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LEHENDAKARITZAREN GUTUNA
Vitoria-Gasteizko udalerriak kalitatezko Uraren Zerbitzu Integrala du, eta
eraginkortasunez eta efizientzia handiz eskaintzen du zerbitzu hori. Ondorio
hori atera daiteke aurten hiritarren pertzepzioa hautemateko egin dugun
azterketan; azterketa hori da, azterketa horrek balioesten du, hain zuzen ere,
AMVISAren lana: kudeatzen dugun baliabide naturalaren erabilgarritasun
handiena lortzea, erabiltzaileen asetasun-maila ahalik eta handienarekin,
betiere. Ura jasotzerakoan nahiz ur araztua isurtzerakoan, abonatuen
kudeaketa egiterakoan edo gure konpromiso sozialean, gure helburua berme
osoz lehen mailako zerbitzu publikoa eskaintzea da.
Zeregin horretan, 2011. urtean inbertsio handia egin da, batetik, hornikuntzaren
segurtasuna handitzeko azpiegituretan, eta, bestetik, ur zikinen arazketaren
kalitatea bermatzeko azpiegituretan. Albinako hodi berriaren eraikuntzak urerreserba garrantzitsu hori erantsiko die hiriko hornikuntza-iturriei, eta, hala,
hainbat arazo saihestuko dira, lehorteen aurrean sor daitezkeenak, adibidez.
Bestalde, Kripiñako HUAren hirugarren mailako tratamendurako eta euriuren tratamendurako instalazio berriek Zadorra ibaira egiten dugun azken
isurpenaren kalitatea hobetuko dute, eta, horrez gain, tratatutako ura
berrerabiltzeko eta prozesuan sortutako arazketa-lokatzei probetxu ateratzeko
aukera emango digute. Bi jarduketa horiek URA Uraren Euskal Agentziaren
babes ekonomikoa izan dute, eta baita Europako Kohesio Funtsena ere, eta
hiritarrei zuzendutako zerbitzua eskaintzeko eta gure ingurune naturalarekiko
arduraz jokatzeko egiten ari garen ahaleginaren bi adibide dira, baliabideen
-energia eta ura- kontsumo eraginkorraren ikuspegitik planteatu baitira, eta
zabortegira eramaten diren hondakinak murrizteko ahalegina ere egin baita.
Bestalde, 2011. urtean, AMVISAren ia 40 urteko ur-kontsumo txikiena izan
genuela azpimarratu behar da: biztanleko dotazio orokor txikiena eta etxeko
kontsumo txikiena lortu dira. Hornikuntza-sarean ur-galerak ahalik eta gehien
mugatzeko ardura dugunok eta hiriko kontsumitzaileek elkarrekin egindako
lorpena da, azken horien jarduera-sektorea edozein izanik ere. Biztanleek
gero eta kontzientzia handiagoa dute ur-kontsumo eraginkorragoa egiteko
orduan, eta kopuruetan eta hiritarrek uraren balioaz nahiz uraren kudeaketa
egokia egitearen garrantziaz duten pertzepzioan hautematen da hori. Europan
ere aitortu dira 2012ko Europako Hiriburu Berdearen balio horiek.
AMVISAk lanean jarraitzen du, hobetzeko eta Vitoria-Gasteizko garapenak
nahiz kudeaketarekin lotutako araudi gero eta zorrotzagoak planteatzen
dituen beharretara egokitzeko asmoarekin. Horretarako, enpresaren 20122015 aldirako Plan Estrategikoa lantzen hasi gara: gure egituraren
modernizazioarekin eta zerbitzuaren hedapenarekin lotutako erronkei egin
beharko die aurre, ahal den neurrian, zerbitzuaren kalitateari eta erabiltzaileen
asetasunari eutsiz eta horiek hobetuz. Zeregin horretan, herritarren laguntzak
eta beste erakunde eta administrazio batzuen lankidetzak arrakasta bermatzen
jarraituko dute.
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ENPRESAREN AURKEZPENA

01.1 HELBURU SOZIALA
Vitoria-Gasteizko Udal Urak AB (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.
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.

AMVISAren egoitzak

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

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

Krispiñako HUA
Krispiña, z/g
01195
Tel.: +(34) 945 290574
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AMVISAren 2008-2011ko Plan Estrategikoa
Misioa
Uraren ziklo osoaren kudeaketa globala eskaintzea arabarrei, batez ere Vitoria-Gasteiz hirian, gai horrekin lotutako
behar guztiei erantzuna emateaz gain

Balioak

2008-2011rako helburuak

Pertsonen parte-hartze aktiboa: talde konprometitua,
prestatua eta motibatua du

Erabiltzaileen asetasuna areagotzea

Gizarteari eskaintzen dion zerbitzua:
Kalitatezko zerbitzua bermatuz
Elkartasun-proiektuetan parte hartuz
Ingurumena eta herritarren osasuna errespetatuz
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

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.)

Eraginkortasuna: mugatuak diren baliabideak ahalik eta
modu onenean erabiliz

2015-2020rako ikuspegia
Uraren ziklo osoaren kudeaketan bikaintasuna lortzea:
Zerbitzuak modu moderno eta eraginkorrean eskainiz.
Gero eta mugatuagoak diren baliabide naturalak kudeatuz.
Sektorean eskumena duten beste enpresa eta erakunde publiko batzuekin lan eginez.
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Azken lau urteotan, AMVISAk 2008-2011ko Plan Estrategikoa garatu du; plan
horrek enpresak landu beharreko alderdi kritikoenak azpimarratzen zituen, eta
epe horretarako definitutako estrategia bideratzeko, jarduketa-plana zehazten
zuen. Hauek dira planean zehaztutako helburuak betetzeko hasieran identifikatu
ziren hiru erronkak:

2012-2015 eperako
enpresaren Plan
Estrategiko berri bat
definitzen hasi da AMVISA

I- Herritarrei eskaintzen dion orientazioa hobetzea, herritarrek uraren ziklo
osoarekin lotuta dituzten beharrei eta aukerei erantzuna emateko.
II- AMVISAren antolaketa eta kudeaketa modernizatzea.
III- Ingurumenaren garapen iraunkorra lortzen laguntzea.
Plan Estrategikoaren amaierako azterketa egiterakoan, aurreikusitako ekintzen
betetze maila altua izan da, AMVISAren iritziz. Zehazki:
Plana abian jartzeko ekintzak aurreko planean zehaztutako daten arabera
egin dira.
Azpiegitura fisikoekin nahiz informatikako tresnekin lotuta aurreikusten ziren
jarduketa eta neurri guztiak edo ia guztiak abian jarri dira. Informatikaren
arlo horretan, azpimarratu behar da uraren esparruko enpresetan
espezializatutako ERP kudeaketa-sistema berria instalatu eta abian jarri
dela, eta GIS sistemekin erlaziona daitezkeen aplikagarriak ere eskuratu
direla, hornikuntza- eta saneamendu-sareen kontrol handiagoa izateko.
Informatikako tresnen prestakuntzarekin eta euskararen sustapenarekin
lotutako jarduera guztiak ere abian jarri dira.
Futura Planaren bidez, bezeroari orientazioa eskaintzeko lanean hasita
daude, eta bezeroen asetze maila neurtzeko ekintzak ere garatzen ari dira.
Enpresaren barne-antolaketari dagokionez, organigrama berria ez da oraindik
guztiz ezarri, baina, lehentasunezko esparruetan, lanpostu berriak sortu dira.
Etorkizunean lantzen jarraitu beharreko zenbait alderdi badaude oraindik,
besteak beste, Kalitate Osoaren Kudeaketa edo Korporazioaren Erantzukizun
Sozialaren ekintzak hobetzea.

2012-2015erako AMVISAk identifikatu dituen erronka estrategikoak
I. erronka: Arabako beste herri batzuei ere zerbitzu zabala eskaintzeko prestatzea.
II. erronka: uraren sektoreko beste erakunde batzuekin elkarlanean aritzea, eraginkortasuna, zerbitzua eta baliabideen kudeaketa
hobetu ahal izateko, elkarren artean ezagutzak eta tresnak partekatuz.
III. erronka: administrazio- eta lan-esparruetako harremana egokitzea, antolaketa eta laneko harremanak malgutuz.
IV. erronka: planak hartzen duen esparruan, herritarren eskakizunei eta beharrei erantzungo dien zerbitzu on bat emateko
beharrezkoak diren giza eta gauza-baliabideak berrikustea.
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01.2 ZERBITZUAREN XEDE DIREN
LURRALDEA ETA BIZTANLERIA

AMVISAk Arabako Lurralde
Historikoko (Euskal
Autonomia Erkidegoa) lau
udalerritako biztanleei
eskaintzen die zerbitzua:
Vitoria-Gasteiz, ArratzuaUbarrundia, Zigoitia eta
Legutiokoei. 247.000
biztanle dira guztira.

AMVISAren zerbitzua
Altako hornikuntzakontratuarekin
Bajako hornikuntzakontratuarekin
AMVISArekin
kontraturik ez

Horietatik % 96 VitoriaGasteizen bizi dira, eta
gainerakoak landa inguruko
herrietako biztanleak dira
AMVISAren zerbitzua
Zerbitzu mota
Hornikuntza

Herriak

Biztanleak*

85

246.951

Altakoa

40

4.519

Bajakoa

45

242.432

50

242.690

Arazketa eta estolderia

* Vitoria-Gasteizko biztanleriari buruzko datuak 2012ko urtarrilaren 1ean, eta gainerako
udalerrietan, 2006koak eta 2011koak.
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01.3 BARNE-ANTOLAKETA
AMVISAren kudeaketa-organo gorena Batzar Nagusia da, eta VitoriaGasteizko Udaleko udalbatzak osatzen du.
Administrazio Kontseilua da sozietatearen organo betearazlea.
Administrazio Kontseiluak gutxienez bederatzi kide eta gehienez hamahiru
kide izango ditu (Batzar Nagusiak hartutako erabakiaren arabera). AMVISAko
Administrazio Kontseiluko kideen erdiak eta bat gehiagok Vitoria-Gasteizko
Udaleko zinegotziak izan behar dute, eta kontseilari karguaren iraupena
lau urtekoa izango da. Zinegotzi diren kontseiluko kideen artean sozietateko
lehendakaria eta lehendakariordea izendatuko ditu kontseiluak.
Kontseiluaren zeregin nagusia Batzar Nagusiari aurkeztu beharreko gai
guztien nondik norakoak finkatzea, jarraipena egitea, eta, hala dagokionean,
onartzea da, bereziki:
Sozietatearen urteko jarduera-programa, jardueren memoria eta ekitaldi
bakoitzaren txostena.
Ekitaldi bakoitzeko aurrekontu-proiektua, urteko kontuen formulazioa eta
emaitzak aplikatzeko proposamena.
Estatutuak aldatzeko proposamenak.
Batzar Nagusia 3 aldiz bildu zen 2011. urtean, eta Administrazio Kontseilua
12 aldiz; horietatik 3 ohiz kanpokoak izan ziren. Kontseiluko kideei emandako
egunsarien gastua 8.640 -koa izan zen.
Administrazio Kontseiluari dagokio AMVISAko Gerentzia izendatzea,
Lehendakaritzaren proposamenez.
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AMVISAren kudeaketa-organo gorenen osaketa, 2011eko abenduan

Batzar Nagusia

Administrazio Kontseilua

Alkate-lehendakaria
Javier Maroto Aranzábal jauna (PP)

Lehendakaria

Batzarreko kideak

Consejeros/as

Idoia Garmendia Tellería andrea (PP)
Fernando Aránguiz Mingueza jauna (PP)
Miguel Garnica Azofra jauna (PP)
Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP)
Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP)
Leticia Comerón Refojos andrea (PP)
Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP)
Marian Castellanos Sánchez andrea (PP)
Gorka Urtaran Agirre jauna (EAJ-PNV)
Alvaro Iturritxa Vélez de Elburgo jauna (EAJ-PNV)
Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV)
Blanca Guinea Astoviza andrea (EAJ-PNV)
Borja Belandia Fradejas jauna (EAJ-PNV)
Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV)
Patxi Lazcoz Baigorri jauna (PSE-EE)
Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE)
Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE)
M.ª Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE)
Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE)
M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE)
Enrique Fernández de Pinedo Álvarez de Arcaya jauna (BILDU GASTEIZ)
Antxon Belakortu Preciado jauna (BILDU GASTEIZ)
Itziar Amestoy Alonso andrea (BILDU GASTEIZ)
Ane Aristi Alberdi andrea (BILDU GASTEIZ)
Iratxe Estibaliz López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (BILDU GASTEIZ)
David Pina Jorge jauna (BILDU GASTEIZ)

Idoia Garmendia Tellería andrea (PP) Zinegotzia
Leticia Comerón Refojos andrea (PP) Zinegotzia
Tomás Mayo Lamelas jauna (PP)
Benedicto Barrios Casado jauna (PP)
Blanca Guinea Astoviza andrea (EAJ-PNV) Zinegotzia
Ana Oregi Bastarrika andrea (EAJ-PNV)
José Antonio Zabala Larrínaga jauna (EAJ-PNV)
José Manuel Bully Espinosa jauna (PSE-EE)
Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) Zinegotzia
Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) Zinegotzia
Antxon Belakortu Preciado jauna (BILDU GASTEIZ) Zinegotzia
Ane Aristi Alberdi andrea (BILDU GASTEIZ) Zinegotzia
David Pina Jorge jauna (BILDU GASTEIZ) Zinegotzia

Idazkaria

Idazkaria

Idoia Garmendia Tellería andrea (PP)

Mª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea

Martín Gartziandía Gartziandía jauna

Kontu-hartzailea

Kontu-hartzailea

Alfredo Barrio Gil jauna

14

2011ko MEMORIA Vitoria-Gasteizko Udal Urak, AB

Alfredo Barrio Gil jauna

AMVISAren jarduera-arloak
ARLOA

ZEREGIN NAGUSIAK

Gerentzia

Kontseiluari nahiz kontseiluko lehendakariari beren zereginetan laguntzea, jorratzen dituzten gaiei
buruzko aholkuak ematea, eta hartzen dituzten erabakiak eta ebazpenak eta honen esku utzitako
lanak gauzatzea.
Kontseiluko lehendakariari sozietatearen organigrama, langile-zerrenda, zereginak, enplegubaldintzak eta sozietatearen hitzarmen kolektiboa proposatzea, eta baita aurrekontuak, balantzeak,
inbentarioak, jarduketa-programak eta jardueren memoriak ere.
Sozietatearen jarduerarekin lotutako guztia zuzentzea eta ikuskatzea.

Giza Baliabideak eta
Idazkaritza

Giza Baliabideetako prozesuen kudeaketa integratua eta optimizatua egitea: langileak hartzea, laneko
harremanak, laneko segurtasuna eta osasuna sustatzea, langileen prestakuntza.
Enpresako eskaintzak eta kontratuak, ondarea eta aseguruak kudeatzea eta horien jarraipena egitea,
kalteak izapidetzeko.
Barneko nahiz kanpoko arreta juridikoa ematea.

Ekoizpen,
Ustiapen eta
Mantentze Arloa

Kalitatezko ura ekoiztea eta ur zikinak araztea, indarreko legediaren arabera.
Urak hartzen diren guneetako mantentze-lanak, jarduerak, proiektuak eta obrak egitea eta kudeatzea.
Arakako EUAko instalazioei dagozkien mantentze-lanak eta jarduerak egitea eta zaintzea, eta
Krispiñako HUAko instalazio guztietako ustiapena ikuskatzea.
Edateko ura ekoiztearekin eta araztearekin lotutako proiektuak eta azterlanak idaztea.

Tratamendua eta
Kalitatea

Kontsumo-urak arazteko beharrezkoak diren tratamendu motak eta baldintzak zehaztea, eta, uraren
kalitateari dagokionez, indarrean dauden araudiak betetzen direla egiaztatzea.
Iturburuan, tratamendu garaian eta banaketa-sarean nahiz laginketa-puntuetan, uren kalitatea kontrolatzea.
Hondakin-urak arazteko tratamendu-prozesuak kontrolatzea, eta udal-kolektoreetara egiten diren
isurien jarraipena egitea.
Arazte-prozesuekin lotutako azterlanak egitea.

Ustiapena eta
banaketa

Urtegietako, hornikuntza-sareko eta lehen mailako hoditerietako mantentze-lanak, jarduerak, proiektuak
eta obrak egitea eta zuzentzea.
Hornikuntzako barne-instalazioak gainbegiratzea eta kontrolatzea.
Kontagailuak eta teleirakurketarako sistemak berritzea eta instalatzea.
Futura Plana eta AMVISAk Garapenerako Lankidetzaren barnean gauzatzen dituen ekintzak koordinatzea.

Saneamendua

Vitoria-Gasteiz hiriko estolderia-sistema orokorra ikuskatzea, jarduerak eta mantentze-lanak egitea,
proiektuak eta azterketak idaztea, eta obrak zuzentzea, eta baita Vitoria-Gasteiz udalerriko administraziokontseiluetako sistema espezifikoetakoak ere.
Estolderia-sarearen funtzionamendu hidraulikoa eta berorrek arazte-sisteman duen eragina aztertzea
eta kudeatzea.
Lizentzien izapidetzea eta herritarrei zuzendutako arreta-zerbitzua kudeatzea, eta saneamenduari
buruzko araudia betetzen den zaintzea eta kontrolatzea.

Administrazioa eta
Ekonomia

Zerbitzuaren kontratazioa (kontratuen altak eta bajak) eta merkataritza-jarduera kudeatzea (kontsumoen
irakurketa, fakturazioa eta ordainketa, berankorren eta iruzurren kontrola, estatistikak egitea).
Bezeroarenganako arreta eta abonatuekin izan beharreko komunikazioa kudeatzea.
Sozietatearen barneko finantza-kudeaketa eta kontrol ekonomikoa egitea: aurrekontuak, tarifak,
kontabilitatea, urteko kontuak, ikuskaritzak, zergak eta abar prestatzea eta koordinatzea.
Administrazioko gainerako lanak egiteea: harremanak, erregistroak, dokumentazioa artxibatzea, etab.
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Zerbitzuari buruzko datu nagusien laburpena. 2011. urtea
Zerbitzua eman zaien biztanleak

Hornikuntza:

246.951 biz.

Saneamendua:

242.690 biz.

Langile-zerrenda

63 pertsona

Hartutako ura
Gerencia

22,866 Hm3/urte

Banaketa-sarean sartutako ura

20,981 Hm3/urte

Hornikuntza orokorra

237,59 litro/biz./egun

Erregistratu gabeko ura

15,97%

62.646 m3/egun

Baimendutako baina neurtu gabeko ur-kontsumoaren bolumenaren
estimazioa barnean hartzen du, eta baita galerak ere (jarioak,
kontagailuetan azpitik zenbatutakoak eta ezkutuko kontsumoak)

Banaketa-sarearen eraginkortasuna

89,03%

Baimendutako uraren bolumenaren (erregistratutakoa eta
erregistratu gabea) eta guztira sarean sartutakoaren arteko erlazioa

Banaketa-sarearen luzera

712,8 km

Lotune bakoitzeko abonatuak

11,41

Tutuak berritzea

4,60%

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

Saneamendu-sarearen luzera

848,6 km

Tratatutako hondakin-ura

33,296 Hm3/urte
91.222 m3/egun

Zama kutsakor baliokidea

480.000 biz. Bal.

Kontratu kopurua (urteko azken fakturazioa)

117.232

Fakturatutako ura

83,99%

Fakturatutako bolumena, banaketa-sarean sartutako guztiarekiko

Etxeko kontsumoa (Vitoria-Gasteizko hiria)

113,4 litro/biz./egun

Batez besteko fakturazioa

1,34 /m3 fakturatua

Egindako inbertsioak

13.251.812,38

Azpiegiturak, hobekuntzak, I+g+b

16

Negozio-zifraren zenbateko garbia

22.198.050,54

Ekitaldiaren emaitza

6.311.597,88
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GIZA TALDEA

02.1 GIZA TALDEAREN KUDEAKETA
Helburu soziala eta 2008-2011ko Plan Estrategikoan jasotako helburuak
betetzeko, AMVISArentzat ezinbestekoa da langile konprometituak, prestatuak
eta motibatuak izatea, herritarrei kalitatezko zerbitzua eskaintzeaz gain,
enpresa modernizatzen laguntzeko.
Urtearen amaieran, AMVISAn, 63 lagun ari dira lanean jardun osoko
kontratuarekin, eta, beraz, langile-zerrendako langileko 2.920 biztanleri
eskaintzen zaie zerbitzua; Ur Hornikuntza eta Saneamenduko Espainiako
Elkarteak (AEAS) bi urtean behin egiten duen inkestaren arabera, sektoreko
batez bestekoa langile-zerrendako langileko 1.330 biztanlekoa da, eta, garbi
ikusten denez, gure batez bestekoa oso urrun dago azken horretatik. Langile
horiez gain, AMVISAren langile-zerrendan lanaldi partzialeko 12 erretiratu
daude (%15) txanda-kontratuarekin, eta urtean zehar 9 laguni behin behineko
kontratua egin die enpresak.
2011n, prozedura irekiaren bidez langileak hartzeko bi hautaketa-prozesu
egin dira, erretiro partzialeko bi txanda-kontratu betetzeko (bata, bulegoko
langilea eta, bestea, bulegoko langilearen laguntzailea). Lan-poltsako langileen
artean, behin-behineko 149 kontratu ere sinatu dira.
Enpresaren egitura modernizatzea da AMVISAk 2012-2015 eperako Plan
Estrategikorako planteatu duen erronketako bat, eta horretarako, administrazioeta lan-esparruetako harremanak egokituko dira, antolaketa malgutuko da,
eta zerbitzu on bat eskaintzeko beharrezkoak diren giza eta gauza-baliabideak
berrikusiko dira. Praktikan, kudeaketaren eraginkortasuna eta langileen
prestakuntza eta motibazioa indartzea eta berrikuntza erakunde osora
zabaltzea ahalbidetuko duten metodoak ezartzea eskatzen du horrek, eta
baita aurreikusitako helburuak lortzeko txertatu beharreko giza baliabideak
identifikatzea ere.
Jarduketa ildo horretatik, lehentasuna eman zaio 2010ean abian jarri ziren
planekin jarraitzeari, I. Berdintasun Planarekin eta Euskara Sustatzeko
Planarekin jarraitzeari, esaterako.

AMVISAren langile-zerrenda
(jardun osoko langile finkoak)
70
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AMVISAko langile-zerrendaren osaketa
Irizpidea

AMVISAko langileen antzinatasuna
batez beste 20 urtekoa da.
Langile-zerrendan dauden langileen
batez besteko gastua 2011n 60.273 koa izan da pertsonako.

Gizonak

Emakumeak

Kategoria profesionalen arabera*

51

24

Goi-mailako tituludunak

8

3

Erdi-mailako tituludunak

4

2

Bulegoko langileak

6

11

Teknikariak

15

8

Operadoreak eta espezialistak

10

0

Ofizialak edo peoiak

8

0

Enpresaren jarduera-arloen arabera

41

22

Giza Baliabideak eta Idazkaritza

0

4

Ekoizpen, Ustiapen eta Mantentze Arloa

22

1

Tratamendua eta Kalitatea

2

7

Ustiapena eta Banaketa

9

4

Saneamendua

1

0

Administrazioa eta Ekonomia

5

5

Gerentzia

2

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

Zuzendaritza karguko langileak

6

2

Praktiketan hartutako langileak

0

1

Beste batzuk

AMVISAn, emakumeen eta
gizonen arteko berdintasun osoa
eta eraginkorra sustatzeko eta
3/2007 Lege Organikoa betetzeko,
aukera-berdintasuna sustatzeko
ekintza zehatzak garatzen dira
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*Lanaldi partzialeko 12 erretiratu daude (% 15), txanda-kontratua dutenak
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Ahalmen-urritasunen bat duten langileak:
INEMek 2010eko ekainaren 10ean hiru urteko eperako emandako Ebazpena
du AMVISAk; ebazpen horren arabera, apartekotasuna aitortzen zaio, eta
ahalmen-urritasunen bat dutenentzat enpleguen % 2 gordetzeko obligazioaren
ordezko neurriak aplikatzeko baimena ematen zaio; hori guztia, apirilaren
8ko 364/2005 Errege Dekretuan (apirilaren 20ko BOE) ezarritakoa betez,
urtero ahalmen-urritasunen bat duten langile autonomoei merkataritzako
kontratu bat egiten baitie, kontagailuen irakurketa zerbitzua egiteko.

Urtean lan egindako orduei dagokienez, honako hau azpimarratu behar da:
Lanordu teorikoak guztira 105.390 ordu izan dira, 1.592 ordu pertsonako.
Gaixotasunak, aldi baterako ezintasunak, baimenak, lizentziak eta
norberaren gaiak direla eta, ez dira lanordu teoriko horiek guztiak bete,
eta absentismo-tasa % 5,23koa izan da. Urtean zehar sendagilearen
ezgai-agiria behar izan duen istripurik ez da gertatu.
Langileen ordezkaritza-lanetan egindako 571 ordutatik % 94 Enpresa
Batzordeari (bost pertsona) dagokio. Gainerakoa, % 6, prebentzioko
ordezkarien (bi lagun) eta atal sindikalek izendatutako ordezkari sindikalen
(lau pertsona) artean banatu da.

Laneko absentismo-tasa
10
8
6

% 5,23

4
2

Aldi baterako langileek urte honetan 1.134,23 lanegun izan dituzte.

0

AMVISAko larrialdietako zerbitzuak 127 irteera egin ditu, eta lanalditik
kanpo 150 ordu osagarri sartu dira guztira.
Ordainetan atsedenaldian emandako ordu osagarriak guztira 153,5 izan
dira.
Urtean zehar Enpresa Batzordearekin hainbat bilera egin dira, AMVISAri
eragiten dioten lan- eta gizarte-arloko eta gizarte-segurantzaren arloko legeerreformak azaltzeko nahiz negoziazio kolektiboari buruzko arau berriak
azaltzeko, hitzarmen kolektiboari buruz erabaki osoak edota zatikakoak
hartzeko aukera ematen duen adostasunik lortu ez den arren.

Laneko segurtasunari eta osasunari dagokienez eta prebentzio-neurriak
betetzeko, osasuna zaintzeko eta gai horretan prestatzeko, AMVISAk
Segurtasun eta Osasun Batzordea du. Enpresako ordezkariek, langileen
ordezkariek (Enpresa Batzordeko kideen artean batzorde horrek
aukeratutakoak) eta Vitoria-Gasteizko Udaleko Enpresa arteko Prebentzio
Zerbitzuko ordezkariek osatzen dute batzordea. Aholkularitza-lanetarako, gai
horretan aditua den langile bat izendatu du enpresak, prebentziorako baliabide
gisa. Batzordeak urtean zehar ohiko lau bilera egin ditu.

Absentismo-tasa erlatiboa, 2011n
Norbearen arazoak
% 10

Lizentziak
eta baimenak
% 30

Aldi baterako
ezintasuna
% 60

Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan, ezinbesteko alderditzat
hartzen da prestakuntza. Prestakuntza hori lanorduetan egin da, ahal izan
den neurrian, edota beste ordu batzuetan egin da, baina gozamen-orduak
eskaini zaizkie trukean. Gainera, 9.311,78 -ko inbertsioa egin da langileen
babesa indartzeko.
AMVISAren Hitzarmen Kolektiboko 58.9. artikuluan aurreikusitako
konpromisoarekin bat etorriz, 2011. urtean, 70 pertsonak egin dute
borondatezko osasun-azterketa, eta beren lanpostuan aritzeko gaitzat eman
dira.
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60 prestakuntza-ordu izan ditu
langile bakoitzak, AEASen,
azoketan, kongresuetan eta
jardunaldietan igarotako orduak
barne hartuta

02.2 PRESTAKUNTZA ETA GARAPEN
PROFESIONALA
AMVISAn, tresna estrategikotzat eta erakundean esperientziak trukatzeko
tresnatzat hartzen da prestakuntza. Sektoreko enpresen arteko esperientzien
koordinazioa eta komunikazioa ere erakundearekin lotutako gaiak ikasteko
iturri garrantzitsua dela uste da, eta horregatik, AMVISAk langileen partehartzea sustatzen du bileretan eta askotariko lan teoriko eta praktikoetako
foroetan.
Urtean zehar 4.067 ordu eskaini zaizkio prestakuntzari; prestakuntzaorduen % 62 euskara ikastera bideratu dela azpimarratu behar da.
Prestakuntza-arloko gastua, guztira, 83.969,56 -koa izan da, helburu
horretara zuzendutako lanorduen gastua barne hartuta. Prestakuntzajarduerak egiteko, 20.016,00 -ko diru-laguntza jaso du, Hirukoaren eta
Hobetuzen eskutik.
Sektoreko bileretan eta foroetan izan duen parte-hartzeari dagokionez, Ur
Hornikuntza eta Saneamenduko Espainiako Elkartean izandakoa aipatu
behar da adibide modura, AMVISAk elkarte horretako lan-batzordeetan
parte hartu baitu. 2011. urtean, AEASek antolatutako 24 bileratan izan gara.

Prestakuntza-orduak langileko
Lankidetza-hitzarmenei esker, praktiketan zegoen Kantabriako Unibertsitateko
ikasle baten prestakuntzaz ere arduratu da AMVISA.

70
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Urtean egin diren prestakuntza-jardueren laburpena
Prestakuntza mota

40

Ikastaroak eta prestakuntzako lanaldiak
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Euskara ikastea
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380
2.549

Hirukoak ordaindutako prestakuntza

544

Laneko segurtasunerako eta osasunerako prestakuntza

46

Barne-prestakuntza (lan-bidaiak barne)

548

Guztira

22

Emandako denbora (orduak)

4.067

Euskara Sustatzeko Plana “El Euskera amable/ Euskaraz Atseginez”
Hauek izan dira urte honetan bete beharreko oinarrizko hiru helburuak:
2008-2011 eperako AMVISAren Plan Estrategikoan jasokotako konpromisoa gauzatzen jarraitzea.
Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Hizkuntza Eskubideei buruzko Dekretua betetzea.
AMVISAn 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
Jarduketa-ildo horretan, elebitasuna hobetzeko eta sustatzeko ekintzak gauzatu dira: langileentzat kartelak eta informazioelementuak ezarri dira, eta hainbat arlotan eta prozedurak izapidetzean erabiltzen diren 100 eredu inguru egokitu dira.
28 langile aritu dira euskara ikasten 2011. urtean, hau da, langile-zerrendaren % 44.
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03

URAREN ZIKLO OSOA

03.1 URAK HARTZEA ETA EDATEKO
URA EKOIZTEA
AMVISAk lau gunetatik hartzen ditu urak, Zadorrako urtegietan (Uribarri),
Zadorra ibaian (Durana parean), Gorbeiako urtegietan eta Albinako urtegian.
Eta ur-hornikuntzarako gehieneko bolumena 51.088.320 m3-koa da, hain
zuzen.
2011n, urak hartzen diren ohiko guneetatik ateratako ur guztiaren bolumena
22.865.730 m3-koa izan da; horietatik 20.981.298 m3 edateko ur bihurtu dira,
eta banaketa-sarean sartu dira.
Arakako Edateko Uren Araztegiak (EUA) Uribarriko urtegitik eta Duranako
ponpaketatik hartzen du ura, eta araztegi horretan sortu da banatu den
edateko uraren % 96. Gainerako bolumena Gorbeiako iturburuetatik hartutako
urari dagokio, eta hondarren bidez irazteko sistema bat duen araztegia du
uren hargune horrek. Albinako urtegiari dagokionez, larrialdiko erreserba gisa
sartuko da hornikuntza-sisteman, eta, horretarako, jada hasi dira urtegia
Edateko Uren Araztegiarekin lotuko duen tutua instalatzeko lanak; lan horiek
2012. urtean amaituko direla aurreikusten da.
Jarduketa horrez gain, urtean zehar urak hartzearekin eta ekoiztearekin lotuta
egin edo sustatu diren lan eta proiektuen artean, hauek nabarmendu dira:
EUAn sortzen diren lokatzak jatorrian tratatzeko planta eraikitzeko lanak,
urtegietako ur-eskaria murrizteko; eta EUAn hirugarren biltegia, 30.000 m3
ur biltzeko edukiera izango duena, eraikitzen hastea; azken eraikuntza-lan
horiek 2012n amaituko direla aurreikusten da. Bi jarduera horiek egiteko,
guztira ia lau milioi euroko inbertsioa beharko da plantan.

Urak hartzeko ohiko gune
horietatik 22.865.730 m3
ur atera dira 2011n
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Uribarriko urtegia

Hartutako ura
Albinako urtegia
Titularra: Vitoria-Gasteizko Udala
Uraren jatorria: Albina ibaia
Edukiera: 5,3 Hm3
AMVISAri dagokion kontzesioa: 200 l/s

Titularra: Iberdrola
Uraren jatorria: Zadorra eta Barrundia ibaiak,
eta Argazubi, Añua eta Alegria ibaien emariaren
zati bat, Alegriaren kanalaren bidez.
Edukiera: 180 Hm3
AMVISAri dagokion kontzesioa: 1.000-1.250
l/s (Alegiraren kanalak urtegiari egiten dion
ekarpenaren arabera, 2011n, 14.891.343 m3).
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa ere hornitzen du
urez.

Gorbeiako urtegia
Titularra: AMVISA
Uraren jatorria: inguruko iturburuak
Edukiera: 1 Hm3
AMVISAri dagokion kontzesioa: 50 l/s

Zadorra ibaia Duranan
Titularra: Vitoria-Gasteizko Udala
Uraren jatorria: Zadorra ibaia
AMVISAri dagokion kontzesioa: 50 l/s

AMVISAk hartutako urak osotara 2011n
Hartutako uren bolumena
Uribarriko urtegia

21.033.603 m3
Eguneko batez best.: 57.626 m3
Hileko gehien. (uzt.): 2.383.948 m3

825.637 m3
Zadorra ibaia Duranan Eguneko batez best.: 2.262 m3
Hileko gehien. (urtar.): 110.944 m3
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Hartutako urak nora bideratu diren
Noryesteko Ureztatzaileen Elkartea: 1.281.183 m3 ur
gordin, ureztaketarako
Arakako Araztegira ponpatua: 19.752.420 m3

Arakako Araztegira ponpatua

Gorbeiako urtegia

864.728 m3
Eguneko batez best.: 2.369 m3
Hileko gehien. (martx.): 97.331 m3

Ura zuzenean Vitoria-Gasteiz hiriko banaketa-sarera
bideratuta grabitatez

Albinako urtegia

141.762 m3
Eguneko batez best.: 388 m3
Hileko gehien. (abuzt.): 33.351 m3

Legutioko Udala (ur gordina)
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AMVISAk hartutako ur guztiaren bilakaera

Hartutako uren % 92 Zadorrako
urtegietatik dator
Uribarriko urtegiaren batez besteko
maila 544,12 m-tan kokatu zen
2011. urtean, eta 111,197 Hm3-ko
bolumena dagokio maila horri
urtegian

Uribarriko urtegiaren berme-kurba
C.H.E.ren
berme-kurba

Hm3

2011
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Prezipitazioen bilakaera 2011n
2011. urtea

2004-2011ko
batez bestekoa

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

Iturria: Eusko Jaurlaritzako lau estazio meteorologikoetako erregistroen batez bestekoa:
Vitoria-Gasteiz, Abetxuku, Arkaute, Zaldiaran
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Ekoitzitako ura

2011n, Arakako Edateko Uren
Araztegitik banaketa-sarera
bideratu den edaten uren
bolumena 20.116.570 m3-koa
izan da, eguneko 55.114 m3
batez beste.

Arakako Edateko Uren Araztegia
Produkzio-ahalmen izendatua: 37.843.200 m3/urte
Zerbitzu-urteak: 28
Edateko ura gordetzeko biltegiak: 2
Biltegien edukiera: 60.000 m3
Gardelegiko bukaerako biltegiaren edukiera: 13.000 m3

Ustiapen-datuak, 2011. urtea
Ekoitzitako edateko uren bolumen osoa

20.116.570 m3

Hileko ekoizpenen gehieneko bolumena (ekaina)

2.001.110 m3

Hileko ekoizpenen gutxieneko bolumena (otsaila)

1.434.743 m3

Erreaktiboen kontsumoa
Gas-kloroa
Flokulantea (PAX-XL7A)

321.403 kg

Azido hexafluorosilizikoa

81.058 kg

Ikatz aktiboa

38.811 kg

Garbiketak
Purga eta garbiketa-uren kontsumoa (kalkulatutakoa)
Energia-kontsumoa
Arakako Edateko Uren Araztegian ekoitzitako eta
banaketa-sarera bideratutako uren bilakaera
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52.290 kg

397
127.860 m3
863.154 KWh

Hartutako ura
Banaketa-sarean txertatutako ura
Arakako EUAtik datorren ura
Emandako ur gordina

22.865.730 m3

Arakako Edateko Uren Araztegitik
banatutako edateko uren kopurua
% 15,1 murriztu da azken hamar
urteotan, kudeaketaren eta
kontsumoaren eraginkortasunean
egin den hobekuntzaren ondorioz

20.981.298 m3

20.116.570 m3
1.422.945 m3
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03.2 EDATEKO URAREN KALITATEA
2011. urtean, ur-hornikuntza
kontrolatzeko eta kudeatzeko
programan ez da hauteman
bete gabe utzitako ezer

Vitoria-Gasteiz hirian eta udalerri horren barnean biltzen diren biztanle gutxiko
64 herrigunetan (18 altan eta 46 bajan), uraren kalitatea kontrolatzeaz eta
zaintzeaz arduratzen da AMVISA; gainera, Arakako harguneetan eta Edateko
Uren Araztegian, plantarako sarreran eta tratamendu-prozesuan zehar
dagozkion kalitate-kontrolak egiten ditu.
Horretarako, bere laborategia dauka Edateko Uren Araztegian, eta ENAC
egiaztagiria duen barne-kalitateko sistema bat dauka ezarrita, barneebaluaziorako kontrolak egiteko (laginen bikoiztuen sarrera, lagin inokulatuen
edo gehigarria dutenen analisia, erreferentziazko materialen sarrera, etab.);
gainera, laborategien artean parte hartzen da (kanpoko erakundeek bidalitako
laginen analisiak, emaitza zuzenak emateko gure laborategiak duen gaitasuna
balioesten dutenak). Urtero, barne-ikuskaritza ere egiten da, aholku-izaera
ere baduena.
Edateko ur bihurtzeko prozesuari begira ur gordinak duen kalitatea A1 motakoa
da Gorbeiatik datorren uraren kasuan, eta A2 motakoa Zadorrako Sistematik
datorren uraren kasuan.
Hornikuntza kontrolatzeko eta kudeatzeko programaz gain, AMVISAk EUAko
biltegien irteerako uraren eta hiriko lau puntutan hartutako uraren analisi
sentsoriala egiten du, usaimen- eta dastamen-profila aztertzeko, eta, dastatzepanelen bidez, uraren jatorrian edo tratamenduan izan daitezkeen aldaketek
eragin ditzaketen bariazioak zehazteko. Urtean zehar, analisi sentsorialeko
40 saio egin dira, eta 118 laginen ezaugarriak aztertu dira.

Hornikuntza kontrolatzeko eta kudeatzeko programa: hornikuntza-eremuetako uren kalifikazioa 2011n
Hornikuntza-eremuak*

Laginak guztira

Parametroak

Kalifikazioa

Gasteizko hornikuntza-eremua
Uribarri urtegian, Albinako urtegian (gerora abian jartzeko) eta Duranan,
Zadorra ibaiaren zatian, urak biltzen diren tokietan egiten dira kontrolak;
halaber, Arakako araztegiko biltegitik eta Gardelegiko bukaerako
biltegitik ateratzen den ura eta banaketa-sarekoa kontrolatzen dira
(25 hirian eta 33 administrazio-kontseiluetan)

Gorbeiako hornikuntza-eremua
Gorbeiako iturburuetan hartzen diren urak, irazteko eta arazteko
eraikinaren irteerakoak eta banaketa-sareko lau laginketa-puntutakoak
kontrolatzen dira.

Uribarri eta Uribarri Nagusiko eremua
Urak hartzen diren gunean, biltegian eta banaketa-sarean kontrolatzen
dira.

1.128
% 99,9 egokiak

138
% 93,9 egokiak

15
% 100 egokiak

13.486

2.030

156

*Mandoiako eremua: eremu hau UCVren barnean edukitzeko izapideak egiten diren bitartean, hornitzen diren
lau udalerrietan sareko kontrolak eginez jarraitzen da.
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ASKI ONA

ONARGARRIA

ASKI ONA

Vitoria-Gasteizko sarearen
gogortasuna erdi-mailakoa da, eta,
gradu frantsesetan, 13,3 eta 17 HF
tartea dagokio

Araudiko kontrolez gain, 2011n jarraipena egin zaie mikroalgen bilakaerari,
protozoo patogenoen presentziari eta burdina eta manganeso mailei Edateko
Uren Araztegian, eta, Vitoria-Gasteizko Udalaren eta Euskal Herriko
Unibertsitatearen arteko lankidetza-hitzarmenaren barnean, laginak aztertu
dira, erradioaktibitatea kontrolatzeko. Une batzuetan, Banaketa Atalak hartutako
langinen analitikak eta eskaera egiten duten bezeroenak egiten dira. Gainera,
AMVISAk zebra-muskuiluari buruzko erakundeen arteko mahaian parte
hartzen du, eta bertan, Urrunagako urtegian irailean espezie horretako helduek
izan duten agerpenaren berri jasotzen da; urtegi hori Uribarrikoarekin lotuta
dago, baina azken horretan ez da horrelakorik hauteman orain arte.
Urtean zehar gauzatutako proiektu eta inbertsioen artean, hauek azpimarratu
nahi ditugu:
“Hornikuntza-uren ekoizpenerako, azaleko uretako mikroalga toxikoen
eta toxikologiaren alerta-sistema hobetzea” proiektua gauzatzea, Madrilgo
Universidad Complutenseren laguntzarekin eta URAren diru-laguntzarekin.
Hondakin-klororako 14 analizagailuren hornikuntza eta instalazioa esleitzea
eta kloroaren esparruko kontsignaren eta Modbus TCP (Ethernet) bidezko
datuen transmisioaren araberako dosifikazio-programa. Herrietan
banatutako uraren desinfekzioa bermatzeko oinarrizko parametroaren
monitorizazio jarraitua adierazten du (berriro kloratzea).
Merkurioa, artsenikoa, antinomioa eta selenioa araudian zehaztutako
tarteetan daudela ziurtatzeko beharrezkoa den ekipamendua erostea,
bai eta zunda mutiparametriko bat ere, harguneen egoera ezagutzeko
bidea emango baitu horrek eta, aldi berean, Edateko Uren Araztegiko
sarreran urak izan ditzakeen aldaketak aurresateko eta tratamendua
egokitzeko bidea ere emango baitu.
2012rako, eskuratu den ekipamenduarekin Uribarri eta Albinako urtegietan
profilak eta analitikak egitea aurreikusten da, eta baita kloratzeko instalazioetan
klororen erregulagailuak edo neurgailuak ezartzea ere. Gainera, URAri dirulaguntza eskatu zaio proiektu honen III. fasea garatzeko: “Toxikotasun-test
azkar bat aukeratzea eta egokitzea, eta, Vitoria-Gastezko hornikuntza-uren
ekoizpenerako, azaleko uretako mikroalga toxikoen eta toxikologiaren alertasistemako beste hargune batzuetara hedatzea”; Madrilgo Universidad
Complutenserekin laguntzarekin egingo da. Martxoan, ENAC-en ikuskaritza
egingo da, “Enterokokoak NMP teknikaren bidez” parametrora hedatuz.

Urtean zehar egindako kalitate-kontrolen balantze orokorra
Lagin kopurua eta
aztertutako parametroak

Kalitate-kontrol mota
Barnekoak: hornikuntza-eremuetako eta EUAko kontrolak, eta bezero eta
bestelakoen eskariz egindakoak

2.330 lagin
20.586 parametro

Ezarritako kalitate-sistemarako: laborategien arteko kontrolak, gehitutako laginak,
laginen erreplikak, analisien bankuak, uraren erreaktiboen kontrolak, ingurumenkontrolak eta azalera-kontrolak sartzen dira horien barnean

1.628 lagin
2.722 parametro
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Banatutako edateko uraren kalitatea neurtzeko parametroak
Parametro kimikoak

Parametroa
Aluminioa ug/l
Amonioa mg/l
Antimonioa ug/l
Artsenikoa ug/l
Barioa ug/l
Boroa mg/l
Bromodiklorometanoa ug/l
Bromoformoa ug/l
Kadmioa ug/l
Kaltzioa mg/l
Zianuroak ug/l
Kloro askea mg/l
Kloroa 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
Magnesioa mg/l
Manganesoa ug/l
Merkurioa ug/l
Mikrozistinak ug/l
Nikela ug/l
Nitratoak mg/l
Nitritoak mg/l
Oxidagarritasuna mg/l
pH
Beruna ug/l
Potasioa mg/l
Selenioa ug/l
Sodioa mg/l
Sulfatoa mg/l
Tetrakloretenoa ug/l
THMak guztira ug/l
Trikloroetenoa ug/l
Uhertasuna NTU
Zinka ug/l
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Gehieneko kontzentrazioa
140/03 EDren arabera
200
0,5
5
10
-1
-5
5
-50
1
2
--250
2
15
2500
50
1.5
-200
-50
1
1
20
50
0.5
5
6.5 eta 9.5 artean
25
-10
200
250
<5
100
<5
5
--
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GASTEIZ eremua
Batez beste
83.8
<0.1
<1
<1
11.9
<0.1
9.1
<1
<1
57.2
<5
0.33
0.43
2.7
28.3
19.3
<0.01
<5
305
<5
0.85
<230
<10
4.2
<5
<1
<0.3
<5
3.5
<0.02
1.55
7.69
<10
1.4
<2
8.7
21.2
<1
39.5
<1
0.47
<10

Analisien
kopurua
212
1097
27
27
35
35
31
31
35
35
7
1110
1110
31
31
32
35
1103
1103
35
1103
35
35
35
35
27
35
35
35
35
35
1092
35
35
27
35
32
31
31
31
1109
35

GORBEIA eremua
Batez beste
114.5
<0.1
<1
<1
9.4
<0.1
1.7
<1
<1
42.3
<5
0.5
0.6
<1
6.1
5.1
<0.01
5
210
<5
0.3
<230
30
<1
<5
<1
<0.3
<5
1.9
<0.02
0.7
7.85
<10
<1
<2
3.35
6.85
<1
7.9
<1
0.8
19

Analisien
kopurua
52
129
9
9
12
12
11
11
12
12
1
131
131
9
9
11
12
129
129
12
40
12
12
12
12
9
12
12
12
12
12
128
12
12
9
12
11
11
11
11
131
12

URIBARRI-URIBARRI
NAGUSI eremua
Batez beste
57.8
<0.1
<1
<1
6.4
<0.1
--<1
112.8
-0.3
0.4
---<0.01
<5
532
<5
<0.1
248.2
33.9
11.1
<5
<1
<0.3
<5
4.3
<0.02
-7.4
<10
<1
<2
6.6
----0.46
<10

Analisien
kopurua
1
1
1
1
1
1
--1
1
-14
14
---1
14
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-15
1
1
1
1
----14
1

Parametro mikrobiologikoa

Parametroa

Gehieneko kontzentrazioa
140/03 EDren arabera

GASTEIZ eremua

GORBEIA eremua

Batez beste

Analisien
kopurua

Batez beste

Analisien
kopurua

URIBARRI-URIBARRI
NAGUSI eremua
Batez beste

Analisien
kopurua

Zenbaketa aerobikoa 36ºC
ufc/ml

EUAko irteeran <100; sarea
aldaketarik gabe

2

207

11

50

150

1

Zenbaketa aerobikoa 22ºC
ufc/ml

--

1

33

1

12

--

--

Clostridium perfringens
zenbaketa ufc/100 ml

0

0

211

0

55

0

1

Koliformeen zenbaketak guztira
NMP/100ml

0

0

1098

0

131

0

14

Ecoli betaglucuronidasa
zenbaketa + NMP/100ml

0

0

1098

0

131

0

14

Enterokokoen zenbaketa
ufc/100ml

0

0

35

0

12

--

--

Pseudomona aeruginosa
zenbaketa ufc/100ml

--

0

35

0

12

--

--
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Azken hamar urteotan,
banaketa-sarean sartu den ura
% 14,7 murriztu da

2003tik, banaketa-sarearen
eraginkortasuna % 85etik
gorakoa izan da

03.3 EDATEKO URAREN
BANAKETA
Vitoria-Gasteiz hiriko edateko uraren banaketa-sarea ustiatzeaz eta
mantentze-lanez arduratzen da AMVISA, bai eta behe-hornikuntzako
zerbitzuan sartzen diren udalerrietakoaz ere.
2011n, banaketa-sarean guztira sartu den uraren bolumena 20.981.298
m3-koa izan da, eta ur horiek Arakako EUAtik eta Gorbeiako urtegitik isuri
dira sare horretara. Sartu den bolumen horretatik guztitik, 3.330.272 m3
erregistratu gabeko urari dagozkio, eta sareko jarioak, kontagailuetan
azpitik egindako kontaketak eta ezkutuko kontsumoak dira uren galeran
(errealak eta ustezkoak) sartzen direnak; 2.302.680 m3 galdu dira guztira
esparru horretan. Aurreko datu horiek guztiak aintzat hartuta, banaketasarearen eraginkortasuna % 89,03koa izan da 2011n.
Ontzi komunikatuen sistema baten bidez banatzen da ura hirian, sarea
Arakako EUArekin konektatzen duten 1.250 eta 1.200 mm-ko diametroko
bi tuturen bidez. Hiria inguratzen duen banaketa-eraztuna 800 mm-ko hodi
batek osatzen du, eta eraztun horretatik abiatzen dira sareko gainerako
guneetara doazen adarrak, berau sare forman baitago ezarrita; horrela,
zatika egin daitezke konponketak eta zatika eten daiteke ura, inguru
horretako biztanle gehienei eragin gabe.
Urtean zehar, sarea 1.846 m luzatu da, eta zuntz-zementuzko 7.534 m
tutu berritu dira, burdin urtu nodularreko tutuak erabiliz: 7.024 m zuzenean
AMVISAk sustatutako obretan, eta 510 m Vitoria-Gasteizko Udalak sustatu
eta AMVISAk ordaindutako obretan. Gainera, udalak zuzenean beste obra
batzuk ere egin ditu, eta, beroriei esker, beste 4.182 m polietilenozko
tutuekin ordeztu dira. AMVISAko sarearen berrikuntza-politikaren barnean,
zuntz-zementuzko tutu guztiak pixkana ordezkatzea aurreikusten da. Gaur
egun, banaketa-sareko tutuen % 23 da material horretakoa.
Edateko uraren banaketa

36

2011ko MEMORIA Vitoria-Gasteizko Udal Urak, AB

Sarearen kontrolari eta mantentze-lanei dagokienez, AMVISAk urte asko daramatza
korrelazio-sistemak erabiltzen eta jarioak hautemateko bilagailuak instalatzen.
2011n , 209,58 km-ko luzera kontrolatu da, eta 29 jario hauteman dira guztira.
Kontagailuen instalazioari dagokionez, 2011. urtean 3.010 kontagailu berri hasi
dira lanean, eta 8.576 unitate berritu dira. Horietatik 17 geldirik zeudelako ordeztu
dituzte, eta gainerakoak, AMVISAk kontagailuak berritzeko ezarritako politikan
zehaztutako gehieneko epea, 13 urtekoa, gainditu dutelako.
Sarearekin lotutako lanez gain, 2.123 etxebizitzatako ur-kontsumoko instalazioak
ere ikuskatu dira.
Ustiapen eta Banaketa Arloak 1.394 lan-aginduri erantzun die urtean zehar;
horietatik 143 matxurak konpontzera zuzendu dira; 743, mantentze-lanetara, eta
508, arloak berezkoak dituen lanetara.

AMVISAren banaketa-sistema
Banaketa-sarearen luzera osoa:
712,80 km
Edateko ura ponpatzeko estazioak: 15
Lotuneak: 10.188
Berunezko lotuneak: 5
Instalatutako bilagailuak: 749
Kontagailuen parkea: 119.000
Teleirakurketa-sistema duten
kontagailuak: 3.650
Ureztaketarako harguneak: 2.120
Sute-ahoak: 963

Hauek izan dira urtean zehar gauzatu diren obra eta proiektu nagusiak:

Balbulak: 3.731

Albinako urtegitik Arakako EUAra urak ekartzeko obrak gauzatzea; 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. 2011n, 800 m osatu dira guztira.
Langraiz-Subillako zundaketen hornikuntza-proiektuaren idazketa, eta baita
Langraizko ingurabideko ponpaketa berriari dagokiona ere, 3.500 m-ko luzera
eta 900 eta 700 mm-ko diametroak dituzten tutuak erabiliz. Obra horiek guztiek
ere hornikuntzaren bermea indartuko dute, lehorte garaiei begira.

Hustubideak: 1.891
Sistemako tutuen luzera, materialen
eta diametroaren (mm) arabera
Beste batzuk
Burdin urtu grisakoak % 3
%4

Zuntz-zementuzkoak
% 23

Polietilenozkoak
% 15

URA Euskal Agentziarekin hitzarmen bat sinatzea, Abetxukun bypass bat
instalatzeko, ibaiaren azpitik igarobidea eginez (Zadorra ibaiaren azpitik), eta
900 mm-ko diametroko tutua erabiliz. Obren esleipena.
Vitoria-Gasteiz hiriko banaketa-sarearen eredu matematikoaren garapena eta
kalibrazioa, GIS sistemako eredua abian jarriz.
2012. urterako, banaketa-sareko ohiko mantentze-lanez eta jarduerez eta goihornikuntzako hoditeriez eta presez gain, Albinako urtegitik urak ekartzeko obrak
amaitzea aurreikusten da. Abetxukuko bypassa eraikitzen ere hasiko dira, eta,
Mendozatik Arangizera, Langraiz-Subillako uren hoditeria bikoizteko eta Langraizko
ingurabiderako proiektuei dagozkien lehiaketak egingo dira. Sare finkoko
kontagailuetako teleirakurketa-sistema 3.600 bezerorengana zabalduko da.

Burdin urtu nodularrekoak
% 55
900-1.200
%2
100 baino gutxiago
% 38

500-800
%5

250-400
% 11

100-200
% 44
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Ustiapen eta banaketaren adierazle nagusien laburpena

320
300

Hornikuntza orokorra
(litro/biz./egun)

280

237,59

260

Banatutako uraren eta urez hornitzen diren
biztanleen arteko zatidura (2011ko urtarrilaren
1etik 2012ko urtarrilaren 1erako batez bestekoa),
365 egunean.

240
220
200

Hiriaren kontsumo-egituraren araberako balioa;
zenbat eta txikiagoa, hobe

28
24
20

Erregistratu gabeko ura
(sarean sartzen den kopuru osoarekiko)

% 15,97

16
12
8
4

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

0

20
16

Galerak
(sarean sartzen den kopuru osoarekiko)

12

% 10,97

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

92
90

Banaketa-sarearen
eraginkortasuna

88

% 89,03

86
84
82
80

38

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

Baliabidearen
agortze-tasa

Jarioen kontrol
aktiboa

Jarioen atalase
minimoa
(litro/lotune/egun)

% 41,07

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

150,1

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

Jarioen egiturazko
indizea

1,9

Lotune bakoitzeko
abonatuen kopurua

11,41

Lotuneen arteko batez
besteko distantzia (m)

69,97

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

Zenbat eta handiagoa, hobe.

Zenbat eta handiagoa, hobe.

Urtean berritutako tutuen ehunekoa, sareak dituen zuntzzementuzko tutu guztiekin alderatuta.

Tutuak berritzea

% 4,60

Baliorik onena % 4,5etik gorakoa, 20 urtean hirian zuntzzementuzko tutu guztiak berritzea lortzeko.
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03.4 SANEAMENDUA
Vitoria-Gasteizko
saneamendu-sareak 848,6 km
inguru ditu

Saneamendu-zerbitzua kudatzeko AMVISAk duen eskumenaren barnean,
Vitoria-Gasteiz hiriko estolderia-sarea eta udalerri horretako herrigune txikien
estolderia-sarea eta arazketa sartzen dira. Zerbitzu hau berriki sozietatearen
xede sozialean txertatzearen ondorioz, datozen urteetan saneamenduan
askotariko inbertsioak egitea aurreikusten du enpresak

AMVISAren saneamendu-sistema
Estolderia-sarearen luzera osoa: 848,56 km
Sare bateratua: 545,12 km

Sarearen luzera materialen arabera

Sare banandua: 303,44 km

PVC
%8

Hondakin-urak ponpatzeko estazioak: 18
Ikuskatzeko hormigoizko kamerak: 1.475

Polietilenozkoa
% 24

Erregistro-putzuak eta kutxatilak: 4.106
Hustubideak: 50.482
Hondakin Uren Araztegietako lokatz aktibatuak: 8

Burdin urtu
nodularrekoak
%4

40

Hobi septikoak: 121
Publikoak: 66
Hormigoizkoa
% 64
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Pribatuak: 55

2011. urtean, obra eta proiektu ugari egin edo kontratatu dira, besteak beste,
hauek:
Lasarteko Atea kalean kolektore berri bat eraikitzea.
Abetxuku auzoko eta inguruko estolderia-sareari eta ponpaketa-estazioari
buruzko azterlan hidraulikoa eta diagnosia gauzatzea.
Miñaoko herriko arazketa-sistemarako hobi septiko bat eraikitzeko lanak
kontratatzea.
Otazu, Uribarri Nagusi, Gamiz, Bolibar eta Aberasturi herrietako ur beltzak
Arkaiako ponpaketa-sistemara igortzeak izan dezakeen bideragarritasunari
buruzko txostenak kontratatzea, bide horretatik San Tomas ibaira ez
litzatekeela ezer isuriko kontuan hartuta.
Korporazioaren GIS sisteman AMVISAren eskumeneko saneamendusistemari buruz eskuragarri dagoen dokumentazio guztia sartzeko lanak
kontratatzeko baldintzen agiria egitea eta kontratatzea.
Landa Eremuko Gida Plana idazteko lanei buruzko baldintzen agiria egitea
eta lan horiek kontratatzea.
Vitoria-Gasteizko estolderia-sarea monitorizatzeko sistemaren inguruko
baldintzen agiria egitea eta kontratatzea.
Krispiñako HUAren kudeaketa, kontrol eta mantentze-lanetarako kontratu
orokorra hedatzea, udalerriko arazketa-sistemetako ur beltzen kalitatekontrolaren jarraipena egiteko.
“Vitoria-Gasteizko udalerriko uraren ziklo osoan, etxeko kontsumotik sortutako
gai kutsatzaile arriskutsuen kudeaketa iraunkorrean herritarren erantzunkidetasuna bultzatzeko jarraibideak” azterlanaren kontratazioa eta hasiera;
azterlan horretan, kontuan hartu beharreko gaien azterketa kritikoa eta gai
horiek ur zikinen sarean duten presentzia zehaztuko duen diagnosia sartzen
dira; 2012an amaituko dela aurreikusten da.
Datorren urterako, honako lan hauek ere aurreikusi dira:
Vitoria-Gasteizko udalerriko arazketa-puntu guztien egoerari buruzko barnetxosten bat lantzea.
Vitoria-Gasteizko eta udalerriko herriguneetako saneamendu-sistemako
GIS sistemari eusteko zerbitzua kontratatzeko baldintzen agiria lantzea.
Otazu herrirako berariazko arazketa-proiektu bat idaztea, eta Ariñizen,
saneamedu-sareko ezabatze eta lotuneen proiektu bat idaztea.
Udalerriko saneamendu-sisteman kokatutako ponpaketa-estazioak
kudeatzeko, kontrolatzeko eta mantentze-lanetarako sistema bati buruzko
baldintzen agiria egitea eta kontratatzea.
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03.5 HONDAKIN-URAK ARAZTEA
2011n HUAn tratatutako
hondakin-uren bolumena
33.295.831 m3-koa izan da,
batez beste 91.222 m3 egunean

Krispiñako HUA
Tratamendurako ahalmena:
17.500 m3/h (lehen mailakoa)
5.000 m3/h (biologikoa)
Arazteko ahalmen maximoa:
43.800.000 m3
Zama kutsakor baliokidea:
480.000 biz. Bal.
Zerbitzu-urteak: 26

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. HUAk sortzen den efluentearen kontrol guztiak egiteko
laborategia du, eta aldi baterako enpresa-elkarteak kalitatea kudeatzeko
sistemak ezarrita ditu.
HUAn tratatutako ura Zadorra ibaira isurtzen da, baina bada salbuespen
bat: zati bat birziklatu egiten da, eta plantan bertan erabiltzen da; eta,
horretaz gain, Arrato Ureztatzaileen Elkarteari 400 l/s-ko kontzesioa
egiten zaio, nekazaritzan ureztaketarako berrerabiltzeko. 2011ko
udako hilabeteetan ureztaketarako hartutako efluentearen bolumena
3.585.031 m3-koa izan da.

Ustiapen-datuak, 2011. urtea
Tratatutako uraren bolumena guztira

33.295.831 m3

Hilean araztutako bolumen max. (martxoa)

4.090.681 m3

Hilean araztutako bolumen min. (abuztua)

1.955.028 m3

Erreaktiboen kontsumoa
Polielektrolitoa

46.625 kg

Flokulantea (DKFLOC 1018)

155.160 kg

Kloruro ferrikoa

988.640 kg

Edateko uraren kontsumoa prozesuetan

12.255 m3

(purgak, konpentsazioak, garbitzeak)
Energiaren kontsumoa

9.627.738 KWh

Biogasa sortzea

4.289 Nm3/egun

Energia sortzea

4.425.248 kWh

Hondakinak sortzea
Aurre-tratamenduen eta bypassaren gunea

1.377,50 Tn

(hondakin orokorrak)
Koipeak
Biosolidoak / Lokatz deshidratatuak
Lokatzen idortasuna
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3,20 Tn
14.900,00 Tn
% 26

Krispiñako HUAn tratatutako uren bilakaera
Q efluentea

Q influentea

Urt.

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

Hondakinak nora doazen (%Tn)
HUAren funtzionamenduan, alderdi hauek azpimarra daitezke:

Paisaia
berritzeko lanak
%5

Baliabideen kontsumoan, eraginkortasun-maila handiari eutsi zaio, bai
energiaren kontsumoari dagokionez eta bai edateko uraren kontsumoari
dagokionez, gaur egun, 2008ko kontsumoaren laurdena baita.
Lokatzen kudeaketa nabarmen hobetu da, horien idortasuna handitu
delako eta nekazaritzara edo paisaia berritzera zuzendu diren ehunekoak
ere gora egin duelako; beraz, Gardelegiko Zabortegian 11.400 Tn lokatz
gutxiago utzi dira.
Arazte-prozesuan, koipeak ia erabat ezabatu dira, eta, horri esker, urtean
3 Tn hondakin baino ez dira izan esparru horretan.
Azaroaren 25ean, euri-uren tratamendurako eta desfosfatazio bidezko
hirugarren mailako tratamedurako obraren harrerarako akta sinatu zen;
neguko hilabeteetan plantara iristen diren gehiegizko uren arazoa (egunean
100.000 m3-koa izatera irits daiteke), plantaren funtzionamendua aldarazten
duena, tratatzeko bidea emango du horrek, eta araztutako ura udan berriro
erabili ahali zango da (gehienez 60.000 m3/egun). Arazketan sortzen diren
lokatzetatik ahalik eta ur kopuru handiena ateratzeko plantaren gaitasuna
hobetuko du instalazio berriak, eta horrek isuriak erraztuko ditu edo gero
berriro erabiltzeko aukera emango du. Hauxe da jarduketa horri dagokion
aurrekontua: 5.160.254,29 (gehi BEZ); % 80 Kohesio Funtsekin (EB)
finantzatuko da, eta gainerakoa, % 20, URA Ur Agentziaren diru-laguntzaren
bidez. Obraren amaierako likidazioa 5.927.023,71 -koa izan da azkenean.

Zabortegia
% 30

Baimendutako
kudeatzailea
% 0,02
Nekazaritza
% 65

Deshidratatutako lokatzak nora doazen (%Tn)
Paisaia
berritzeko lanak
%6

Zabortegia
% 23

Nekazaritza
% 71
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Urte honetatik aurrera,
Krispiñako HUAk hirugarren
mailako tratamendurako eta
euri-uren tratamendurako
instalazio bat du

2010ean, AMVISAko Ustiapen, Ekoizpen eta Mantentze Arloaren eta
CRISPIJANA aldi baterako enpresa-elkartearen arteko lankidetza hasi zen,
gune anaerobioko 4 zenbakiko dekantagailu primarioaren konbertsioaren
bidez eta gune anaerobio berrira arteko kanpoko zirkulazioa aldatuz biologikoa
sustatzeari buruz bideragarritasun-azterketa egiteko. Enpresa-elkarteak
eman dio jada AMVISAri proiektuaren lanketari dagokion inbertsioa, eta
proposatzen den hobekuntza horrek, besteak beste, honako abantaila hauek
ekarriko lituzke: fosforo eta nitrogeno gehiago kentzea, kloruro ferrikoa
dosifikatzerakoan dirua aurreztea, baltsa biologiko guztien kontzentrazioa
homogeneizatzea, harikaren kontrol handiagoa, eta instalazioari
malgutasunerako elementu osagarri bat ematea.
Horrez gain, HUAko ohiko mantentze-lanez gain, ekipoak ordezkatzeko edo
berritzeko inbertsioak ere amaitu dira, besteak beste, 2 zenbakiko digestorearen
bero-trukagailua, 1, 2 eta 3 zenbakiko dekantagailu primarioaren sarrerako
uhate berria, edota turbokonpresoreen kontrol-taula lokalak. 2 eta 3 zenbakiko
baltsetako barneko birzirkulazioa aldatzeko obrak ere amaitu dira.
2012. urterako aurreikusten diren jarduketen artean, euri-uren tratamenduaren
funtzionamendua aztertzeko probak nabarmentzen dira, eta baita, 661/2007
Errege Dekretuaren arabera, neurketa-sistema baten instalazioa eta muntaketa
ere, HUAko kogeneraziora egokitzeko erabat.
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Hobi septikoetako isuriak
Hobi septikoetako isuriei dagokienez, HUAk hobien tratamendurako estazio
bat du; horri esker, plantan jasotako zisternak lokatzen linean edo uren linean
hustu daitezke, eta bahetzeko prozesuak, astinduz eta aireberrituz
homogeneizatzeko prozesuak eta hondakinak biltzeko prozesuak hartzen
ditu barnean.

HUAn tratatutako hobi
septikoetako isurien
bolumena 9.585 m3-koa izan
da guztira

Hobi septikoetatik HUAra eraman diren zisternen kopurua 1.060 unitateakoa
izan da 2011n, aurreko urtean baino % 5,2 gutxiago; egunean batez beste
4,3 zisterna sartu direla adierazten du horrek, eta zisterna bakoitzaren batez
besteko bolumena, berriz, 9 m3-koa izan da.

Auzo-elkarteak edo
etxe partikularrak
%9

2011ko isurien xehetasunak
Jatorria

Isuria
(m3)

SS
(kg)

OEK
(kg O2)

Enpresak

2.882

22.763

29.863

611

Udalak, administraziokontseiluak, kuadrillak

5.543

78.907

72.207

1.415

Auzo-elkarteak eta etxe
partikularrak

1.104

28.496

37.230

665

56

348

782

12

Beste batzuk

Nitrogenoa
guztira (kg)

Beste batzuk
% 0,3
Enpresak
% 37

Udalak, administrazio-kon.,
kuadr. % 54
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Prozesu osoan araztutako
hondakin-urei eta lokatzei
egindako analitikak 38.435
izan dira

03.6 TRATATUTAKO HONDAKIN-UREN
KALITATEA
Hondakin-urak arazteko prozesuan eskatzen diren kalitate-kontrol guztiak
egiten ditu AMVISAk. Gainera, HUAn sartzen eta irteten diren uretan eta
deshidratatutako lokatzetan metalik baden aztertzen da, gero berriro erabili
aurretik kontrolatu ahal izateko. Lurzoruaren analisia 1310/90 EDren arabera
egiten da, eta soinu-mapa eta usainena astean behin egiten da.
Urtean zehar, 38.435 analitika egin dira hondakin-uren arazketako eta lokatzen
kudeaketako prozesuetan; analitika horien maiztasuna aztertutako
parametroaren mende dago.

Urtean zehar egindako kalitate-kontrolen balantze orokorra
Kalitate-kontrol mota
Uren linea

Analitikak
guztira
20.846

Laginak guztira, eta
aztertutako parametroak
5 lagin
39 parametroa

Lokatzen linea

11.474

11 lagin
22 parametroa

Gasen linea

473

1 lagin
7 parametroa

Soinu eta zaraten mapa

2

--

Lurzoruen analisia

1.122

66 lagin

Zisternetako isurien analisia

3.180

1.060 lagin

17 parametroa
3 parametroa
Ohiz kanpoko isurien analisia

160

20 lagin
8 parametroa

Landa-inguruko analitika

938

HUAko afluentearen

240

82 lagin
10 parametroa

karakterizazioa
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48 lagin
5 parametroa

Hondakin-uren kalitate-parametroak
Zama kutsakorra guztira
Parametroa

Kopura

Solido esekiak (Tn)

7.944

OEK (O2 Tn)

16.044

OEB5 (O2 Tn)

7.996

Nitrogenoa (Tn)

1.351

Fosforoa guztira (PT) (Tn)

169

Efluentearen kalitate-parametroen urteko batez besteko balioak
Baimendutako muga

Balioa
lehen

Solido esekiak (mg/l)

20

228

8,8

96,1

OEB5 (mg O2/l)

15

241

5,2

97,8

OEK (mg O2/l)

80

480

32

93,3

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

2

27,5

1,4

94,9

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

10

--

10,2

--

NT (mg/l)

15

40,3

14,1

65,0

PT (mg/l)

1

5,0

0,9

82,0

Parametroa

Balioa gero

Arazketaren
eraginkortasuna (%)

Metalak guztira deshidratatutako lokatzetan (mg/kg gai idorra)
Metala
Aluminioa
Kadmioa

Legedia: 1310/90 ED: mugako balioak
pH < 7 duten lurzoruak

--

pH > 7 duten lurzoruak

--

2010

2011

Bariazioa (%)

11.387

17.050

% 50
% -34

20

40

5,0

3,1

Kromoa

1.000

1.500

134

144

%8

Kobrea

1.000

1.750

284

388

% 37

Burdina

--

--

27.991

37.325

% 33

Manganesoa

--

--

240

269

% 12

Nikela

300

400

62

65

%4

Beruna

750

1.200

65

63

% -3

2.500

4.000

2.230

2.636

% 18

16

25

1,39

1,30

% -6

Zinka
Merkurioa
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04

ZERBITZUAREN ADMINISTRAZIOA

04.1 MERKATARITZA-KUDEAKETA
Urtean lau fakturazio egiten ditu AMVISAk, apirilean, uztailean, urrian eta
hurrengo urteko urtarrilean. Fakturazio horiek jasotzen duten kontsumo osoa
ez dagokio zehatz-mehatz urte naturalean egindako kontsumoari, kontagailuen
irakurketa-daten ondorioz, baina fakturazio horiek erreferentzia moduan
erabiltzen dira abonatuen kopurua zenbatzeko, kontsumoen eta fakturatutako
kopuruen azterketak egiteko nahiz adierazleak lortzeko.

AMVISAk 2011. urtean
hornikuntzen kontzeptuaren
barnean fakturatutako
uraren bolumen osoa
17.104.078 m3-ra igo da

2012ko urtarrilaren 31ko hiruhilekoko fakturazioaren arabera, AMVISA 117.232
hornikuntza-kontratu izatera iritsi da. 2011. urtean, guztira 5.430 kontratu
egin dira (altak), eta 3.614 ezeztatu dira (bajak). Kontratu bakoitzari lotutako
kontagailuei buruzko informazioa hobetzeko, horien erreferentzia-zenbakia
jasotzeko kanpaina bat egin da, eta zenbakien % 98 identifikatu dira.
Ur hotzaren kontratu gehienak banakakoak dira. Azken hiruhilekoko
fakturazioaren arabera, "1-Etxekoa" tarifaren 680 kontratu komunitarioen
barnean 8.359 elementu edo etxebizitza daude (guztien % 7,7). Urtean zehar
kontratu komunitario horien guztien datuak berrikusteko eta eguneratzeko
kanpaina bat egin da. AMVISAk gonbita egiten die abonatu guztiei kontagailuen
indibidualizazioa eskatzeko, hala, zerbitzu pertsonalizatuagoa eta
eraginkorragoa eskaini ahal izateko. Urtean zehar 8 kontratu kolektibo
indibizualizatu dira.
26.767 etxebizitzak dute gaur egun "2-Ur beroa" tarifari dagokion ur bero
zentralizatua, ur hotzaren etxeko kontratua duten elementu guztien % 25,2k.
AMVISAk, 2011. urtean, hornikuntzaren kontzeptuaren barnean
17.104.078 m3-ko bolumen osoa fakturatu du, eta kontagailuen irakurketaren
eraginkortasuna % 98koa izan da (aurreikusitako kopuru osotik egindako
irakurketak). Hornikuntzaren kontzeptuaren barnean urtean fakturatutako
bolumen osotik, 120.848 m3 ez dira banaketa-sarean sartu, Legutioko
udalerriko ur gordinaren hornikuntzaren zati bati baitagozkio.
Urteko lau fakturazioetan fakturatutako kopurua 22.257.848,60 -koa izan
da guztira, eta balio hori ez dator bat negozio-zifraren zenbateko garbiarekin,
kontabilitatearen ikuspegitik, fakturazioaren hainbanaketa urte naturalaren
arabera egiten baita.

Fakturatutako ura (igorritako kopuru
osoaren gaineko %, 365 egunetara
egindako proiekzioaren arabera)
88
84

% 83,99

80
76
72
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AMVISAren fakturazio osoa 2011n
Kontzeptua

Fakturatutako bolumena (m3) Fakturatutako kopuruak ( )

Hornikuntza

16.890.192

11.575.150,76

Altan

910.729

484.797,52

Bajan

15.979.463

11.090.353,24

Arazketa

15.815.088

7.616.298,32

Estolderia

15.815.088

3.066.399,52

213.886

219.287,85

9.585

245.383,90

--

303.055,63

Kontratuen bajak
Isurketa industrialak
Beste kontzeptu batzuk

Hiruhilekoko fakturazioen xehetasuna, zerbitzu motaren eta erabileraren arabera
Industriala-komertziala

Etxekoa

Instituzionala

105.962 % 70

927 % 0,6

ur hotza

Elementuak

Hornikuntza

ur beroa

Fakturazioa (

)

zentro ofizialak

3.964.656 % 23

2.643.450 % 16

594.623 % 4

5.968.292,50 % 51

4.056.427,22 % 35

1.332.010,56 % 12

218.420,48 % 2

113,4

130

65

40

125

60

35

120

55

115

50,0

50

20

Vitoria-Gasteizko
105
Udalerria

40

15

Saneamendua

26.153 % 17

9.629.407 % 61
4.818.993,41

)

% 63

15.667 % 11

1.897.772,41

% 62

estolderia
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2010ean

Udala

199 % 0,1

101 % 0,07

zentro ofizialak

3.461.794 % 22

2.611.723 % 16

112.164 % 0,7

2.023.369,73 % 27

745.577,99 % 10

28.357,19 % 0,4

arazketa

arazketa

338,0

377,4

869 % 0,6

ur beroa

Fakturazioa (

25

45

ur hotza

Fakturatutako
bolumena (m3)

30

30,2

110

105.716 % 70
Elementuak

791 % 1

248 % 0,4

9.687.463 % 57

Dotazioa
(litro/biz./egun.)

Udala

16.838 % 11

26.153 % 17

Fakturatutako
bolumena (m3)

Herriak (altan)

844.652,26 % 28
estolderia

arazketa

311.677,47 % 10
estolderia

arazketa

12.297,38 % 0,4
estolderia

Fakturazio osoaren osaera, zerbitzu motaren arabera*

Beste % 1
Bajak % 1

Kanon zehatz batek, kontagailuaren
diametroaren araberakoa eta
kontsumoarekiko independentea
denak, eta egindako kontsumoaren
araberako zati aldakor proportzional
batek osatzen dute AMVISAren tarifa

Isurketa industrialak
%1

Estolderia
% 13

Kanon
zehatza
% 36

Hornikuntza
% 51

Kontsumoaren araberakoa
% 64

Arazketa
% 33

Hornikuntza

Arazketa

Kanon
zehatza
% 29
Kontsumoaren
araberakoa
% 71

Estolderia

Kanon
zehatza
% 43
Kontsumoaren
araberakoa
% 57

Kanon
zehatza
% 42
Kontsumoaren
araberakoa
% 58

*Fakturazio osoan, kanon zehatzaren eta zati aldakorraren ehunekoek hornikuntza-, arazketaeta estolderia-zerbitzuei dagozkien fakturazioak hartzen dituzte barnean soilik.

Tarifa motaren eta zerbitzuaren arabera fakturatutako batez besteko kopurua (hornikuntzagatik fakturatutako /m3)
“1- Etxekoa” tarifa
(ur hotza)

“2- Ur
beroa” tarifa

“3- Zentro
ofizialak” tarifa

Hornikuntza

0,63

0,51

0,56

1,04

0,48

Arazketa

0,51

0,32

0,29

0,55

0,28

Estolderia

0,20

0,13

0,12

0,23

0,12

Fakturatutakoa guztira

1,34

0,96

0,98

1,82

0,87

Kontsumoaren
araberakoa
% 49

Kanon
zehatza
% 51

Kontsumoaren
araberakoa
% 78

Kanon
zehatza
% 22

“4- MerkataritzaIndustria” tarifa

Kanon
zehatza
% 10
Kontsumoaren
araberakoa
% 90

Kontsumoaren
araberakoa
% 80

Kanon
zehatza
% 20

“8- Vitoria-Gasteizko
Udala” tarifa

Kanon
zehatza
% 14
Kontsumoaren
araberakoa
% 86
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AMVISAren Futura Planak
proposatutako 110. helburuak
hiriko etxeko kontsumoa
biztanleko eta eguneko 110
litrotik beherakoa izatea lortu
nahi du

Ur-kontsumoen zehaztapena
Azken urteetan, sektoreen araberako ur-kontsumoen azterlan bat egiten ari
da AMVISA, urtean zehar egindako hiruhilekoko fakturazioen azterketa
zehatzean oinarrituta. Azterketa horrek, eskariaren kudeaketa-lana den heinean,
hiriak uraren erabilerari dagokionez nola jokatzen duen hobeto ezagutzeko
aukera eman du; horrez gain, kontsumoen eta fakturazioen batez besteko
balioak lortu dira auzoka, "1.-Etxekoa" tarifaren tarteen arabera, elementu edo
etxebizitza bakoitzeko, erabileren arabera, etab.
Etxeko erabilerari dagokionez (ur hotzaren eta ur beroaren 1 eta 2 tarifak),
banakako kontagailu bakoitzaren fakturazioen azterketa zehatzagoa egin da,
irakurketen arteko kontsumo-egunen batez bestekoan oinarrituta, eta ondorio
hauek atera dira:
Etxeko batez besteko kontsumoa Vitoria-Gasteizko udalerrian 113,4 litrokoa
da biztanleko eta eguneko (112,5 litro hirigunearen kasuan), 2010ean
baino % 2,5 gutxiago.

Ur hotzaren etxeko
kontsumoaren egitura
Elementuen edo etxebizitzen % 50ak
200 litro edo gutxiago kontsumitzen du.
Soilik % 10ak gainditzen du 425 litroak.
Urtean zehar 2.616 jakinarazpen igorri
zaizkie bezeroei gehiegi
kontsumitzeagatik.

Elementu-kop.
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Hiriko etxebizitzen % 57,2k betetzen du 110. helburua, elementuko eta
eguneko kontsumitutako litroak, auzo bakoitzeko biztanleria, kontsumitzen
duten etxebizitzak eta ur beroaren kontratu komunitarioak kontuan hartzen
dituen balioespenaren arabera.
Ur hotzaren etxeko kontsumoaren egiturak erakusten du kontsumo-tarte
handienari dagozkion hiriko etxebizitza guztien % 20k kontsumitu duela
kontsumo osoaren % 41,0. Tarte horretakoa izateko elementuko zehaztutako
eguneko kontsumoa murriztu egin da azken bi urteetan, eta 354 litrotik
336ra jaitsi da.
2011ko fakturazioetan, ur hotzaren kontsumorik izan ez duten etxebizitzen
ehunekoari dagokionez, % 4,5 eta % 5 ingurukoa izan da, eta urte osoan
kontsumorik izan ez dutenena, % 2,1ekoa.
Metat. elem. %

Etxeko batez besteko kontsumoa auzoka (litroak/bizt/egun)

<100
101-110
111-120

Abetxuku
110,2

121-130
>130
Arriaga-Lakua
108,0

Sansomendi
105,7
Ehari-Gobeu
123,4

Gazalbide
105,7
Txagorritxu
108,8

San Martín
115,2
Zabalgana
108,0
Ariznabarra
113,4

Mendizorrotza
170,3

Pilar
100,5

Zaramaga
102,9
Aranbizkarra
106,4

Koroatzea
111,9

Lovaina
120,4

Arantzabela
115,7
Arana
Done Jakue 103,1
113,7
Judimendi Santa
113,1
Luzia
106,9

Anglo-Vasco
114,4

Alde Zaharra
116,1

Zabalgunea
134,6

Salburua
106,3

124,8
Babesgabetuak

San
Kristobal
110,9
Adurtza
104,6

Abetxuko

Abetxuko

Arriaga-Lakua

Arriaga-Lakua

Sansomendi

Sansomendi

Ali-Gobeo

Gazalbide

Zaramaga

El Pilar

Ali-Gobeo

Gazalbide

Zaramaga

El Pilar

Aranbizkarra
Txagorritxu
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"1.-Etxeko kontsumoa" tarifaren fakturazioa, kontsumoen zati aldakorrari
dagokionez, tarteka egiten da: 0tik 10 m3-ra, 11tik 42 m3-ra, eta 42 m3 baino
gehiago. Tarteka egindako fakturazioaren azterketak erakusten duenez, soilik
fakturatutako kontsumo osoaren % 6,6 dagokio hirugarren tarteari; hau da,
2010. urtean baino 1,3 puntu gutxiago da hori.

Etxeko kontsumoa tarteka
3. tartea
%7

2. tartea
% 51

1. tartea
% 42

Hornikuntzaren, arazketaren eta estolderiaren zerbitzuengatik tarifa honetan
guztira fakturatutako kopurua 11.943.854,97 -koa izan da.

Etxeko kontsumoaren tarifaren tarte bakoitzari dagokion fakturazioa
Kontratuak

Kontsumo osoa (m3)

Kopuru osoa ( )

1. tartea

579.169

% 6,5

1.882.741,61

% 15,8

2. tartea

6.485.381

% 72,7

7.948.001,23

% 66,5

3. tartea

1.850.976

% 20,8

2.113.112,13

% 17,7

Guztira

8.915.526

11.943.854,97

Familia ugariek kontsumo-tarte horretatik salbuetsita uzten dituen hobaria erabil
dezakete. 2011n, familia ugarien urteko hobari kopurua 614ra handitu da.
Merkataritzako, industriako eta zerbitzuetako kontsumoaren azterketatik,
nabarmenena 2008 eta 2010 urteen artean gertatutako beherakadaren ondoren,
egonkortu egin dela da. Fakturatutako eguneko kontsumoa 11.661 m3-koa
izan da, aurreko urtekoaren oso antzekoa, baina kontratu-bajei dagokien
kontsumoa hirukoiztu egin da azken urtean, eta hori ere azpimarratu behar da.
Kontsumo instituzionalaren barnean tarifa hauek fakturatzen dira: 3-Zentro
ofizialak eta 8-Vitoria-Gasteizko Udala, gehi udal-erabileren zati bat (kontrolatu
gabeko ureztatzea, baldeen bidezko ureztatzeak, sarearen garbiketak eta
mantentze-lanak). Kontsumo instituzionalaren zati handiena Vitoria-Gasteizko
Udalari dagokio eta, bereziki, lorategien udako ureztatzeari. Berdeguneen
sektorizazio, izendapen eta inbentarioa lanean, Vitoria-Gasteizko Udaleko
Parke eta Lorategien Zerbitzuak emandakoan, jasotako azalera berdeen
arabera, urezta daitekeen azalerarako neurtutako kontsumoak 315,3 l/m2-ko
batez besteko balioa ematen du soilik edateko urarekin ureztatzen diren
eremuetarako. Zundaketen bidez ureztatzen diren berdeguneen kasuan
(guztien % 15), laborantzako azalera osorako neurtutako kontsumoa 119,5
l/m2-koa litzateke.

Neurtutako udal-ureztatzeak (l/m2)

Kontsumo instituzionala
Udal-erabileren
balioespenak
% 28

Udaletik kanpoko
administrazioa
% 21

500
450
400
350
300

Neurtutako
udal-ureztatzeak
% 28
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250

Udal-instalazioak
eta -zerbitzuak
% 23

200

Bezeroarenganako arreta
Lehen mailako zerbitzu publikoa eskaintzen duen enpresa izanik, AMVISAk
bezeroari kalitatezko arreta eskaintzeko eta herritarrekin komunikazio erraza
izateko konpromisoa du. Horregatik, azpimarratu behar da aurten Abonatuen
Kudeaketa Sistema berria ezartzen hasi dela; sistema horren bitartez,
zerbitzuaren berezko zeregin guztiak eraginkortasun handiagoarekin garatu
ahal izango dira. Aldi berean, kontagailuen teleirakurketa-sistema abiarazteak
eta ur-kontsumoak denbora errealean kudeatzeak nahiz Bulego Birtualaren
bidez izapideak egiteko prozesuari eta fakturazio elektronikoari eman nahi
zaien bultzadak argi adierazten dute enpresaren gaur egungo lehentasuna
baliabideak optimizatzea dela, betiere, bezeroarengan pentsatuz.

2011. urtean, guztira 41.000
bezerori baino gehiagori
eskaini zaio arreta, horietatik
% 45i aurrez aurre, gure
bulegoetan

AMVISAren Bulego Birtualean, www.amvisa.org webgunean eskuragarri
dagoenean, gaur egun honako hauek egin daitezke: altak eta bajak izapidetu,
kontuak edo posta-helbidea aldatu, irakurketa eta ordainketak. Urtean zehar
294 eskaera jaso dira. 2012. urtean beste Bulego Birtual bat esleitu eta abiarazi
nahi da, zerbitzu hori sustatzeko.
Aurrez aurreko arreta-zerbitzu pertsonalizatua, bulego nagusietan urteko
egun guztietan eskaintzen dena, hobetu egin da Itxarotea Kudeatzeko
Sistemaren bidez. Urtean zehar 18.528 pertsonari eskaini zaie arreta guztira,
hau da, hilean 1.684 pertsonari. Zenbait izapide beste udal-bulego batzuetan
ere egin daitezke, udalaren gizarte-etxeetako bulegoetan, hain zuzen ere, eta
bulego horietan 339 pertsonari eskaini zaie arreta.
Telefono bidezko arreta-zerbitzuari dagokionez, hainbat modu dago
AMVISArekin harremanetan jartzeko: bezeroari arreta eskaintzeko telefono
orokorra (945 161000), matxuretarako telefonoak (945 161024/161023), biak
7:30etik 15:00etara (14:00etara udan) eta larrialdietarako telefonoa (945
260086). 20.868 dei jaso dira guztira, eta dei horiei Arakako EUAra edo
Tratamendu eta Kalitate Arlora egindako deiak gehitu behar zaizkie. Azken
kasu horretan, uraren kalitatearekin, kolorearekin, usainarekin edo zaporearekin
lotutako kontsultak edo kexak dira. AMVISAren telefono-arretarako sistema
hurrengo urtean berrituko da baita ere.
Azkenik, Uraren Zerbitzu Integralarekin lotutako gaiei buruzko 772 dei jaso
dira 010 udal-informaziorako telefonoan, eta Herritarren Postontzian jasotako
180 galderari erantzun zaie.

Bezeroei emandako arretaren osaera, motaren arabera
Telefono bidezko arreta zerbitzua Beste batzuk*
%3
EUAn eta Tratamendu Arloan
%2
Zerbitzu pertsonalizatua
bulego nagusietan
% 45
Telefono bidezko
arreta zerbitzua
% 50

*Herritarren Postontzia, 010, aurrez aurrekoa beste udal-bulego batzuetan.
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Idatziz 78 erreklamazio jaso dira, hau da, urtean erreklamazioren bat aurkeztu
duten abonatuak % 0,1 baino gutxiago izan dira. Erreklamazio gehienak
fakturazioarekin edo kontagailuen irakurketarekin lotutako gaiak izan dira.
Idatziz jasotako erreklamazioak, jaso diren tokiaren arabera

e-fakturari dagokionez, enpresak Eusko Jaurlaritzak bultzatutako Interneteko
posta elektronikoko eta kutxa gotorreko METAPOSTA zerbitzua erabiltzeari
esker, 616 abonatuk eman dute alta zerbitzu horretan, eta baimena eman
diote enpresari bide horretatik hiruhileko fakturak eta sortutako bestelako
jakinarazpenak igortzeko.
Bestalde, AMVISAk lanean jarraitzen du bezeroekin duen komunikazioa
hobetzeko, bai eta zerbitzuan parte hartzen duten gainerako pertsonekin ere.
Urte honetan, webgunea berritu da, eta 2012ko lehen hilabeteetan VitoriaGasteizko Udalaren web-orrian behin betiko txertatuko da; edukiak berrantolatu
dira eta informaziorako elementu batzuk eguneratu dira, hala nola urak hirian
egiten duen zikloaren etapen animaziozko aurkezpena. 2011. urtean, webguneak
27.648 bisita jaso ditu, horietatik 17.663 bisitari desberdinenak.
Gainera, fakturarekin batera, abonatu guztiek enpresaren jarduerari buruzko
lau informazio-orri jasotzen dituzte hiru hilean behin, eta Futura Planaren
garapenarekin ere aurrera jarraitzen dugu; plan horren jarduketek herritarrekin
komunikatzeko eta herritarrak sentiberatzeko osagai garrantzitsua izan ohi
dute. Korporazioaren bideo bat prestatzen hasi gara baita ere, hainbat forotan
edo izaera publikoko jardueretan aurkezpenak egiteko egokia izango dena.
Azkenik, kudeaketarekin eta Uraren Zerbitzu Integralarekin lotutako alderdiei
buruz hiriko biztanleek duten iritzia ezagutzeko, AMVISAk herritarrek udalaren
ur-kudeaketari buruz duten irudiari buruzko ikerlan bat agindu zuen, eta
azaroan telefonoz egindako 600 elkarrizketen laginean oinarritu zen ikerlan
hori. Emaitzen arabera, herritarrek oso iritzi positiboa dute Vitoria-Gasteizen
egiten den uraren kudeaketari eta uraren kalitateari buruz, eta
eraginkortasunarekiko eta bezeroaren orientazioarekiko ardura
kontsumitzaileengana hedatzen dela berresten dute.
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Herritarrek duten irudiari buruzko ikerlanaren (2011) emaitza nagusiak
Hamar pertsonatatik seik ura modu arrazional eta eraginkorragoan erabili beharraz kontzientzia badutela aitortzen dute. Urarekin harremana
duten arazoekiko ardura maila areagotu egin da, eta 7,23 punturaino iritsi da, 1 eta 10en arteko eskalan. Handiagoa da emakumeen artean, eta
urriagoa gazteen artean. Gainera, gizartearen ardura maila alor horretan 5,37 puntukoa dela uste dute.
Kontsumo-ohitura eraginkorrak barneratu dituzte gasteiztarrek, hala nola kanilak ondo itxi direla egiaztatzea, komun-ontzia zakarrontzi gisa
ez erabiltzea, bainua hartu baino dutxa hartzea, komun-ontziaren zisterna ondo erabiltzea, edo etxetresna elektrikoak guztiz betetzeaz arduratzea.
Biztanleen % 90ek baino gehiagok barneratuta dituela dio.
% 91k dio kanileko ura edan ohi duela. Hamar pertsonatatik bederatzik ur horren kolore, usain eta zaporeari "oso" eta "nahiko" on arteko
balioespena ematen diote.
Hamar pertsonatatik zazpik "normaltzat" daukate beren ur-kontsumoa: % 58,2k uste du bere etxeko pertsona eta eguneko kontsumoa ez dela
100 litrora iristen; soilik % 2,7k kokatzen du 120 litrotik gora. Areagotu egin da fakturan beren kontsumoa "eraginkorra" ote den begiratzen dutenen
ehunekoa, % 59,9raino.
Uraren prezioa "bidezkotzat" jotzen du elkarrizketatuen % 46k, "garestitzat" % 34k, eta "merketzat" % 10ek. Zifra horiek aldendu egiten dira
oinarrizko beste zerbitzu eta produktu batzuenekin (elektrizitatea, telefonoa, gasolina...), zeinen prezioak "garestitzat" dituzten hamar pertsonatatik
zortzik.
% 81,2k "oso on" edo "ontzat" daukate Gasteizko Uraren Zerbitzu Integrala; hamarretik ia lauk azken urteetan hobera egin duela uste du.
Inkestatuen % 69,5ek gaur egungo zerbitzuaren kudeaketaren gainean konfiantza "handia" edo "nahikoa" duela dio.
Nahiz eta ia biztanleriaren % 100ek AMVISA Uraren Zerbitzu Integrala eskaintzen duen entitatea den jakitun agertzen den arren, hornikuntza,
arazketa eta estolderia lanen kudeaketari buruzko ezagutza "txikitzat" edo "ertaintzat" dauka % 88,6k. Udal-sozietateak sustaturiko plan edo
programei buruz, aldiz, soilik hamarretik hiruk ezagutzen omen dituzte; horra hor hobetzeko alderdi bat.
Inkestatuen % 87,9k "guztiz" edo "nahikoa" zuzentzat jo du Udalak bere instalazioetan uraren erabilera eraginkorra sustatzearen aldeko mezuak
bidaltzeari.
Hauek dira herritarrek uraren kudeaketaren inguruan garrantzitsuenen gisa jotzen dituzten lau alderdiak: ur-ihesak eta estolderiara egiten
diren isurketa kutsatzaileak murriztea, uraren balioaren inguruko heziketa eta sentiberatzea, ur zikinen arazketa hobetzea eta hiriko kontsumoa
murriztea.
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04.2 IDAZKARITZA ETA
AHOLKULARITZA JURIDIKOA
Giza Baliabideak eta Idazkaritza Arloa AMVISAren jarduerarekin lotutako
administrazioko eta izaera juridiko eta legaleko beste gai batzuez ere arduratzen
da: kontratuen formalizazioa, kontseilarien izendapenak, akordioak eta
hitzarmenak hainbat instituziorekin, etab. Arlo horrek, bestalde, eskaintzen
den zerbitzu publikoa modu egokian emateko ezarri beharreko berrikuntza
juridikoen berri ematen die erakundeko kide guztiei, kudeaketa egokia egiten
lagunduz.
Kontratazioei dagokienez, 2011. urtean, AMVISAko Kontratazio Mahaiak
kontratuak egiteko 19 prozedura izapidetu ditu, kontratatzailearen profilean
argitaratutako berdintasun- eta konkurrentzia-printzipioetan oinarrituta, eta
kontratu horietatik bost prozedura negoziatuak izan dira. Kontratatutako kopuru
osoa 10.082.489,93 -koa izan da. Kontratu motei dagokienez, horietako bi
banaketa-sarea berritzeko lanei dagozkie, bost hainbat aholkularitza-zerbitzuri,
12 zerbitzuen kontratuei eta bost hornikuntzen kontratuei.
Edozein gorabeheraren aurrean enpresaren erantzuna eta zerbitzu publikoaren
estaldura bermatzeko, hainbat aseguru kontratatu dira: Erantzukizun Zibilekoak,
arrisku anitzekoak, auto-aseguruak, bizi-aseguruak eta istripu-aseguruak,
278.653,41 -koak guztira. Urtean gertatutako kalteen ondorioz 4 tutu hautsi
dira, ezinbesteak bultzaturik. Guztira 1.736,42 -ko kalte-ordainak ordaindu
dira, eta AMVISAk ordaindu du guztia. Herritarrek 4 erreklamazio aurkeztu
dituzte istripuen ondorioz, baina ez dute kalte-ordainik eragin.
Arlo juridikoari dagokionez, hainbat txosten igorri dira:
Hornikuntza-zerbitzuaren erabiltzaileei, haiek egindako eskaerei edo
kontsultei erantzuteko, jokatzeko moduei buruzko informazioa emateko,
gehiegizko kontsumoen berri emateko, aplika daitekeen araudiaren berri
emateko, etab.
Aholkularitza Juridikoari, jarduerak letratuekin koordinatuz eta kontziliazioekitaldietarako eta epaiketetarako agiriak eta informazioa bidaliz.
Udalaren Ondare Erantzukizunaren Atalari, bide publikoan eragindako
kalteen ondorioz eskatutako kalte-ordainei buruz.
Kontsumoko Arbitraje Batzordeari eta Eusko Jaurlaritzako Arbitraje
Batzordeari, Sindikoari eta Ararteakori, erakunde horiek egindako eskaerei
erantzuteko.
AMVISAren Kontratazio Mahaiari, gorabehera juridikoei buruzkoak.
2011. urtean, 39 espediente izapidetu dira iruzurren ondorioz, eta AMVISAk
7 gai izan ditu bide judizialean.
Azkenik, 2011. urtean sartu da indarrean Vitoria-Gasteizko Udalerrian Uraren
Ziklo Osoaren Kudeaketa Arautzen duen Ordenantza.

60

2011ko MEMORIA Vitoria-Gasteizko Udal Urak, AB

04.3 INFORMATIKA
AMVISAko Informatika eta Komunikazio Atalak, Sozietatearen
Gerentziaren menpekoak, 2011ko ekitaldian garatutako jarduera ERP
kudeaketa-sistema ezartzeko proiektuaren esleipenean eta
hastapenaren lehenengo fasean oinarritu da, eta 2012an amaituko dela
aurreikusten da. Proiektua 763.700,00 -an esleitu da, eta urtean zehar
egindako inbertsioa 191.796,46 -koa izan da; inbertsio horrek bezeroari
arreta egokia eskaintzeko beharrezko informatikako eta ofimatikako
ekipoa hartzen du barnean.

AMVISAk abonatuen
kudeaketarako tresna baten
ezarpena abiarazi du: ERP
kudeaketa-sistema

Bestalde, merkataritza-kudeaketarekin eta jendeari arreta eskaintzeko
zerbitzuarekin lotutako gaiak landu dira: METAPOSTA sisteman integratutako
fakturazio elektronikoa, AMVISAren web-orriaren berritzea, Itxarotea
Kudeatzeko Sistemaren abiaraztea eta kontagailuen teleirakurketa egiteko
eta abonatuak kudeatzeko sistema berriaren lehenengo fasearen ezarpena.
Bestalde, Saneamendu Sailarekin batera lan egiten ari da, sarearen kontrola
hobetzeko aukera emango duen GIS sistema abiarazteko zereginean.
Urtean zehar, bulegoko ekipoak, ordenagailuak, inprimagailuak eta
fotokopiagailuak berritu dira, eta gastua, guztira, 37.304,57 -koa izan da.
Hurrengo ekitaldian ere prozesu horrekin jarraituko da.
Jarduera horiez gain, urteko aurrekontuan honako inbertsio hauek aurreikusi
ziren: Albinako urtegiari zerbitzu emateko SCADA wonderware plataforma,
presio-neurgailuak hornikuntza- eta saneamendu-sarean eta beste sare
batzuetan; hala ere, ez dira gauzatu, eta 2012an esleituko direla eta
instalazioarekin ere urte horretan hasiko direla aurreikusi da.
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05

KONPROMISO SOZIALA ETA INGURUMENA

05.1 INGURUMENA
AMVISAk eraginkortasun eta iraunkortasun handieneko irizpideak erabiltzen
ditu Uraren Zerbitzu Integrala eskaintzeko orduan, eta irizpide horiek gidatu
dituzte duela gutxi egindako jarduketak eta inbertsioak; bestalde, baliabideen
kontsumoari eta hondakinen kudeaketari buruzko ingurumen-adierazle nagusiak
hobetu egin dira irizpide horiei esker.

Uraren kudeaketaren ingurumenadierazleek murrizketa nabarmena
erakusten dute Vitoria-Gasteizen
baliabideen kontsumoan eta
balioetsi ezin diren hondakinen
sorreran

Energia-kontsumoari dagokionez, hornikuntza-sistemari esker, edateko ura
ponpaketarik edo energia-kontsumorik gabe egiten da. Albinako urtegitik
datorren tutu berriak grabitatearen indarra baliatuz eramango du ura Arakako
EUAra. Arazketari dagokionez, 2012. urtetik aurrera, Krispiñako HUAren
energia-kontsumoa murriztuko dela aurreikusi da, eta optimizazio energetikorako
azterlanak egiten ari dira helburu horrekin. Bestalde, azpimarratu behar da
biogasaren bidez gero eta energia gehiago ekoizten dela, eta, une honetan,
araztegiak urtean kontsumitutako energiaren erdia dela ia.
Ur-kontsumoari dagokionez, Arakako EUAko lokatzak jatorrian tratatzeko
aukerari esker, hirian urtean kontsumitzen den uraren % 1 aurrezten da
(180.000 m3, gutxi gorabehera); aurrezte horri Krispiñako HUAn lortutakoa
gehitu behar zaio, azken bost urteetan kontsumoa bosten batera murriztu
baita. Bestalde, Ura Berrerabiltzeko Planaren I. Fasea osatu da, eta, Krispiñako
instalazio berriei esker, eguneko 60.000 m3 tratatzen dira, ura berrerabiltzeko
aukera ematen duen hirugarren mailako tratamenduaren bidez, 1620/2007
Errege Dekretuaren, arazitako urak berrerabiltzeko erregimen juridikoa ezartzen
duenaren (hiriko ureztatzea, baldeen bidezko ureztatzeak, suteen aurkako
sistemak, ibilgailuen garbiketa industriala), 1.2 kalitate-irizpidearekin bat etorrita.
AMVISAren jarduerarekin lotutako gai hauek alde batera utzita, hiriak urkontsumoa murrizteko duen joera, besteak beste, Udal Sozietateak sustatutako
eskariaren kudeaketarako jarduketen ondorio da, tarifen esparruko politika
eta banaketa-sarearen kontrolari dagokiona barnean hartuta.
Ura tratatzeko prozesuetan sortutako hondakinen kudeaketaren helburu
nagusia Gardelegiko udal-zabortegira eramandako geldikinak ahal beste
murriztea da. Hori dela eta, tratamendu-guneetatik iritsitako lokatzak balioesteko
plan bat garatzen ari da, lokatz horiek nekazaritzan eta paisaiak leheneratzeko
erabiltzeko, eta, horri esker, nabarmen murriztu da zabortegira eramaten den
hondakinen kopurua. Gainera, hondakin-urak arazteko prozesuan sortutako
hondakin toxikoak eta arriskutsuak ia guztiz murriztu dira.
Abonatuen kudeaketaren esparruan eta fakturazio elektronikoa sustatzeko
nahiz paperaren erabilera murrizteko, METAPOSTA erabiltzen hasi da
AMVISA, Eusko Jaurlaritzak bultzatutako Interneteko posta elektronikoko eta
kutxa gotorreko zerbitzua. Zerbitzu horretan alta ematea eskatzen duten
abonatuek han jasoko dituzte beren fakturak eta jakinarazpenak.
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Ingurumen-adierazle nagusien laburpena

Gainerako zerbitzua
%2

Energia elektrikoaren
kontsumo osoa
(KWh)

Urak hartzeko
guneetako ponpaketak
% 30

15.198.885

15.282.427

2010ean

Arakako EUA
%6

Krispiñako HUA
% 62

Gasolina (mugitzeko)
% 10

Erregaien
kontsumo osoa
(litros)

44.790

28.524

Gas naturala
%0

A gasolioa (mugitzeko)
% 38

2010ean
Gasolioa
% 52

50
45

Energia-sorkuntza HUAn

40

(plantan kontsumitutako
guztiaren gainean)

% 46

35
30
25

Ur-hartuneak
(Ponpaketen KWh/hartutako m3)

EUA
(Kontsumitutako KWh/tratatutako m3)

Inportatutako
argindarraren batez
besteko kontsumoa
(KWh/m3)

0,208

0,207

2010ean
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0,049
2010ean

0,043

HUA
(Inportatutako energiaren
KWh/araztutako m3)

0,152
2010ean

0,156

60.000

Edateko uraren
kontsumoa Krispiñako
HUAn

50.000
40.000

12.255

30.000
20.000

(m3)

10.000
0

Araztutako eta
berrerabilitako ura

2.905.421

3.585.031

(litro)
2010ean

Kontzesioaren
barnean, Arratoko
Ureztatzaileen
Elkarteari udan
emandakoari dagokio

100
80

Zabortegira eramaten
ez diren arazketako
lokatzak

% 77

60

11.443

(T eta %)

40
20
0

1.000
800

Arazketan sortutako
koipeak (HTA)
(T)

600

3,2

400
200
0
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05.2 KONPROMISO SOZIALA
AMVISAk, urteko egitekoen planean, nagusiki urarekin lotutako jarduerak
edo ekimenak sustatzen ditu; jarduera edo ekimen horiek guztiek VitoriaGasteizko hirian iraunkortasuna, elkartasuna eta hezkuntza bultzatzen
laguntzen dute. Horretarako, AMVISAk udaleko beste sail batzuekin eta
herritarren beste 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. 2011. 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 XVI. Nazioarteko Jolas Jaialdia, ekainaren 17tik 26ra
garatutakoa; 21.003,97 -ko ekarpena egin du AMVISAk.
Miñaoko Parke Teknologikoaren Jardunaldi Irekirako eta irabazteko
asmorik gabeko elkarteei egindako ekarpen txikiak, guztira 8.100,00 koak.

Futura Plana
2004. urtetik, AMVISA hainbat jarduketa garatzen ari da Vitoria-Gasteizen,
hiri-inguruetan Ur Eskaria Kudeatzeko Plan Integrala aplikatzeko. Plan
horri Futura Plana (2009-2012) deritzo gaur egun, eta uraren kudeaketa
eraginkorra sustatu nahi du; horretarako, hiriko biztanle eta kontsumosektore guztien parte-hartzea behar du, kudeaketa horren zati aktibo
bihurtzeko horiek guztiak.
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2011. urtean garatutako jarduera nagusiak:
Udalaren instalazioetan, merkataritzako instalazioetan, industrietan eta
zerbitzuen sektoreko instalazioetan ura erabiltzeko eta kudeatzeko doako
aholkuak emateko eta diagnostikoak egiteko programa jarraituan beste 21
instalazio berri txertatu dira:
Estadio S.D. Fundazioa (Caja Vital Kutxa)
Ibaiondo Gizarte Etxea, Almudena Cid Jarduera Fisiko Egokiturako
Zentroa, C.F. La Vitoriana/ Zaramaga Berria, Olaranbe kiroldegia, I.M.
Olaranbe, Astronomoak Trinketa (Vitoria-Gasteizko Udala)

2004. urtetik, Ura Aurrezteko
Plan Integralaren eta Futura
Planaren barnean, uraren
erabilerari buruzko
100 diagnostiko egin dira, eta
49 jardunbide egoki
identifikatu dira

Arabako Unibertsitate Ospitalea-Santiago Egoitza, Arabako eskualdeko
Osasun Zentroen Sarea - Vitoria-Gasteizko 13 zentro (Osakidetza)
Programa horren barnean, urtarrilaren 14an egindako ekitaldi publikoan,
diplomak eman zitzaizkien uraren erabileran jardunbide egokiak dituzten 15
zentro edo instalaziori, 2009. eta 2010. urteetan egindako diagnostikoetan
identifikatutakoei.
Hiriko hiruhilekoko eta urteko ur-kontsumoak zehazteko txosten teknikoak
egin dira AMVISAren fakturazioetan oinarrituta, bereziki etxeko erabilerei eta
Udalaren erabilerei dagokienez. Udalaren kasuan, instalazio handiak eta
berdeguneen ureztatzeak hartu dira kontuan (diagnostikoak egiteko
programaren hasieratik diagnostikatutako udal-zentro guztien kontsumoak
ezaugarritzeko eta horien jarraipena egiteko urteko txostena Udaleko sailetako
arduradunei aurkeztu zitzaien).
Ostalaritzako 680 establezimenduk hartu zuten parte sektore horretara
zuzendutako ura aurrezteko informazioa eta aholkua emateko kanpainan;
ur-kontsumoko puntuen ikuskapena egin zen eta establezimenduaren egoerari
buruzko txosten pertsonalizatua igorri zitzaien, erabilera hobetzeko har
daitezkeen neurriekin. Bestalde, erreferentzia-kontsumoei buruzko eta
gomendioei buruzko informazioa igorri zitzaien, bai eta bezeroek iturriak eta
komunak modu egokiagoan erabiltzea sustatuko duten hedapen-materialak
ere. Kanpainaren barnean, 500 establezimendu horien lagin baten urkontsumoaren urteko datuak zehaztasunez aztertu ziren, eta 2.208 litroko
batez besteko kontsumoa lortu zen lokaleko eta eguneko (2009ko datuen
arabera).
Uraren erabilerari buruz sentiberatzeko 2.500 kartel ezarri dira udalinstalazioetan, eta hiriko ikastetxeetara ere bidali dira. Azken urteetan garatzen
ari garen ekimena da, eta oraingo honetan ura aurrezteko eta eraginkortasunez
erabiltzeko, ura kontsumitzen duten instalazioak eta elementuak erabiltzeko
edo ingurumenaren aurrean sentiberatzeko 12 eredu desberdin atera dira.
Kartelekin batera, komunak husteko sistemaren eta txorroten funtzionamenduari
buruzko eranskailuak jarri dira udal-zentroetan.
“Vitoria-Gasteizen, urak axola digu” ingurumen-kontzientzia hartzeko programa
garatu da; Vitoria-Gasteizko Udalak eta MAPFRE Fundazioak sinatutako
hitzarmen baten emaitza da programa hori. Ekimenak AMVISAren Ingurumen
Hezkuntzako Jardueren Programaren eskaintza osatzen du, eta hiriko
ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako Hirugarren Zikloko ikasleei (5. eta 6.
mailak) eta Bigarren Hezkuntzako Lehen Ziklokoei (1. eta 2. mailak) zuzentzen
zaie.
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Programa horren barnean, sentiberatzeko komiki bat banatu da, hainbat
saio egin dira ikasgeletan formatu digitaleko materialekin, eta sentiberatzeko
kartelen lehiaketa ere egin da. 2010-2011 ikasturtean, 69 saio egin dira,
eta 13 ikastetxek eta 1.670 ikaslek hartu dute parte berorietan (% 77
euskaraz egin da); 9.000 komiki banatu dira, eta 426 lan jaso dira
lehiaketarako. Programak bigarren edizioari ekin dio, 2011-2012 ikasturteari
dagokiona.
Hiruhilekoko fakturetan AMVISAren eta Futura Planaren jarduerari buruzko
informazio-orria igorri zaie abonatu guztiei.
Aurreko urteetan bezala, Tanta Jokoa haur-jolasa erabili da Vitoria-Gasteizko
XVI. Nazioarteko Jolas Jaialdian, ekainaren 17tik 26ra bitartean garatutakoan,
AMVISAri zuzendutako eremuan. Bestalde, beste jai-egun batzuk ospatzeko,
jolasa Hegoalde eta Iparralde Gizarte Etxeetara ere bidali zen, eta baita
Estadio S.D. Fundaziora ere.
www.amvisa.org/futura web-orrialdeko edukiak AMVISAren web-orrialde
berrira egokitu dira, eta 2012ko lehen hiruhilekoan abiaraziko da web hori.
Orrialde berri horretarako kontsulta-fitxak eta informazio orokorreko fitxak
prestatzen hasi gara, uraren kudeaketarekin lotutako hainbat gairi buruzkoak.
Honela izendatu dira: “Mugitu fitxa uraren alde”.
Vitoria-Gasteizek 2012an Europako Hiriburu Berde izendapena lortzeko
Futura Planak egin duen ekarpenari esker, plan horren ezaugarriak eta
emaitzak aurkeztu ziren Hirietan Ura Kudeatzeari buruzko Jardunaldian,
Bruselan Uraren Munduko Egunaren ospakizunean egindakoan, eta baita
ICLEI European Convention-ean ere.

Eskariaren kudeaketarako jarduketen helburuak Vitoria-Gasteizen
2011. urtea

2012ko
aurreikuspena

24,561

20,981

< 22,000

299

238

< 240

Banaketa-sarearen errendimendua

% 85,9

% 89,03

> % 90

Etxeko kontsumoa (litro/biz./egun)

123,8

113,4

< 110

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

60,0

50,0

< 50

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

39,7

30,2

20-30

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

5,81

7,23

8

% 75

% 88

> % 90

Eragina (aldian antolatutako ekitaldi ofizialen kopurua)

---

5

Urtean 5

Aldian aitortutako jardunbide egokien kopurua

---

15

Guztira 40

Adierazlea
Altako ura (hm3/urte)
Dotazioa (litro/biz./egun)

Aurrezteko ohiturak dituzten biztanleak (aurrezteko ohitura dutela diote)
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Hasiera
2003. urtea

Ingurumen-hezkuntza
Urari buruzko Ingurumen Hezkuntzako Jardueren Programa,
AMVISArena, “Vitoria-Gasteiz. Hiri Hezitzailea” jardueren udal-gidan
jasotzen da, eta 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.

Ibilaldiak Zadorran barrena
Zadorra ibaian eta haren inguruan egiteko lau
ibilbideen zikloa; 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: 1.302 ikasle (69 talde).
Egutegia: ikasturte osoa.

Ingurumen Hezkuntzako
Jardueretan, guztira 3.890
pertsonak hartu dute parte
2010-2011 ikasturtean

Ura ezagutzeko jolasean

Uraren gaia eta iraunkortasuna ikuspegi ludikotik
lantzeko jardueren multzoa. Ataria-Salburuako
Hezeguneen Interpretazio Zentroan egiten da.
Hartzaileak: Haur Hezkuntzako ikasleak
(Bigarren Zikloko 3. maila).
Parte-hartzaile kopurua: 1.345 ikasle (63 talde)
Egutegia: 2011ko martxoa-ekaina

Bisitak: Arakako EUA, Krispiñako HUA eta VitoriaGasteizko ur-banaketarako sarea

Bisita gidatuak Uribarri Ganboako urtegira

Bisita gidatuak, ibilbideetan eta jarduera didaktikoetan,
lantegietan eta bi plantetan eta banaketa-sarean egiteko
lan-saioetan oinarritutakoak. Bisiten helburuak honako
hauek dira: instalazioak eta sarea nola egituratzen den
ezagutzea, ikasleak uraren hiriko kudeaketa egiteko
prozesuetara eta jarioak hautemateko eta kontrolatzeko
metodologiara hurbiltzea, kutsaduraren arazoari buruz
sentiberatzea eta ura aurreztea sustatzea.

Bizikletaz Garaio parkea eta Mendixurko ornitologiaparkea bisitatzen dira, eta, ondoren, zeharkaldia egiten
da belaontzian Uribarri Ganboako urtegian. Bisita horien
bidez, besteak beste, hirian erabiltzen den uraren jatorria
eta iturriak ezagutarazi nahi dira, balio naturalen
ikuspegitik urtegiak duen garrantzia azpimarratu nahi
da, ingurumenean ia eraginik ez duen aisialdia sustatu
nahi da, eta hezegune bat zer den eta Ramsar zerrendan
egoteak zer esan nahi duen erakutsi nahi da.

Hartzaileak: DBHko, Batxilergoko eta Prestakuntza
Zikloetako ikasleak.
Parte-hartzaile kopurua: 1.125 ikasle (63 talde)

Hartzaileak: 10 urtetik gorako pertsona taldeak.
Gehienez ere 10 pertsonako taldeak izan daitezke, eta
igerian eta bizikletan ibiltzen jakin behar dute.

Egutegia: 2010eko urria - 2011ko ekaina

Parte-hartzaile kopurua: 118 ikasle (13 talde)
Egutegia: 2011ko maiatzaren 2tik uztailaren 25era
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Garapenerako lankidetza
AMVISAk urteko aurrekontuaren % 1 zuzentzen du Garapenerako
Lankidetzako ekintzetarako, eta garapen bidean dauden herrialdeetan
edateko ura hornitzeko eta saneamenduko proiektuei laguntza teknikoa eta
ekonomikoa ematen die; proiektu horiek hirian finkatutako GGKEek bai
Vitoria-Gasteizko Udalari (Garapenerako Lankidetza Zerbitzuaren bidez) bai
AMVISAri berari proposatutakoak dira, eta balioespen teknikoaren bidez
onartu behar dira.

2011. urtean, ondorengo jarduketa hauek garatu dira lankidetzaren
esparruan:
San Francisco Menéndez udalerriko Ahuacapio, El Refugio eta El Cortijo
etxaldeetara edateko ura eramateko proiektua (El Salvador)
Hasiera batean aurreikusitako irtenbide teknikoa hobetu ondoren eta Ubideen
eta Estolderiaren Administrazio Nazionalak (ANDA) hornikuntza-putzuaren
edukiera nahiz uraren kalitatea bermatu ondoren abiarazi da proiektua.
73.763 -ko inbertsioa egingo da, eta Euskal Fondoak kudeatzen du eta
San Francisco Menéndezko Udal Alkatetzak garatzen du.

Edateko uraren hornikuntza-sistemaren hobekuntza
Nejapan (El Salvador)
Inguru horretan ur-hornikuntzarako instalazioetan gehiegizko energiakontsumoa hauteman zenez, eta kontsumo horrek proiektuaren iraunkortasun
ekonomikoa nahiz etorkizunean beste inguru batzuei zerbitzua eskaintzeko
hedapen-ahalmena arriskuan jartzen zuenez, ondoko hobekuntza hauek
finantzatu dira, 48.200 -ko inbertsioa eginez:
Kondentsadore-bateria bat ezarri da ponpaketan, ahalmen-faktorea
handitzeko.
Ponpatzeko ekipo eraginkorragoa ezarri da (ponpa eta abiarazteko
motor elektrikoa), hala, argindarraren kontsumoa murrizteko; bestalde,
maiztasuna aldatzeko panel bat ere ezarri da, uneoro ponparen
funtzionamendu-erregimena optimizatzeko aukera ematen duena.
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“Nexos Hídricos” Programako Aholkularitza Batzordean parte hartu da
“Nexos Hídricos Centroamérica-España” programa 2010. urtean abiarazi
zen, Uraren aldeko Aliantzak eta FOCARD/APSk (Edateko Uraren eta
Saneamenduaren Erdialdeko Amerikako eta Dominikar Errepublikako
Funtsa) bultzatuta, Erdialdeko Amerikako eta Espainiako sektore hidrikoko
erakundeen eta profesionalen artean irabazteko asmorik gabeko trukeak
eta lankidetzak sustatzeko eta, horrela, uraren eta saneamenduaren gaietan
jarduteko ahalmenak sendotzen laguntzeko. Horretarako, ezagutzan,
jardunbide egokietan eta esperientzien trukean oinarritutako lankidetzarako
tresnak ezartzen ditu.
AECID Garapenerako Nazioarteko Lankidetzarako Espainiako Agentziako
Ur eta Saneamendurako Lankidetza Funtsak (FCAS) finantzatzen du.

Lankidetza tekniko iraunkorra El Salvadorko Ur Enpresa
Nazionalarekin (ANDA)
Lankidetza Vitoria-Gasteizko Udalarekin, Uraren Euskal Agentziarekin eta
Uraren aldeko Aliantzarekin aholkularitzako eta laguntza teknikoko gaietan.

hídricos
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06

INFORMAZIO EKONOMIKOA

06.1 KUDEAKETA EKONOMIKOFINANTZARIOA
AMVISAk hazkunde nabarmena izan du 2007tik 2011ra bitartean bere
negozio-zifran, Administrazio Kontseiluak 2008. urtean adostutako tarifen
politikaren ondorioz; 2009tik 2012ra bitartean uraren ziklo osoaren kudeaketakostu guztiak poliki-poliki tarifan txertatzea erabaki zuen orduan. AMVISAk
kostu horien artean amortizazio eta kanpoko gastu guztiak hartu ditu barnean,
eta, gainera, estolderia-zerbitzuari dagozkion kostu guztiak ere sartu ditu,
Vitoria-Gasteizko Udalak 2009an utzi baitzuen behin betikoz zerbitzu hori
beronen esku.
2011n, sozietatearen negozio-zifraren zenbateko garbia, 22.198.050,54 ,
% 5,06 hazi da 2010eko ekitaldikoarekin alderatuta. Fakturatutako kontsumoan
sumatu den % 2,30eko murrizketak ez du ekarri salmenten alorrean dirusarreren murrizketarik, tarifetan adostutako igoeraren bidez konpentsatu baita
hori. Aldiz, kontsumoetako murrizketa horrek aukera eman du:
Eskaintza bermatzeari begira azpiegitura berrietan inbertitu beharra
atzeratzeko.
Inbertsioa hornikuntzaren eta arazketaren bermea indartzera zuzentzeko;
planten kudeaketa eta zerbitzuaren kalitatea hobetuko dira horrela, eta
hobeto egingo zaie aurre lehorteei.
Urteko amortizazioaren balioari eusteko, kostuen barne-egiturari ere
eutsiz.

2012. urtean, uraren
kudeaketarekin lotutako kostu
guztiak bere tarifetan txertatuta
izatea espero du AMVISAk,
indarrean den europar
araudiaren arabera

2012ko ekitaldirako, % 7ko hazkundea aurreikusi da negozio-zifran. % 4,17
estolderia-zerbitzuari dagokion fakturazioaren gorakadaren ondorio da,
zerbitzu horren kostuak txertatzeko eta, beraz, tarifa berritzeko egutegia
aplikatuko baita.

AMVISAren kostuen egitura 2011n
Langileen gastuak
% 18

2012ko aurrekusper

Sektoreko batez bestekoa*

% 18

Amortizazioak
% 32

Hornikuntzak eta beste
ustiapen gastu batzuk
% 50

% 24

% 31

% 18
% 51

% 58

*2010eko AEASen inkestan bildutako datuen arabera
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2011ko aurrekontuak betetzea ( )
DIRU-SARRERAK

2011ko AURREKON.

2011ko LIKIDAZIOA

11.614.797,40

11.224.219,69*

Arazketako salmentak

7.472.175,40

7.439.633,45*

Estolderiako salmentak

3.040.395,48

3.069.525,65*

Isuriak eta hirugarren mailako lokatzen tratamendua

275.000,00

245.383,90

Behe-uretako salmentak

200.000,00

219.287,85

Kontagailuen salmenta

230.000,00

168.332,60

Lotuneetako prestazioak

110.000,00

78.270,00

Konponketetako prestazioak

8.500,00

6.062,03

Instalazioetako prestazioak

70.000,00

49.610,00

1.000,00

781,00

20.750,00

231.319,74

23.042.618,28

22.732.425,91

Interesak

70.396,40

45.207,49

5. kapitulua osotara: Ondarearen esparruko diru-sarrerak

70.396,40

45.207,49

Krispiñako HUAko tratamendu tertziarioaren finantziazioa

2.000.000,00

2.359.557,81

Albinako hoditeria bikoizteko URAren diru-laguntza

1.500.000,00

587.155,36

200.000,00

561.164,24

--

49.500,00

7. kapitulua osotara: Kapital-transferentziak

3.700.000,00

3.557.377,41

Finantziazio propioa

4.897.599,76

--

5. kapitulua osotara: Ondarearen esparruko diru-sarrerak

4.897.599,76

--

31.710.614,44

26.335.010,81

Hornikuntzako salmentak

Analisiak
Alokairuak eta beste diru-sarrera batzuk
3. kapitulua osotara: Tasak eta prezio publikoak

Arakako EUAko lokatzen tratamendurako URAren diru-laguntza
Subilla-Langraiz-Araka hoditeria

DIRU-SARRERAK GUZTIRA

*Negozio-zifraren zenbateko garbia kalkulatzeko aintzat hartutako balioa, hiruhilekoko lau fakturazioen
arabera guztira izan diren diru-sarreren zenbatekoak kontabilitatean jaso ondoren.
(

)

Hornikuntza

Arazketa

Estolderia

11.575.150,79

7.616.298,21

3.066.399,52

Urte naturalera doitzea, 2. hiruhilekoko aurreikuspenetan oinarrituta

-177.737,66

-62.583,71

36.280,70

Noizbehinkako fakturazioa, zuzeneko fakturazioa eta beste batzuk

90.749,11

24.008,05

7.265,52

-263.942,54

-138.089,10

-40.420,09

11.224.219,69

7.439.633,45

3.069.525,65

Hiruhilekoko fakturazioen zenbateko osoa

Itzultzeak salmenten eta familia ugarien arabera
2011ko likidazioaren zenbateko osoa
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2011ko aurrekontuak betetzea ( )
GASTUAK

2011ko AURREKON.

2011ko LIKIDAZIOA

Langileen gastuak

4.153.642,07

4.005.778,38

1. kapitulua osotara: Langileen gastuak

4.153.642,07

4.005.778,38

Zerbitzu orokorrak

37.000,00

20.577,78

Kontagailuak: erosi eta instalatzea

528.000,00

495.187,43

Banaketa-sarea eta jarioen kanpaina

695.000,00

593.461,78

GIS laguntza teknikoa eta aplikazio informatikoak
Tratamenduko materiala
Energiaren kontsumoa

45.000,00

47.685,14

432.390,06

319.829,56

590.726,24

635.307,24

3.470.000,00

3.273.769,20

Krispiñako HUAko lokatzen kudeaketa

550.000,00

334.805,97

Beste enpresa batzuek egindako lanak - Hornikuntza

181.197,00

167.326,72

Beste enpresa batzuek egindako lanak - Arazketa

222.808,19

282.259,66

Beste enpresa batzuek egindako lanak - Estolderia

413.000,00

111.815,47

Beste enpresa batzuek egindako lanak - Egitura

613.600,00

813.116,19

CHEren isuri-kanona

262.786,05

262.786,05

Kontserbazioa eta konponketa, Urak hartzea eta Ekoizpena

340.965,56

240.476,91

Krispiñako HUAko kontzesioduna

Kontserbazioa eta konponketa, Banaketa

57.000,00

83.795,73

Kontserbazioa eta konponketa, lokalak eta ibilgailuak

104.000,00

117.236,77

Kontserbazioa eta konponketa, kontratutik kanpoko mantentze-lanak

120.000,00

29.867,20

Estolderia-zerbitzua, landa-eremua

200.000,00

190.869,76

Estolderia-sareko beste gastu batzuk

750.000,00

1.048.287,51

Aseguru-sariak

294.000,00

255.155,05

30.000,00

8.061,22

5.000,00

3.406,68

Zerbitzu profesionalak
Banku-zerbitzuak
Herritarren lankidetzarako hitzarmenak (baliabide propioak)

102.000,00

71.811,93

Araztegietarako bisitak

140.000,00

114.192,13

Ura aurrezteko plan integrala - Futura Plana

209.000,00

199.453,90

Beste zerbitzu batzuk

163.208,26

218.648,94

90.800,00

96.684,70

250.000,00

174.497,79

Zergak
Lurzoruaren, lurpearen eta gaineko eremuaren erabilera-tasa
Lehorteetarako gastuen hornikuntza
Zirkulazioko kaudimengabeziarako hornikuntza

50.000,00

50.000,00

100.000,00

212.554,46

Beste batzuk

--

49,50

Sozietateen gaineko zerga

--

2.672,15

11.047.481,36

10.475.650,52

228.000,00

228.000,00

2. kapitulua osotara: Ustiapeneko erosketak eta gastuak
Garapenerako laguntza
Hirigintza Sailarekin batera egindako lanak

3.000.000,00

--

4. kapitulua osotara: Transferentzia arruntak

3.228.000,00

228.000,00

6. kapitulua osotara: Inbertsio errealak *

13.281.491,00

13.251.812,38

GASTUAK GUZTIRA

31.710.614,43

27.961.241,28

*Ikusi xehetasuna hurrengo orriko taulan.
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Inbertsioak eta kanpoko finantziazioa
Urtean zehar, obra eta inbertsio ugari izan dira, 13.251.812,38 -ko
baliokoak. Horien artean, hauek nabarmendu nahi ditugu: Krispiñako
HUAn, hirugarren mailako tratamendurako eta euri-uren tratamendurako
planta berria amaitu da, eta Albinako urtegitik datorren hodia bikoizteko
obrak eta Arakako EUAn hirugarren biltegia eraikitzeko obrak hasi dira.
Hornikuntzako eta saneamenduko obra nagusiak finantzatzeko hitzartutako
diru-laguntzez gain, zenbait erakunderekin laguntzak negoziatu dira,
sozietatearen beste jarduketa batzuk finantzatzeko. HUAn eraginkortasun
energetikoa hobetzeko EEE - Energiaren Euskal Erakundetik jasotakoa
(32.802,00 ) nabarmendu behar da arlo horretan, eta azpimarratzekoak
dira URA Euskal Agentziak amaierako izaeraz emandakoak ere; bata
(59.486,43 ), hornikuntza-uren ekoizpenerako, azaleko uretako mikroalga
toxikoen eta toxikologiaren alerta-sistema hobetzeko emandakoa, eta
bestea (8.273,50 ), Futura Planaren barnean uraren erabileraz diagnosia
egiteko emandakoa.

2011n egindako inbertsioak ( )
Oraingo ekitaldian eta aurrekoan egindako esleipenen
ondorioz hornikuntza-tutuak aldatzea
Hirugarren mailako tratamendua eta desfosfatazioa Krispiñako HUAn
(finantziazioa: % 80 EBko Kohesio Funtsekin eta % 20 URAren bidez)
Etorkizunean egin beharreko inbertsio-proiektuen idazketa
Presetarako Larrialdiko Plana ezartzea
Jundizko Industrialdearen sektorizazioa: proiektua, emari-neurgailuak, obra eta klorazioa
Banaketa-sarean jarioak hautemateko bilagailuak berritzea
Kontagailuen teleirakurketarako ekipoak ezartzea
Eguneratze informatikorako eta erabiltzaileen arretarako programa
SCADA plataformako inbertsioa
Bulegoko ekipoak berritzea
Albinako urtegitik datorren tutua bikoizteko obrak
(% 50 URAk finantzatutakoa)
Arakako EUAn lokatzak tratatzeko instalazioak
(% 50 URAk finantzatutakoa)
Arakako EUAn edateko uren hirugarren biltegia eraikitzea
Enpresa mistoetako parte-hartzea
Estolderiaren esparruko proiektuak eta inbertsioak
Ibilgetuetako beste inbertsio batzuk edo aurreikusi gabeko inbertsioak
Inbertsioak guztira
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2011ko AURREKON.

2011ko LIKIDAZIOA

1.485.491,00

1.572.421,54

2.000.000,00

2.942.416,44

200.000,00
300.000,00
100.000,00
50.000,00
250.000,00
900.000,00
300.000,00
46.000,00

36.952,83
---268.617,65
191.796,46
-37.304,57

3.000.000,00

4.831.283,23

400.000,00

666.251,79

2.250.000,00
1.000.000,00
700.000,00
300.000,00
13.281.491,00

1.572.595,22
-623.399,64
508.773,01
13.251.812,38

Bestalde, Vitoria-Gasteizko Udalaren eta URA agentziaren artean lankidetzahitzarmena sinatu da, ibaiaren azpitik igarobide baten bidez bypass tutu bat
eraikitzeko eta, horrela, Abetxuku parean, Zadorra ibaiaren gaineko pasabidean
kokatutako hoditeriari alternatiba bat emateko; xede horretarako, URA agentziak
konpromisoa hartu du obrak gauzatzeko kostu osoa finantzatzeko, gehienez ere
2.153.125,53 -tan; udalak horretarako lurrak prestatuko ditu eta beharrezkoak
diren baimenak emango ditu, eta AMVISAk proiektuaren kostua eta obrazuzendaritzarena hartuko ditu bere gain, eta baita ondorengo ustiapena eta
mantentze-lanak ere.
2012rako, 11.728.337,25
nabarmendu dira:
1.375.000

-ko aurrekontua egin da inbertsioetan, eta hauek

, tutuan berritzeko.

1.100.000 , hiriko estolderia-sareko inbertsioetan eta udalerriko landaeremuan.
4.000.000

, Albinako urtegiko tutua bikoizteko obrak amaitzeko.

4.000.000 , Langraiz parean Subillatik Arakarako hoditeria bikoizteko
obretarako.
Arakako EUAn edateko uren biltegiaren eraikuntza-lanak amaitzea ere
aurreikusten da.

Uraren prezioaren bilakaera
AMVISAren tarifen egitura Ur Hornikuntza eta Saneamenduko Espainiako
Elkarteak (AEAS) oro har estatuan sektoreak dituen ezaugarriei buruz bi urtean
behin egiten duen inkestan aztertutako hornikuntza-zerbitzuen % 90ekin bat
dator. Tarifa binomikoa da, gai finko bat eta gai aldakor bat dituena; bigarren gai
horrek kontuan hartzen ditu kontsumoaren xedea eta, etxeko kontsumoaren
kasuan, hiruhilekoko kontsumoan ikusten diren bloke gorakorrak, kontsumo
handiak zigortzeko xedez.
Vitoria-Gasteiz udalerrian ur-horniketa eta saneamendurako (arazketa eta
estolderia) Udal Zerbitzuak Emateko Tasa Arautzen duen Ordenantzak zerbitzu
hori ziurtatzen duten eta prestazio horren kostuak eta etorkizuneko zerbitzua
finantzatzen duten tasen ordainketa arautzen, ezartzen eta eskatzen du,
AMVISAren xede soziala kontuan hartuta. 2011. urtean indarrean egon diren
tasak 2010eko abenduaren 27ko udalbatzan onartu ziren, eta 2010eko abenduaren
29ko 147. zenbakiko ALHAOn argitaratu ziren. Tasa horiek nahiz 2012rako
proposatutakoek 2008ko azaroaren 3an sozietatearen Administrazio Kontseiluak
onartutako irizpideak eta egitura biltzen dituzte, kontuan hartuta 2009-2012
laurtekorako tarifen bilakaeraren aurreikuspena jasotzen dela bertan.
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Urtean etxe bakoitzean batez beste zenbat ur hotz kontsumitzen den
aztertzen badugu, ur zerbitzu integralagatik etxeko fakturaren zenbatekoa
% 6,8 hazi da 2010. urtearekin alderatuta, eta pertsonako eta hileko
3,82 -ra iritsi da. Hazkunde hori ia osorik estolderia-zerbitzuari dagokio,
2010ean sartu baita atal hori fakturazioan.

Uraren faktura (1. tarif., etxekoa) fakturatutako batez besteko
kontsumoaren arabera*
2010
Etxeko batez besteko kontsumoa
etxebizitza bakoitzeko (litro/egun)

275,1

Etxebizitzaren batez besteko neurria (zenbat pertsona)
Etxeko batez besteko
kontsumoa pertsonako (litro/egun)

Uraren prezioa batez beste (1. tarif.,
etxekoa), sektorearekin lotuta
Espainiako uraren prezioa aztertzen duen
AEASren urteko inkestan definitutako
irizpideekin bat etorriz, AMVISAko
abonatuek batez beste ordaintzen duten
prezioa estatuan 100.000 biztanletik
500.000ra bitarteko hirietarako batez beste
zehaztutakoaren azpitik dago:
AMVISA

2011

258,0

2,54

2,46

108,3

104,9

Hiruhilekoko fakturazioa batez beste etxeko

26,41

Kanon finkoaren %

% 48,3

Etxeko hiruhilekoko fakturazioa
batez beste pertsonako

10,40

28,20
% 50,5
11,46

*Etxebizitzetako lagun kopuruari eta ezaugarriei buruzko datuak 2011ko Biztanle Erroldatik
hartu dira

Ur hotzaren hileko batez besteko zenbatekoaren bilakaera (1. tari.-etxekoa),
pertsonako eta etxeko fakturatuta
Euro/hilabete

Fakturazioa guztira

Fakturazioa estolderia gabe

1,10 /m3

Batez b. (AEAS) 1,65 /m3

Bestalde, Eusko Jaurlaritzaren 1/2006 Legean, ekainaren 23koan, eta
181/2008 Dekretuaren bidez lege hori garatzen duen Erregelamenduan
ezarritako xedapenen arabera, Uraren Kanona biltzera jo da urtean
zehar, izaera boluntarioz, Uraren Euskal Agentziaren izenean eta kontura;
277.053 bildu dira guztira. Ekitaldian zehar, tresna informatikoak eta
kudeaketakoak ezarri eta hobetu dira, kanonaren bilketa eraginkorra
egiteko.
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06.2 URTEKO KONTUAK
Galera eta irabazien kontua abenduaren 31n ( )
2011

2010

A) Eragiketa jarraituak
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia

22.198.050,54

21.128.880,28

a) Salmentak

22.198.050,54

21.128.880,28

4. Hornikuntzak

-6.173.366,66

-5.960.033,41

b) Lehengaien eta bestelako kontsumogaien kontsumoa

-1.263.149,59

-1.277.678,20

c) Beste enpresa batzuek egindako lanak

-4.910.217,07

-4.682.355,21

534.375,37

646.895,14

a) Sarrera gehigarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk

371.253,22

617.584,86

b) Ustiapenerako diru-laguntzak, ekitaldiko emaitzan txertatutakoak

163.122,15

29.310,28

-3.953.026,87

-3.946.110,44

-2.847.342,79

-2.861.343,67

-998.458,85

-991.390,72

5. Ustiapeneko beste sarrera batzuk

6. Langileen gastuak
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak
b) Karga sozialak
c) Hornikuntzak
7. Ustiapeneko beste gastu batzuk
a) Kanpoko zerbitzuak

-107.225,23

-93.376,05

-4.477.562,21

-3.297.248,18

-3.993.825,26

-2.593.898,98

b) Zergak

-271.182,49

-275.717,62

c) Merkataritza-eragiketengatik hornikuntzak galdu, narriatu eta aldatzea

-212.554,46

-201.274,97

d) Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk
8. Ibilgetuaren amortizazioa
9. Ibilgetu ez-finantzarioen eta beste 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 finantza-tresna batzuena
b.2) Hirugarrenena
13. Finantza-gastuak
c) Hornikuntzak eguneratzeagatik
A.2. Emaitza finantzarioa
A.3. Zergak ordaindu aurreko emaitza
17. Etekinen gaineko zerga
A.4. Eragiketa jarraituen ekitaldiko emaitza

0,00

-226.356,61

-6.919.541,57

-6.949.447,45

5.162.934,95

5.195.500,93

-50.000,00

-51.633,74

-50.000,00

-51.633,74

6.321.863,55

6.766.803,13

45.207,49

53.872,67

45.207,49

53.872,67

45.207,49

53.872,67

-52.801,01

-54.315,00

-52.801,01

-54.315,00

-7.593,52

-442,33

6.314.270,03

6.766.360,80

-2.672,15

0,00

6.311.597,88

6.766.360,80

B) Eragiketak etenak
18. Eragiketa etenen ekitaldiko emaitza, zerga gabe
A.5. Ekitaldiko emaitza

0,00

0,00

6.311.597,88

6.766.360,80
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Balantzea abenduaren 31n ( )
AKTIBOA
A) Aktibo ez-korrontea
I. Ibilgetu ukiezina
2. Kontzesioak
5. Aplikazio informatikoak
6. Beste ibilgetu ukiezina
II. Ibilgetu materiala
1. Lursailak eta eraikuntzak
2. Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu materiala
3. Indarreko ibilgetua eta aurrerakinak
V. Epe luzeko finantza-inbertsioak
5. Beste finantza-aktibo batzuk
B) Aktibo korrontea
II. Izakinak
2. Lehengaiak eta beste hornikuntza batzuk
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk
1. Bezeroak, salmenten eta zerbitzuen hornikuntzen arabera

2011

2010

168.708.683,84

160.061.661,57

663.015,18

230.517,52

0,00

0,00

663.015,18

63.921,12

0,00

166.596,40

168.034.882,33

159.807.905,42

1.428.994,13

1.468.797,51

159.656.215,61

151.397.755,37

6.949.672,59

6.941.352,54

10.786,33

23.238,63

10.786,33

23.238,63

32.843.635,40

35.304.960,04

188.491,38

105.782,44

188.491,38

105.782,44

26.247.874,62

29.894.100,54

6.107.929,14

6.395.013,73

11.137.685,97

14.751.964,01

3. Askotariko zordunak

7.673.552,88

8.362.610,19

6. Beste kreditu batzuk herri-administrazioekin

1.328.706,63

384.512,61

4.700.422,87

0,00

2. Bezeroak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak

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)
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4.700.422,87

0,00

3.061,40

3.000,00

3.061,40

3.000,00

1.703.785,13

5.302.077,06

1.703.785,13

296.393,49

0,00

5.005.683,57

201.552.319,24

195.366.621,61

Balantzea abenduaren 31n ( )
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA
A) Ondare garbia
A-1) Funts propioak
I. Kapitala
1. Eskrituran jasotako kapitala
III. Erreserbak
1. Legezkoa eta estatutuetakoa
2. Beste erreserba batzuk
VII. Ekitaldiko emaitza

2011

2010

184.493.236,00

175.097.402,94

48.717.671,86

42.388.385,58

558.340,24

558.340,24

558.340,24

558.340,24

41.847.733,74

35.063.684,54

6.705.449,37

6.705.449,37

35.142.284,37

28.358.235,17

6.311.597,88

6.766.360,80

135.775.564,14

132.709.017,36

10.664.135,24

13.543.276,74

3.561.477,29

3.543.813,60

1. Langileen epe luzeko lansarien obligazioak

1.395.338,74

1.386.437,57

4. Beste hornikuntza batzuk

2.166.138,55

2.157.376,03

7.102.657,95

9.999.463,14

7.102.657,95

9.999.463,14

6.394.948,00

6.725.941,93

442.202,20

0,00

71.381,89

3.058.317,28

71.381,89

3.058.317,28

5.881.363,91

3.667.624,65

4.966.839,28

2.522.761,82

2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak

121.424,78

50.947,65

3. Askotariko hartzekodunak

274.692,29

569.599,43

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

II. Epe luzeko zorrak
5. Beste finantza-pasibo batzuk
C) Pasibo korrontea
II. Epe laburreko hornikuntzak
III. Epe laburreko zorrak
5. Beste finantza-pasibo batzuk
V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk
1. Hornitzaileak

4. Langileak (ordaintzeke dauden sariak)
6. Beste zor batzuk herri-administrazioekin
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)

15.284,95

14.609,05

503.122,61

509.706,70

201.552.319,24

195.366.621,61
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