumena hartzeak jarduketarako esparru juridiko berri bat definitzea
bultzatu du, biztanleriari zerbitzuaren funtzionamendu egokia bermatuko diona. AMVISA ordenantza berri bat idazten
aritu da, Vitoria-Gasteizko Udalerriko Uraren Ziklo Osoaren Kudeaketa Arautzeko Ordenantza, eta 2011ko urtarrilean
argitaratuko da ordenantza hori. Araudi berriak honako berrikuntza hauek hartuko ditu barnean:

2011. urtean sartuko da
indarrean Vitoria-Gasteizko
Udalerriko Uraren Ziklo Osoaren
Kudeaketa Arautzeko
Ordenantza, eta 2001. urtetik
indarrean dagoena, VitoriaGasteizko Hiriko Ura Hornitu eta
Arazteko Zerbitzuak Arautzen
dituen Ordenantza, ordeztuko du

• Uraren ziklo osoa arautzea, hornikuntzako eta saneamenduko etapa
guztien kudeaketa, ustiapen eta administrazio iraunkorrarekin lotutako
alderdi guztiak barne.
• Tokiko neurri txikiagoko beste erakunde batzuk integratzeko aukera,
erakunde horiek AMVISAri zerbitzua emateko eskatzen diotenean.
• Erabiltzaileen betebeharrak eta eskubideak egokitzea.
• Ur-hornikuntza edo ur zikinak husteko eta arazteko zerbitzuak dohain
eskaintzea saihestea, tasa izaera duelako.
• Instalazioekin lotutako alderdi zehatzak erabakitzea, Eraikuntzako
Oinarrizko Arautegi berriarekin eta aplikagarri diren gainerako arauekin
bat etorrita.

• AMVISA Sozietate Anonimoak bi alderdi hauetan oinarritutako arautegi berria diseinatu du:
− Ageriko iruzurrak (kontraturik edo kontagailurik ez izatea, desbideratzeak, ur zikinen sarerako lotunea egitea
baimenik gabe...)
− AMVISArekin sinatutako kontratuarekin lotutako betebeharrak eta eskubideak ez betetzea, arau-hauste horiek
larriak edo arinak izan (ez ordaintzea, gehiegizko kontsumoak…)
• Sozietateak eskaintzen duen zerbitzuarekin lotuta, erreklamazioak edo kexak aurkezteko bideak argitzea eta irekitzea.
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03.3 GERENTZIA - INFORMATIKA

2010. urtean, enpresak etorkizunean izango dituen informazio- eta
komunikazio-sistemen oinarriak finkatu eta eraiki ditu AMVISAk, eta arlo
informatikoa eta harremanen esparru orokorra Vitoria-Gasteizko Udaleko
Teknologia Berrien Sailarekin batera garatu ditu, Gerentziarekin zuzenean
lotutako Informatika eta Komunikazio Atalaren bitartez.

Gerentzia - informatikarekin lotutako jarduera
Honako proiektu hauek osatu dira 2010. urtean:
• IKTen diagnostikoa amaitu da, eta 2010-2012 urteetarako Ekintza Plan
bat prestatu da. Horretarako, AMVISAko informazio-sistemen hasierako
egoera aztertu da, sektoreko hainbat enpresa bisitatu dira, eta
desberdintasun teknologikoen egoera kontuan hartu da; bestalde, alderdi
ahulak, sendoak, arriskuak eta aukera garrantzitsuenak aztertu dira,
haien ezarpenaren plangintza egiteko.
• Kudeaketa-sistema berrien hautaketa-prozesuarekin hasi gara, eta,
horretarako, irtenbide ugari aztertu dira; AMVISAren kasura hobekien
egokitzen ziren lau irtenbideen ebaluazio zehatza egin ondoren, bi
egokienak hautatu dira.
• AMVISAren Zerbitzarien Plataforma berria ezarri eta abiarazi da.
Plataforma hori hainbat zerbitzarik eta biltegiratzeko, komunikazioko eta
kopiak egiteko sistemak osatzen dute −dagokion softwarearekin batera−,
eta enpresako berariazko informazio-sistema berrien euskarri da.
• Lankidetzapeko Kudeaketa Dokumentalaren Sistema berria eta Intranet
esleitu dira, eta instalatzen hasi gara.
• PCen eta sareen azpiegituraren zati bat berritu da: mahairako 14 ekipo,
3 ordenagailu eramangarri eta bulego nagusietako Wifi sarea.

Informatikako lana AMVISAko jarduera-arloetako berariazko proiektuak
garatzen laguntzeko zuzendu da baita ere, jarduera horiek teknologia
berriak erabiltzen dituztenean, hala nola GIS sistemak edo banaketasarearen Eredu matematikorako azpiegitura. Halaber, 2010. urtean,
ezarritako sistemak edo azpiegitura aldatzeko edo konpontzeko 109
eskaerari erantzun zaie.
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2011rako aurreikusten diren helburuak eta jarduketak
Honako jarduketa hauek aurreikusi dira 2011. urterako:
• Enpresarako kudeaketa-sistema (ERP) hautatzeko prozesua amaitzea,
lehiaketen deialdia egitea, esleitzea eta ezartzeko proiektuaren
lehenengo fasearekin hastea.
• Lankidetzapeko Kudeaketa Dokumentalaren erreminta eta Intranet
abiaraztea.
• Datuen lotura Krispiñako eta Albinako instalazioetan.
• PCak eta sareak berritzen amaitzea.
Gainerako arloekin batera lan egingo da proiektuak ezartzeko eta
garatzeko orduan, eta honako hauek azpimarratu behar dira: fakturazio
elektronikoa, METAPOSTA sistema erabiltzen hastea, AMVISAren
webgunea berritzea eta merkataritza-kudeaketan eta jendearenganako
arretan Itxarotea Kudeatzeko Sistema abiaraztea; kontagailuen
teleirakurketa egiteko eta abonatuak kudeatzeko lehenengo fasea
ezartzea, saneamendurako GIS abiaraztea edo SCADA sistemen
plataforma berria instalatzen hastea.
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KONPROMISO SOZIALA
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04.1 SARRERA
AMVISAren konpromiso soziala argi ikusten da enpresak urtero nagusiki
urarekin lotutako jarduerak garatzeko edo ekimenak sustatzeko
aurrekontura bideratzen duen kopuruan; jarduera edo ekimen horiek
guztiek Vitoria-Gasteizko hirian iraunkortasuna, elkartasuna eta hezkuntza
bultzatzen laguntzen dute.

Erantzukizun sozialeko
jarduerei dagokien %2,84
gastua
(urteko gastu osoaren
gainean)

Zeregin horretan, AMVISAk udaleko beste sail batzuekin eta herritarren
talde batzuekin batera egiten du lan, hala nola GKEekin, ikastetxeekin,
kultura-elkarteekin edo kirol-elkarteekin.
Konpromiso sozialaren barnean txertatzen dira baita ere talde edo
erakundeei eskaintzen dizkien babesak. 2010. urtean, honako erakunde
hauei eskaini die babesa:
• Deportivo Alavés Fundazioa: AMVISA erakunde horretako Ohorezko
Kide da, eta 25.000 € zuzendu ditu erakunde horren helburuetarako
(oinarrizko kirola eta gizarte-, hezkuntza- eta kultura-jarduerak
sustatzea).
• Vitoria-Gasteizko XV. Nazioarteko Jolas Jaialdia, ekainaren 14tik 27ra
garatutakoa; 21.200 €-ko ekarpena egin du AMVISAk.
• Irabazteko asmorik gabeko elkarteei egindako ekarpen txikiak, guztira
5.900 €-koak.

Erantzukizun sozialeko jardueretarako gastua

Gastuak
Futura Plana

201.282,00 €

Ingurumen Hezkuntza

111.190,00 €

Garapenerako lankidetza

210.000,00 €

Babesak
Gastuak guztira

52.100,00 €
574.572,00 €

2010eko MEMORIA Vitoria-Gasteizko Udal Urak, AB

81

04.2 FUTURA PLANA
Futura Planak ekarpen
esanguratsua egin du hiriak
ingurumenaren eta uraren
kudeaketaren esparruetan duen
jarreran eta, zehazki, VitoriaGasteiz 2012an Europako
Hiriburu Berdea izateko
aukeratzeko orduan

Ezaugarriak
2004. urtetik, AMVISA hainbat jarduketa garatzen ari da Vitoria-Gasteizen,
hiri-inguruetan Ur Eskaria Kudeatzeko Plan Integrala aplikatzeko.
Lehenengo fasean Ura Aurrezteko Plan Integrala (UAPI) izendapena hartu
zuenari Futura Plana deritzo gaur egun, eta uraren kudeaketa eraginkorra
sustatu nahi du plan horrek; horretarako, hiriko biztanle eta kontsumosektore guztien parte-hartzea behar du, kudeaketa horren zati aktibo
bihurtzeko horiek guztiak.
Futura Planaren programaren osagai nagusietako bat erantzukizun soziala
den arren −ingurumenarekin duen loturaren ondorioz nagusiki−, AMVISAk
eskaintzen duen zerbitzuaren beste alderdi batzuk hobetzen ere laguntzen
du, hala nola abonatuekiko eta gizartearekiko komunikazioa, urkontsumoaren sektorekako bereizketa edo kontsumoen murrizketarekin
edo ingurumenaren aurreko sentiberatzearekin lotutako informazioaren eta
jardueren eskaintza.
Eskariaren kudeaketarako jarduketen helburuak Vitoria-Gasteizen

Hasierako egoera
2003

UAPI emaitzak
2008

Futura Planaren
helburuak
2012

22,023

< 22,000

260

< 240

% 89,26

> % 90

Altako ura (hm3/urte)

24,561
Dotazioa (litro/biz./egun)

299
Banaketa-sarearen errendimendua

% 85,9

Etxeko kontsumoa (litro/biz./egun)

123,84

120,66

< 110

Merkataritzako eta industriako eskari garbi globala (litro/biz./egun)

60,0

54,3

< 50

Instituzioen eskari garbi globala (litro/biz./egun)

39,7

23,1

20-30

Ura aurrezteaz arduratzen diren biztanleak (0tik 10era bitarteko ardura-indizea)

5,81

6,98

8

Aurrezteko ohiturak dituzten biztanleak (aurrezteko ohitura dutela diote)

% 75

% 88

> % 90

Eragina: aldian antolatutako ekitaldi ofizialen kopurua

---

17

urtean 5

Aldian identifikatutako eta aitortutako jardunbide egokien kopurua

---
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40

2010ean garatutako jarduketa nagusiak
AMVISAko Ustiapen eta Banaketa Arloak koordinatzen ditu Futura
Planaren jarduketak, eta banaketa-sistemaren kudeaketarekin lotutako gai
guztietan planaren helburuak lortzen laguntzen du; horrez gain, 2010.
urtean ondorengo jarduketa hauek garatu dira:
• Udalaren instalazioetan, merkataritzako instalazioetan, industrietan eta
zerbitzuen sektoreko instalazioetan doako aholkuak emateko eta
diagnostikoak egiteko programa jarraitua gauzatu da, eta dagozkion
txostenak eta hobetzeko proposamenak egin dira. 2010ean, 15
diagnostiko hauek egin dira:
Astronomoak futbol-zelaia

Miguel de Unamuno BHI

Eraikuntzaren Institutu Teknikoa

Baskonia Kirol Hiria (BAKH)

Ibaiondo LHI

Arabako Ospitale Psikiatrikoa

IKA Euskaltegiak, Errege-erregina
Katolikoen kalea

Abetxuku Gizarte Etxea

IKA Euskaltegia, Adriano VI.aren kalea

Landazuri Kiroldegia

IKA Euskaltegia, Zaldiaran kalea

Electra Vitoria (Orona, S. Coop)

IKA Euskaltegia, Badaia kalea

Dendaraba Merkataritzagunea

Azken bi urteetan, uraren
erabilerari buruzko 37
diagnostiko berri egin dira Futura
Planaren barnean, eta 15
jardunbide egoki identifikatu dira

Futura Planaren bitartez,
udalaren beste politika batzuen
ingurumen-iraunkortasuna eta
iraunkortasun soziala bultzatu da,
hurbileko ekipamenduetan eta
berdeguneetan, adibidez

Arantzabela Ikastola

• Ostalaritzako 750 establezimenduri zuzenduta, ura aurrezteko
informazioa eta aholkua emateko kanpaina egin zen; honako hauek izan
ziren kanpaina horren oinarriak: erreferentzia-kontsumoei buruzko
informazio zuzena ematea, uraren kudeaketa hobetzeko aholkuak
ematea, bezeroek kontsumo-elementuak modu egokiagoan erabiltzea
sustatuko duten hedapen-materialak banatzea, eta komunak miatzea.
Ondoren, establezimenduaren egoerari buruzko txosten pertsonalizatua
igorri zitzaien, erabilera hobetzeko har daitezkeen neurriekin.
2010. urtean, erabili beharreko komunikazio-elementuak diseinatu dira
(eranskailuak, fitxak eta materialen karpetak), eta bisitak egiteko fasea
amaitu da, 680 establezimendu ezaugarritu ondoren. 2011ko lehenengo
hiruhilekoan osatuko da kanpaina.
• Hiriko hiruhilekoko eta urteko ur-kontsumoak zehazteko txosten
teknikoak egin dira, eta fakturazioaren araberako etxeko kontsumoaren
azterketa eta hiriko berdeguneen ureztatzea azpimarratu dira bereziki.
Bestalde, Berrerabiltzeko Planeko eskariak ezaugarritzeko azterketan
ere lagundu du Futura Planak, udal-kontsumoen datuen eta
informazioaren kudeaketari dagokionez.
• Hiruhilekoko fakturetan txertatzen diren eta abonatu guztiei bidaltzen
zaizkien AMVISAren eta Futura Planaren jarduerari buruzko lau
informazio-orriak prestatu dira.
• Sentiberatzeko ekintzak egin dira, martxoaren 22an Uraren Munduko
Eguna zela ospatzeko. “Zer kolorerekin margotuko dugu etorkizuna?”
esloganean oinarrituta, komunikazio-kanpaina garatu zen irratian eta
markesinetan, eta kaleko jarduera bat prestatu zen: munduan urak duen
egoerari buruzko galderen eta erantzunen labirinto baten bidez, hiriko
biztanleek planetaren etorkizuna sinbolikoki margotu zuen, koloretako
eranskailuak erabiliz.
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Aurten, lankidetza estrategiko
garrantzitsuak batu zaizkio
Futura Planari: MAPFRE
Fundazioa, Fundación Laboral
San Prudencio edo Osakidetza
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• Tanta Jokoa haur-jolasa prestatu da, oka-joko ezagunean oinarrituta, eta
uraren erabilerari buruzko argazkiak eta mezuak erabili dira. VitoriaGasteizko XV. Nazioarteko Jolas Jaialdian ekainaren 14tik 27ra bitartean
garatutakoan, AMVISAri zuzendutako eremuan erabili da jolasa.
• Udal-zentroetan komunikatzeko eta sentiberatzeko ekintzak garatu
dira: ur-kontsumoari buruz informatzeko zentroetako 25 elementuak
eguneratu dira, 2009ko datuekin.
• www.amvisa.org/futura webgunearen mantentze-lanak egin dira, eta
plana hirian edo hiritik kanpo ezagutarazteko eta aurkezteko materialak
prestatu dira.
• “Vitoria-Gasteizen, urak axola digu” ingurumen-kontzientzia hartzeko
programa abiarazi da, eta 2010-2011 ikasturtean garatu da. Hiriko
ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako Hirugarren Zikloko ikasleei (5. eta 6.
mailak) eta Bigarren Hezkuntzako Lehen Ziklokoei (1. eta 2. mailak)
zuzentzen zaie, eta Vitoria-Gasteizko Udalak eta MAPFRE Fundazioak
sinatutako hitzarmen baten emaitza da, AMVISAren Ingurumen
Hezkuntzako Jardueren Programaren eskaintza osatzeko.
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04.3 INGURUMEN-HEZKUNTZAKO
JARDUERAK
Urari buruzko Ingurumen Hezkuntzako Jardueren Programa, AMVISAk
antolatutakoa eta finantzatutakoa eta Vitoria-Gasteizko Udaleko Ingurugiro
Gaietarako Ikastegiak (CEA) kudeatutakoa, 2003. urtetik ari da garatzen
ikastetxe guztietan.

Ingurumen Hezkuntzako
Jardueretan, guztira 4.390
pertsonek hartu dute parte 20092010 ikasturtean

Hasiera batean “Ingurumen Hezkuntzako Jardueren Katalogoa VitoriaGasteizen eta Araban” argitalpenaren edizioetan aurkeztu zen, eta, gaur
egun, “Vitoria-Gasteiz. Hiri Hezitzailea” jardueren udal-gidan jasotzen da;
programa horren helburua, Lurrean bizitzeko funtsezko elementua den
heinean, ikasleei uraren irudi osoa eskaintzea da; horretarako, hainbat
metodologia eta baliabide erabiltzen dira, eta jolasak, lantegiak, bisita
gidatuak, eztabaidak, ekoikuskaritzak, lehiaketak eta parte-hartzean
oinarritutako ekintzak garatzen dira ikastetxeetan, euskaraz nahiz
gaztelaniaz.

1 Ibilaldiak Zadorran barrena
Zadorra ibaian eta haren inguruan (Atxako ibilbidea, presako ibilbidea, Gobeoko ibilbidea eta ibilbide orokorra) egiteko
lau ibilbide hartzen ditu barnean, eta bisita gidatua, lantegiak, datuen guztien arteko azterketa eta gertaeren behaketa
lantzen dira, ibaiaren iraunkortasuna eta ezagutza nahiz hiriarekin duen lotura sustatzeko.

Hartzaileak: Lehen Hezkuntzako Hirugarren Zikloa, DBHko 1. eta 2. zikloak, Batxilergoa eta Prestakuntza Zikloak, eta
beste talde batzuk, ibilbidearen arabera.
Parte-hartzaile kopurua 2009-2010 ikasturtean: 26 ikastetxetako 1.356 ikasle.
Egutegia: ikasturte osoa.

2 Ura ezagutzeko jolasean
Uraren gaia ikuspegi ludikotik lantzen du jarduera honek. Ipuinen, jardueren txokoen, gorputz-adierazpeneko
jardueren eta abarren bitartez urarekin eta iraunkortasunarekin lotutako gaietara hurbildu nahi dira haurrak. AtariaSalburuako Hezeguneen Interpretazio Zentroan egiten da.
Hartzaileak: Haur Hezkuntzako ikasleak (Bigarren Zikloko 3. maila).
Parte-hartzaile kopurua 2009-2010 ikasturtean: 26 ikastetxetako 1.275 ikasle.
Egutegia: 2010eko martxoa-ekaina.
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3 Bisitak: Arakako EUA, Krispiñako HUA eta Vitoria-Gasteizko ur-banaketarako sarea
Bisita gidatuak egiteko programa, ibilbideetan eta jarduera didaktikoetan, lantegietan eta bi plantetan eta banaketasarean egiteko lan-saioetan oinarritutakoa. Bisiten helburuak honako hauek dira: instalazioak ezagutzea, ikasleak
edateko ura eskuratzeko eta ur zikinak arazteko prozesuetara hurbiltzea, kutsaduraren arazoari buruz sentiberatzea,
ura aurreztea sustatzea, sarea nola egituratzen den, zer elementuk osatzen duten eta zer neurri dituen jakitea, eta
jarioak hautemateko eta kontrolatzeko zer metodologia erabiltzen den ezagutzea. Sarea ikusteko bisitak Abetxukuko
Gizarte Etxean eta AMVISAren instalazioetan egiten dira.
Hartzaileak: DBHko, Batxilergoko eta Prestakuntza Zikloetako ikasleak.
Parte-hartzaile kopurua 2009-2010 ikasturtean: 19 ikastetxetako 1.629 ikasle.
Egutegia: 2009ko urria-2010eko ekaina.

4 Bisita gidatuak Uribarri Ganboako urtegira
Uribarri Ganboako urtegia hurbiletik ezagutzeko aukera ematen du: bizikletaz Garaio parkea eta Mendixurko
ornitologia-parkea bisitatzen dira, eta, ondoren, zeharkaldia egiten da belaontzian. Bisita horien bidez, besteak beste,
hirian erabiltzen den uraren jatorria eta iturriak ezagutarazi nahi dira, ur-hornikuntzaren eta balio naturalen
ikuspegietatik urtegiak duen garrantzia azpimarratu nahi da, ingurumenean ia eraginik ez duen aisialdia sustatu nahi
da, hezegune bat zer den eta Ramsar zerrendan egotean zer esan nahi duen erakutsi nahi da, edo urtegia eta uraren
kudeaketa egokia mehatxatzen duten faktoreak ezagutzen irakatsi nahi da.
Bisitak ingurumeneko bi begiralek zuzentzen dituzte, eta igandeetan egiten dira.
Hartzaileak: 10 urtetik gorako pertsona taldeak. Gehienez ere 10 pertsonako taldeak izan daitezke, eta igerian eta
bizikletan ibiltzen jakin behar dute.
Parte-hartzaile kopurua 2009-2010 ikasturtean: 130 pertsona.
Egutegia: 2010ko maiatzak 2-uztailak 25.
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04.4 GARAPENERAKO LANKIDETZA
AMVISAk urteko aurrekontuaren % 1 zuzentzen du Garapenerako
Lankidetzako ekintzetarako, edateko ura hornitzeko eta saneamenduko
proiektuei laguntza teknikoa eta ekonomikoa ematen die garapen bidean
dauden herrialdeetan sustatutako proiektuei; proiektu horiek hirian
finkatutako GGKEek bai Vitoria-Gasteizko Udalari (Garapenerako
Lankidetza Zerbitzuaren bidez) bai AMVISAri berari proposatutakoak dira.

AMVISAren
aurrekontua
lankidetzarako

%1

(urteko aurrekontu osoaren
gain)

2010. urtean, ondorengo jarduketa hauek garatu dira lankidetzaren
esparruan:
• Haitiko lurrikaran kaltetutako biztanleei zuzendutako laguntza
humanitarioa
Vitoria-Gasteizko Udalak, Arabako Foru Aldundiak eta Vital Kutxa
Fundazioak eratutako Larrialdiei aurre egiteko Funtsera zuzendutako
ekarpena, 65.000 €-koa.
• Ingurumen Hezkuntzako Javier Beltran de Nanclares zentrorako
proiektua, Piurako Castilla barrutian (Peru)
Zentroan edateko ura eskuratzeko sistema bat ezartzeko laguntza
ekonomikoa; zentro horrek lanerako oinarrizko prestakuntza eskaintzen
die inguruko Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako ikasleei,
eta, bestalde, irakurtzen eta idazten irakasteko eta matematika
irakasteko ekintzak garatzen ditu emakumeei zuzendutako alfabetatzezirkuluetan. Urtero, 600 ikaslek baino gehiagok ikasten dute zentroan.
ADIPEk garatzen du, eta 33.000 €-ko laguntza zuzentzen da zeregin
horretara.
• El Cortijo etxaldean eta San Francisco Menéndezko San Benito
kantoiko aterpean (El Salvador) edateko ura ezartzeko proiektua
Proiektua prestatzeko laguntza teknikoa; proiektuaren zati bat VitoriaGasteizko Udalak finantzatu du. Lanaren helburua aurkeztutako
proiektua hobetzea da, bai eta bertatik bertarako laguntza teknikoa
ematea ere.
• Nejapako (El Salvador) udalaren ur-enpresarekin lankidetza
Laguntza
teknikoa,
zerbitzua
modu
egokiagoan kudeatzeko
proposamenak egitea eta finantziazio-programa.
• Champerico (Guatemala) udalerriarekin lankidetza
Laguntza teknikoa udalerrian ur-zerbitzua abiarazteko alderdi guztietan.
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• El Salvadorko Gobernuarekin lankidetza
Herrialdeko landa-inguruetan ur-proiektuak garatzeko orduan laguntza
teknikoa emateko lankidetzarako proposamena, honako hauen
laguntzarekin: AECID (Garapenerako Nazioarteko Lankidetzako
Espainiako Agentzia), ANDA (El Salvadorko Ubideen eta Estolderiaren
Administrazio Nazionala), El Salvadorko Ingurumen Ministerioa eta
FISDL (Tokiko Garapenerako Gizarte Inbertsioko Funtsa).
• Ura eta saneamenduaren kudeaketarako nazioarteko lankidetzari
buruzko II. Udal Jardunaldia
Vitoria-Gasteizen egin zen, urriaren 22an. Honako erakunde hauek
lagundu zuten jardunaldia antolatzen: Euskal Fondoak (Lankidetzarako
Udal Erakundeen Euskal Elkartea), Vitoria-Gasteizko Udaleko
garapenean laguntzeko zerbitzuak eta AMVISAk.
Bestalde, Vitoria-Gasteizko Udalak antolatuta, jardunaldiaren bezperan,
urriaren 21ean, lan-saio bat egin zen: “Ikasbidea, edateko urari buruzko
hainbat urtetarako hiru proiekturen ebaluaziotik abiatuta”; AMVISAk parte
hartu du berorren balioespenean eta ebaluazio teknikoan.
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04.5 AMVISAK
IRAUNKORTASUNARI
EGINDAKO EKARPENA
AMVISAk eraginkortasun eta iraunkortasun handieneko irizpideak
erabiltzen ditu uraren ziklo osoaren kudeaketa egiteko, eta ingurumeninplikazioak ditu zikloko etapa guztietan eta zerbitzua eskaintzeko
gainerako zeregin berezietan.
Laburbiltzeko, ondoren, ingurumenarekin lotura zuzena duten 2010eko
datu eta jarduketa nagusiak jaso dira; horietako batzuk aurreko
kapituluetan adierazi dira.

AMVISAk ingurumenaren
esparruan 2010ean izandako
gastuak 3.940.921 €-koak izan
dira, hondakinen eta arazketako
lokatzen kudeaketa barne

Energia eta erregaien kontsumoa
• Zerbitzuak 2010. urtean kontsumitutako energia elektrikoa 15.198.885
kWh-koa izan da.
%2
% 29

Urak hartzeko guneetako
ponpaketak
Arakako EUA

Krispiñako HUA
%7

% 62

Gainerako zerbitzua

• Krispiñako HUAn kontsumitutako energiaren % 40 eta 45 artean plantako
biogasa erabiliz sortzen da.
100%
80%

5.730.019

5.879.918

6.120.131

5.302.185

3.980.322

4.043.197

3.627.149

4.142.823

2007

2008

2009

2010

60%
40%
20%

Kontsumitzaileek aurreztutako
urari esker, 2004tik 2008ra
bitartean, AMVISAren
zerbitzuaren eta etxeetako CO2ren isurpenak % 12 eta % 6
murriztu ziren, hurrenez hurren.
2008tik kontsumoak murrizten ari
dira, eta joera horri eutsi zaio

0%

Ekoitzitako energia (kWh)

Inportutako energia (kWh)
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• Krispiñako HUAn energia-kontsumoa optimizatzeko azterketak egiten ari
dira, eta 2012an murrizketa nabarmena lortuko da kontsumoan, 200.000
kWh/urte baino gehiagokoa.
• Albinako urtegia Arakako EUArekin lotzeko tutu berriaren proiektua
gauzatzean, araztegira grabitatearen laguntzarekin iritsiko den urerreserba handia lortuko da, hau da, ez da energiarik erabiliko zeregin
horretarako.

Urtean kontsumitutako erregaia

Erregaia

Kontsumoa (litroak)

Zerbitzuan guztira kontsumitutako gasolioa

30.000,00

Mugitzeko kontsumitutako A gasolioa

11.491,67

Mugitzeko kontsumitutako gasolina

3.298,39

Gas naturala

--

Guztira

44.790,06

Ur-kontsumoa eta berrerabiltzea
• Arakako EUAko lokatzak jatorrian tratatzeko aukerari esker, 2011. urtetik
aurrera, hirian urtean kontsumitzen den uraren % 1 aurreztuko da
3
(180.000 m gutxi gorabehera).
• Krispiñako HUAk beharrezko duen ur-kontsumoa bosten batera murriztu
da lau urtean.
Ur-kontsumoaren bilakaera Krispiñako HUAn
m3
60.000
50.000
40.000
30.000

60.479
50.063

20.000

35.589

10.000

12.113
0

2007
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• AMVISAk Ura Berrerabiltzeko Plana du: edateko txarra den ur-eskariak
aztertzen ditu hirian, eta ur horren hornikuntzarako irtenbideak.
• Arrato Ureztatzaileen Elkarteari egindako 400 l/s-ko kontzesioak
araztutako ur zikinen bolumen handi bat nekazaritzan berrerabiltzeko
aukera ematen du.
Araztutako ur zikina, Arrato Ureztatzaileen Elkarteak jasotakoa

m3
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hondakinen kudeaketa
• Krispiñako HUAtik iritsitako lokatzak balioesteko plan bat garatzen ari
da, lokatz horiek nekazaritzan erabiltzeko eta Laminoria harrobia
ingurumenaren eta paisaiaren aldetik leheneratzeko. Lehenengo aldiz,
2010. urtean, lokatzen % 40 ez dira zabortegira bota, eta 2012. urterako
helburua kopuru hori 10.000 tonakoa izatea da.
• Krispiñako HUAn sortutako hondakin toxikoak eta arriskutsuak ia
guztiz murriztu dira.
• Arakako EUAko lokatzak jatorrian tratatzeko proiektua osatzeko, 2011.
urtean lokatzak balioesteko aukerak aztertzea aurreikusi da.

Ur zikinak araztean sortutako lokatzak (Tn)

Ur zikinak araztean sortutako hondakin
toxikoak eta arriskutsuak (Tn)
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15.538 6.100

13.500
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400
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200
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AMVISAren kudeaketak eta
ingurumenarekin hartu duen
konpromisoak Vitoria-Gasteiz
iraunkortasunaren aldetik
Europan erreferentzia izan dadin
lagundu dute
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Zerbitzuaren kudeaketa orokorra
• Abonatuen kudeaketan, AMVISAk datozen urteetan on-line zerbitzuak
ezartzearen aldeko eta fakturazio elektronikoa bultzatzeko apustua egin
du, hala, paperaren erabilera murrizteko.
• Ura Aurrezteko 2004-2008 Plan Integrala eta egungo Futura Plana
garatzeari esker −jarduketa tekniko guztiak eta komunikazioko eta
sentiberatzeko jarduera guztiak barne−, hiriko ur-kontsumo orokorra eta
sektorekakoa murrizten ari da. Kontsumoak murriztearen ondorioz,
baliabide hori gutxiago urrituko da, eta hornikuntzaren bermea handituko
da.
• Urari buruzko Ingurumen Hezkuntzako Jardueren Programak, hiriko
ikasleei zuzendutakoak, urak hirian egiten duen zikloa hobeto ezagutzen
eta iraunkortasunean eta baliabidearen erabilera eraginkorrean
oinarritutako ingurumen-balioak hedatzen laguntzen du.
• Aurreko guztiaz gain, ingurumenaren eta gizartearen iraunkortasunari
laguntzeko, AMVISAk bere aurrekontuaren % 1 Garapenerako
Lankidetzara zuzentzeko konpromisoari eutsi dio.
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05.1 KUDEAKETA EKONOMIKOARI
BURUZKO INFORMAZIO
GARRANTZITSUA

Administrazio eta Ekonomia Arloak sozietatearen kudeaketa
ekonomikoan eta finantzarioan duen helburu nagusia dagozkion funtzioak
modu eraginkorrean egitea da.

Arloari dagozkion funtzioak
• Sozietatearen egoera ekonomikoak eta
finantzarioak prestatzea eta koordinatzea,
zehazki: aurrekontuak, tarifak,
kontabilitatea, urteko kontuak, auditoriak,
zergak, etab.
• Sozietatearen barneko finantza-kudeaketa
eta kontrol ekonomikoa.
• Bezeroekin, zordunekin, hornitzaileekin eta
beste hartzekodunekin harremanak
ezartzea, bai eta instituzioekin eta beste
erakunde batzuekin ere,
administrazioarekin lotutako gaietan.

• Sozietatearen administrazioko agiriak
erregistratzea eta artxibatzea.

Fakturazioen bilakaera eta irabazi eta galeren kontua (€)
Kontzeptua
A. Negozio-zifraren zenbatekoa

2007

2008

2009

2010

13.956.540

17.609.780

18.529.278

21.627.853

Hornikuntza

8.430.743

10.464.093

10.672.121

11.392.553

Hondakin-uren araztegia

4.640.158

6.281.561

6.706.655

7.342.473

0

0

262.488

1.887.841

64.312

131.742

274.131

316.397

Bajen ondoriozko likidazioak

330.367

300.945

209.594

189.616

Kontagailuak

223.719

201.904

210.762

292.917

Beste salmenta batzuk

267.241

229.537

193.527

206.056

Estolderia
Hirugarren sektoreko isurketak eta lokatzen
tratamendua

B. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk

82.739

57.744

76.598

147.922

C. Langileen gastuak

3.662.056

3.633.181

3.818.753

3.946.110

D. Hornikuntzak eta ustiapeneko beste gastu batzuk
E. Beste emaitza batzuk (apartekoak eta beste
batzuk)

7.735.355

8.969.496

8.456.205

9.082.559

-492.988

-48.440

-62.773

-226.357

F. Amortizazioak

4.526.094

4.779.854

5.747.336

6.949.447

G. Kapital diru-laguntzen egozpena
Ustiapenaren emaitza

2.579.731
202.516

2.637.310
2.873.863

3.904.499
4.425.307

5.195.501
6.766.803

Finantza-emaitza
Ekitaldiaren emaitza

59.389

158.875

61.950

-442

261.905

3.032.738

4.487.257

6.766.361
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AMVISAk, 2012. urterako, uraren
kudeaketarekin lotutako kostu
guztiak tarifetan txertatu nahi
ditu, indarrean dagoen Europako
araudia betetzeko

Sozietateak negozio kopuruaren hazkunde nabarmena izan du 2007tik
2011ra bitartean, Administrazio Kontseiluak 2008. urtean adostutako tarifen
politikaren ondorioz, 2009tik 2012ra bitartean uraren ziklo osoaren
kudeaketa-kostu guztiak poliki-poliki barneratzea erabaki baitzen. Kostu
horien artean, estolderiaren zerbitzutik sortutakoak nabarmentzen dira,
Vitoria-Gasteizko Udalak 2009an utzi baitzuen behin-betikoz zerbitzu hori
AMVISAren esku.

Uraren prezioa
Ur Hornikuntza eta Saneamenduko Espainiar Elkarteak (AEAS) eta
Udalerrietako Ur Zerbitzuak Kudeatzeko Enpresen Espainiar Elkarteak
(AGA), urtero, AEASko Ekonomia eta Estatistika Batzordearen bitartez,
Espainiako udalerrietako ur-tarifen azterketa egiten dute, uren
hornikuntzarako eta saneamenduko hiri-zerbitzuen operadoreen artean
egindako inkesta batean oinarrituta. 2010eko datuak 2010eko bigarren
seihilekoan egindako inkesta batetik lortu dira; inkesta hori 50.000 biztanle
baino gehiago dituzten udalerrietan ur-zerbitzuak kudeatzen dituzten
erakundeei egin zitzaien. Lortutako datuei esker, uraren ziklo osoaren
zerbitzuaren erabiltzaileek batez beste ordaindutako prezioaren adierazle
bat kalkula daiteke (kalkulu horietan ez da BEZa kontuan hartzen).
Inkesta horren arabera, AMVISAko abonatuek uraren ziklo osoaren truk
3
3
1,00 €/m ordaintzen dute batez beste etxeko erabilerarako, 1,61 €/m
3
erabilera industrialerako, eta balio bateratua 1,15 €/m -koa da.
Probintziaka, Araba (AMVISA Sistema) estatuko batez bestekoaren azpitik
dago, eta uraren prezio merkeena duten lurraldeen artean hamargarren
tokia du (43 probintziatako udalerrien azterketan oinarrituta).

Uraren batez besteko prezioaren bilakaera Vitoria-Gasteizen, AEASen
urteroko inkestaren arabera

2010

0,996

1,137

0,944

2009

0,817

2008

0,863
0,767

Etxekoa/Industriala
Doméstico/industrial
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2007

0,711
0,616

2006

0,711
0,616
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Doméstico
Etxekoa

AEASen 2010eko tarifei buruzko inkestaren emaitzak Arabarako eta inguruko lurraldeetarako

Ordezkatutako
biztanleria (biz.)

Probintzia
Araba (AMVISA sistema)
Bizkaia

3

Uraren ziklo osoa (€/m )
Etxeko erabilera

Industriako erabilera

Bateratua

242.844

1,00

1,61

1,15

1.020.221

1,10

1,97

1,32

Gipuzkoa

77.579

1,41

1,85

1,52

Nafarroa

340.205

1,10

1,34

1,16

Burgos

178.966

0,73

0,76

0,74

Errioxa

176.746

1,14

1,26

1,17

1.340.644

1,10

1,90

1,30

24.159.814

1,45

1,91

1,57

EAE, guztira
Estatua, guztira

Uraren batez besteko prezioa etxeko erabileran eta m3-ko, 2010eko AEASen inkestaren arabera

1,10 €
1,41 €

1,00 €

1,10 €

0,73 €

1,14 €
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Kanpoko finantziazioa eta jasotako diru-laguntzak (€)
Ekitaldian azpiegituretan egindako inbertsioak eta diru-laguntzen edo herri-erakundeekin egindako hitzarmenen bidez
finantzatutako kopuruak honako hauek dira:
Kanpoko finantziazioa
Egindako inbertsioa
Banaketa-tutuak berritzea
Hirugarren sektoreko tratamendua hondakinuren araztegian

Kopurua

Diruz lagundutako
aurrekontua

919.012

998.774

1.884.870

Erakundea

Finantzazioa

URA

400.000

URA

% 20
% 80

6.000.000 EBko Kohesio Funtsak

Banaketa-sareko eredu matematikoa

166.596

250.000

URA

% 80

Albinako presa araudiaren arabera egokitzea

397.665

680.000

URA

% 100

Albina-Araka tutua erdibitzea

10.000

11.000.000

URA

% 50

Lokatzak tratatzeko planta EUAn

515.555

1.420.000

URA

% 50

Subijana-Araka hoditeria, 1. fasea

147.750

10.000.000

URA

% 20

Edateko Txarra den Ura Berrerabiltzeko Plana
Udaleko lanen ekarpena
Beste inbertsio batzuk
2010eko ekitaldia, guztira

8.100

81.000

URA

% 80

2.915.410

--

--

--

418.842

--

--

--

7.383.801

2010eko ekitaldian, hobekuntza energetikoarekin lotutako inbertsioak ere egin dira, 38.588,43 €-koak, eta Energiaren
Euskal Erakundeak (EEE) 11.767 €-ko diru-laguntza eman du.
Horrez gain, I+G+b motako inbertsioak ere garatu dira, 15.000 €-koak, eta URA Uraren Euskal Agentziak % 50ean
finantzatu ditu.

Zerbitzuaren kudeaketa ekonomikoarekin lotutako jarduera
2010. urtean, ondoko jarduketa hauek nabarmendu dira:
• Uraren kanona modu eraginkorrean biltzeko (borondatez) beharrezkoak diren informatikako eta kudeaketako tresnak
abiaraztea eta egokitzea, Eusko Legebiltzarreko ekainaren 23ko 1/2006 Legean ezarritako xedapenen eta, 181/2008
Dekretuan oinarrituta, lege hori garatzen duen erregelamenduaren arabera. Uraren Euskal Agentziaren izenean eta
horren kontura, uraren kanona biltzeko derrigortasuna ezartzen diete erakunde hornitzaileei, hornikuntzaren fakturan
bertan txertatuz.
• Arloaren barne-prozesuak definitzeko eta hobetzeko orduan aurreratu da ekitaldian, eta horien mekanizazioan eta
automatizazioan ere aurreratu da; bestalde, eragiten dieten lege-aldaketek zehaztutako eskaeretara eta baldintzetara
egokitu dira. Gainera, laster abiaraziko diren kudeaketa-sistema berriak hautatzeko prozesuan ere lagundu da.
• Zerbitzuaren ordenantza berria idazten lagundu da, eta 2011. urtean sartu da indarrean ordenantza hori.

2011rako aurreikusten diren helburuak eta jarduketak
• Zerbitzuaren ordenantza berria indarrean sartzea eta aplikatzea.
• Kudeaketa-sistema berri bat (ERP) hautatzea eta abiaraztea arlo ekonomikoan.
• Ibilgetuaren inbentario bat egiten hastea.
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05.2 URTEKO KONTUAK
Balantzea, 2010eko abenduaren 31n

AKTIBOA
A) Aktibo ez arrunta

2010

2009

163.345.774,33

160.840.096,11

I. Ibilgetu ukiezina

230.517,52

113.329,86

2. Kontzesioakk

0,00

22.237,44

5. Aplikazio informatikoak

63.921,12

18.192,42

6. Beste ibilgetu ukiezina

166.596,40

72.900,00

163.092.018,18

160.709.898,11

1.468.797,51

1.508.600,89

154.681.868,13

156.370.422,45

6.941.352,54

2.830.874,77

V. Epe luzeko finantza-inbertsioak

23.238,63

16.868,14

5. Beste finantza-aktibo batzuk

23.238,63

16.868,14

35.304.960,04

27.669.247,76

105.782,44

122.647,93

II. Ibilgetu materiala
1. Lur-sailak eta eraikuntzak
2. Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu materiala
3. Indarreko ibilgetua eta aurrerakinak

B) Aktibo arrunta
II. Izakinak
2. Lehengaiak eta beste hornikuntza batzuk
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk
1. Bezeroak, salmenten eta zerbitzuen hornikuntzen arabera
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak
3. Askotariko zordunak
6. Beste kreditu batzuk herri-administrazioekin
IV. Epe laburreko inbertsioak taldeko enpresetan eta enpresa
elkartuetan
2. Kredituak enpresei
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak
5. Beste finantza-aktibo batzuk
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokideak
1. Diruzaintza
2. Beste aktibo likido baliokideak
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)

105.782,44

122.647,93

29.894.100,54

19.194.818,68

6.395.013,73

5.162.419,91

14.751.964,01

9.485.678,80

8.362.610,19

4.076.158,54

384.512,61

470.561,43

0,00

2.915.409,63

0,00

2.915.409,63

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

5.302.077,06

5.433.371,52

296.393,49

1.428.643,26

5.005.683,57

4.004.728,26

198.650.734,37

188.509.343,87
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ONDARE GARBI ETA PASIBOA
A) Ondare garbia
A-1) Enpresaren funtsak
I. Kapitala
1. Eskrituran jasotako kapitala
III. Erreserbak
1. Legezkoa eta estatutuetakoa
2. Beste erreserba batzuk
VII. Ekitaldiko emaitza

2010

2009

177.968.977,62

175.686.610,20

41.975.847,50

37.728.839,34

558.340,24

558.340,24

558.340,24

558.340,24

34.651.146,46

32.683.241,70

6.705.449,37

6.705.449,37

27.945.697,09

25.977.792,33

6.766.360,80

4.487.257,40

135.993.130,12

137.957.770,86

13.543.276,74

7.676.014,15

3.543.813,60

4.606.477,91

1. Langileentzako eginbeharrak, epe luzeko prestazioengatik

1.386.437,57

1.470.768,41

4. Beste zuzkidura batzuk

2.157.376,03

3.135.709,50

A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak
B) Pasibo ez arrunta
I. Epe luzeko hornikuntzak

II. Epe luzeko zorrak

9.999.463,14

3.069.536,24

9.999.463,14

3.069.536,24

C) Pasibo arrunta

7.138.480,01

5.146.719,52

III. Epe laburreko zorrak

3.058.317,28

36.331,98

5. Beste finantza-pasibo batzuk
V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu
batzuk
1. Hornitzaileak

3.058.317,28

36.331,98

4.080.162,73

5.110.387,54

2.522.761,82

2.950.990,24

50.947,65

722.288,49

569.599,43

512.793,51

14.609,05

13.206,77

5. Beste finantza-aktibo batzuk

2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak
3. Askotariko hartzekodunak
4. Langileak (ordaintzeke dauden sariak)
6. Beste zor batzuk herri-administrazioekin
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)
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922.244,78

911.108,53

198.650.734,37

188.509.343,87

Irabazi eta galeren kontua, 2010eko abenduaren 31n
2010

2009

21.128.880,28

18.124.988,69

a) Salmentak

21.128.880,28

18.124.988,69

4. Hornikuntzak

-5.960.033,41

-5.522.461,38

b) Lehengaien eta bestelako kontsumogaien kontsumoa

-1.277.678,20

-1.313.128,80

c) Beste enpresa batzuek egindako lanak

-4.682.355,21

-4.209.332,58

646.895,14

480.887,02

617.584,86

465.080,42

A) Eragiketa jarraituak
1. Negozio kopuruaren zenbateko garbia

5. Ustiapeneko beste sarrera batzuk
a) Sarrera gehigarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk
b) Ustiapenerako diru-laguntzak, ekitaldiko emaitzan txertatutakoak
6. Langileen gastuak
a) Soldatak eta berdinetsiak
b) Gizarte-zamak
c) Hornikuntzak

29.310,28

15.806,60

-3.946.110,44

-3.818.753,31

-2.861.343,67

-2.832.369,58

-991.390,72

-888.276,70

-93.376,05

-98.107,03

-3.297.248,18

-2.933.744,01

-2.593.898,98

-2.547.240,49

-275.717,62

-269.470,09

c) Merkataritzako eragiketetako hornikuntzak galtzea, narriatzea eta aldatzea

-201.274,97

-117.033,43

d) Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk

-226.356,61

0,00

-6.949.447,45

-5.747.335,89

5.195.500,93

3.904.499,19

-51.633,74

-62.772,85

7. Ustiapeneko beste gastu batzuk
a) Kanpoko zerbitzuak
b) Zergak

8. Ibilgetuaren amortizazioa
9. Ibilgetu ez-finantzarioen eta besteen diru-laguntzen egoztea
11. Ibilgetua besterentzearen ondoriozko narriadura eta emaitza
a) Narriadurak eta galerak
A.1. USTIAPENAREN EMAITZA
12. Finantza-sarrerak
b) Balio negoziagarriena eta beste finantza-tresna batzuena
b.2) Hirugarrenena
13. Finantza-gastuak
c) Hornikuntzak eguneratzeagatik
A.2. FINANTZEN EMAITZA
A.3. ZERGAK ORDAINDU AURREKO EMAITZA
17. Etekinen gaineko zerga
A.4. ERAGIKETA JARRAITUEN EKITALDIKO EMAITZA

-51.633,74

-62.772,85

6.766.803,13

4.425.307,46

53.872,67

112.065,94

53.872,67

112.065,94

53.872,67

112.065,94

-54.315,00

-50.116,00

-54.315,00

-50.116,00

-442,33

61.949,94

6.766.360,80

4.487.257,40

0,00

0,00

6.766.360,80

4.487.257,40

B) Eragiketa etenak
18. Eragiketa etenen ekitaldiko emaitza, zerga gabe
A.5. EKITALDIKO EMAITZA

0,00

0,00

6.766.360,80

4.487.257,40
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