Jardueren
balantzea

Ura aurrezteari
buruz gasteiztarrek
duten iritziaren
inguruko 1. ikerketa

Eskariaren ezaugarriei buruzko azterketak

Erronka kolektiboa: 1.000
milioi litro lau urtetan
aurreztea

Kontsumoaren eta fakturazioaren bilakaeraren
azterketa eta urteko aurreikuspena.

Gasteizen Ura
Aurrezteko
Plan Integrala

Batez besteko kontsumo eraginkorrei buruzko
erreferentziak eguneratzea.

Argazkirako aholkularitza teknikoa

Uraren Lorategi
Sekretua
Erakusteko alderdia
garatzea: informatzeko
panelak eta seinaletika

Ura aurrezteko produktuak
zabaltzeari buruzko kanpaina

aurkezteko
erakusketa

Instalakuntzetako uraren erabilera eta kudeaketarako
doako diagnostiko etengabeei buruzko programa*

Sektoreko saltegiekin egindako lankidetza

Materialak
prestatzea

Komunikazioa eta sentsibilizazioa

Materialak prestatzea

Praktika onak aitortzea.

Aurrezteko produktuen katalogoa, 165 erreferentzia barne

Gasteizen Ura Aurrezteko Plan
Integrala azaltzeko orriak

Uraren Munduko Eguna ospatzea irrati
eta autobus geralekuetan.

Uraren etxebizitzako kontsumorako multimedia kalkulagailua

Foro eta jardunaldietan parte hartzea.

CD interaktiboa instalakuntzetan uraren erabilerari buruzko
autodiagnostikoak egiteko

Metatutako diagnostikoak

Informazioa www.amvisa.org webgunean eskuragarri.

Ura aurrezteari buruzko
ikusentzunezko iragarkiak (6)
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Metatutako diagnostikoak

Materialak
prestatzea

1er informe anual
del consumo de
agua de la ciudad

Hiriko eskaera
potentzialen neurketa

Eskolako Agenda 21:
Ikastetxeei aholkularitza
emateko kanpaina

Joko erraldoia:
Ur Tantaren Antzara
Uraren erabilera
eraginkorraren aldeko
eta eginkizun horretan
laguntzeko eranskailuak

Kaleko ekitaldia:
“Zein koloretan
marraztuko dugu zure
etorkizuna?”

Autodiagnostikoak
egiteko orientabidea

Sentsibilizazioa gizarte
etxeetan

Materialak ematea

Fakturarekin
batera Informatzeko
lehenengo orria prestatzea

Materialak prestatzea
Litrotan egindako etxebizitza kontsumoa kalkulatzea errazteko taula
banatzea (bi bidalketa)

Ostalaritzako saltegiei
aholkua emateko lehenengo
kanpaina

Udalak erabilitako
urari buruzko
lehenengo
ikerketa

2010
Uraren Munduko
Eguna ospatzea

Edateko ez den
Ura Berrerabiltzeko
Vitoria-Gasteizko Plana

aitortzeko
ekitaldia

Uraren Lorategi Sekretuaren
foileto-gida

Ura aurrezteko produktuak
azaltzen dituen triptikoa

Informazio
Guneak kalean
Uraren Munduko
Egunean
eta udako
kanpaina

8 praktika on

Etxebizitzan aurrezteko poltsiko gida

Sektorekako kanpaina espezifikoak egitea.

AMVISAren
faktura berria
diseinatzea

Irakasleekin lan saioak

Materialak
prestatzea

Esperientzia pilotua deskonturako baleekin

Uraren erabilerari buruzko aholkularitza.

Kanpainak egitea eta denetariko materialak
prestatzea.

Uraren erabilera
eraginkorra eta
ordezko baliabideen nahiz berroneratutako uren
gaia jorratzen
dituzten ikerketak
prestatzea eta
aurkeztea

Futura Planaren helburuen eta
irudi berriaren aurkezpena

Emaitzak aurkezteko erakusketa
“Ura zentzuz”
Horrekin batera, jolasak
antolatzea

Uraren eta kontsumo puntuen
erabilera onerako kartelak eta
eranskailuak ipintzeko
lehenengo ekimena

“Zortea?
Erantzukizuna!”

Komunikazio
Kanpaina

Eskariaren ezaugarriei buruzko urteko txostenak
prestatzea: orokorra, udalerrikoa, kontsumitzaile nagusiei
buruzkoa eta kontsumoan erregistratutako gorabeheren
inguruan.

Sentsibilizazioa
gizarte etxeetan

Etxeko aurrezteari
buruzko modulukako
erakusketa ibiltaria:

“El agua, nuestro mayor
tesoro/Ura, gure altxorrik handiena”

Instalakuntzak txekeatzea

13 praktika on

aitortzeko ekitaldia

Aurrezteko materialak eta
gailuak dituen karpeta ematea
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Ura aurrezteari buruz
gasteiztarrek duten
iritziaren inguruko 2.
ikerketa

Kartelak eta eranskailuak ipintzeko
bigarren ekimena
Udalaren gizarte etxeetan eta
kirolguneetan kontsumoari buruzko
25 informazio gune jartzea
eta urtean behin eguneratzea

Materialak prestatzea
Futura Plana azaltzeko foiletoak
Sentsibilizatzeko Postalak

Metatutako diagnostikoak

32

Metatutako diagnostikoak

37

Metatutako diagnostikoak

65

Ostalaritzako saltegiei aholkularitza emateko bigarren kanpaina

Metatutako diagnostikoak

82

*Kontsulta ezazu www.amvisa.org webgunean parte hartzaile eta praktika onen zerrenda osoa.

2004

2005

178

Metatutako diagnostikoak

173

Metatutako diagnostikoak

Kontsumoen zuzeneko
jarraipena duten kontratuak

369

Kontsumoen zuzeneko
jarraipena duten kontratuak

304

Kontsumoen zuzeneko
jarraipena duten kontratuak

“Atez ateko” etxeko informazio
eta aholkularitza kanpaina

5. aldiz kartelak eta pegatinak jartzea

Garatutako hiru jarduera lerroak finkatzea
Kontsumoen karakterizazioa eta jarraipena
sakontzea
Kanpaina berriak egitea kontsumo
tipologien arabera

Bisita indibidualak eta kontsumo
puntuen txekeoa

Iturriko ura kontsumitzea sustatzeko
kanpaina

Kontsumoak berrikustea eta zalantzak
argitzea

3. informazio kanpaina
etxeko kontsumitzailerik
handienei zuzenduta

Aurrezteko materialak eta gailuak
entregatzea

11 praktika on

Etxe Berdeak programa
Aholkularitza eta kontsumo puntuen
txekeo bisitak 41 etxebizitzatan

aitortzeko ekitaldia

Kontrasteak deZifratzen erakusketa
Edateko ura eta saneamendua lortzeko
desoreken gaineko panel erakusketa
ibiltaria gizarte etxeetan zehar

Uraren Zerbitzu Integralaren beste alderdi
batzuei lotutako mezu berriak gehitzea
Informazioaren irisgarritasuna hobetzea
AMVISAko bezeroentzat, bai norberaren
kontsumoari eta uraren kudeaketari buruz
bai Zerbitzuaren kudeaketari buruz

Futura Planaren aurkezpena
AEASen XXXIII. Jardunaldietan

Etxeko kontsumoaren efizientzia
neurtzeko gurpila (bertsio
inprimatua eta webekoa)

Ura eta elkartasuna eskolan

Hiriko ur kontsumoaren gaineko
urteko txostena AMVISAren
Gardentasunaren Atarian sartzea

Sentsibilizazio saioak eskoletan
Vitoria-Gasteiz, hiri hezitzailea
katalogoarekin

162
289

2. informazio kanpaina etxeko kontsumitzailerik handienei zuzenduta
Herritarren pertzepzioari buruzko 4.
azterketa Vitoria-Gasteizko uraren
kudeaketari buruz

Udal arduradunak informatzeko
prozedura baten hasiera

Metatutako diagnostikoak
Vitoria-Gasteizen
eskaria
kudeatzeko
esperientziari
buruzko
ondorioak
argitaratzea

14 praktika on

aitortzeko ekitaldia

Prestakuntza ekintzak
Zerbitzuaren diru sarreren
portaeraren 1. analisia
etxeko tarifaren aldaketei
dagokienez
simulazioak egitea
kontsumoaren
egitura errealaren
gainean

Sentsibilizazio saioak
prestakuntza, gizarteratze eta
adinduentzako zentroetako
eta apartamentu babestuetako erabiltzaileentzat
Lankidetzaren hasiera Etxe
Berdeen Programarekin:
tailerrak, kontsumoen
jarraipena, aholkularitza

2010

2009
2012
2013

150

Metatutako diagnostikoak

2011
132

“Vitoria-Gasteizen, urak axola digu”
Sentsibilizazioa
gizarte etxeetan

ikastetxeetan kontzientzia pizteko 2. kanpaina

Materialak prestatzea

Kartelak eta eranskailuak
ipintzeko laugarren
ekimena

“Mugitu zaitez uraren alde” fitxa
multzoa/gida, webgunean eskuragarri

Metatutako diagnostikoak

Saioak ikasgeletan
Komikien banaketa
Kartel lehiaketa

Arazteko prozesua eta Krispiñako
UZAren ezaugarriak azaltzeko foiletoa

European
Green Capital 2012
Jardunaldiak: “Uraren kudeaketa eta hiriko
garapenari buruzko udal topaketa”

Materialak
prestatzea
Futura Planaren fase
berria azaltzeko orriak
Etxebizitzako kontsumo handientzako gida
praktikoa
Kontrolik gabeko
barrualdeko ur ihesei
buruzko gida praktikoa

Krispiñako UZAko Ate Irekien Jardunaldia

Kontsumo nagusien
jarraipen zuzena egiteko
programaren hasiera
Kontsumoaren desbideratzeei
eta egon litekeen ur ihesari
buruzko banakako
jakinarazpenak

23 praktika on

aitortzeko ekitaldia
Itun Berdea: Gasteiz ON elkarteko saltegiei aholkularitza emateko kanpaina
Instalakuntzak aztertzea
Aurrezteko materialak eta gailuak
ematea

104

“Vitoria-Gasteizen, urak axola digu” ikastetxeetan kontzientzia pizteko 1. kanpaina

Etxebizitzako kontsumo
handienei zuzendutako
1. kanpaina

Instalazio nagusien kontsumoei eta
hiruhilekoko fakturazio bakoitzeko datuei
buruzko laburpen txosten bat bidaltzea

Materialak prestatzea
Uraren kontsumoaren etxe
arduratsuak gida praktikoa

2008
2014

2015

Metatutako diagnostikoak

Sentsibilizazioa udal
zentroetan

2018-2021
jarduerak eta
helburuak

2007

2016

2017
AMVISAren mezu korporatibo berria

2006

Sentsibilizazioa
gizarte etxeetan
Kartelak eta eranskailuak
ipintzeko hirugarren ekimena

19 praktika on
aitortzeko
ekitaldia
Ura aurrezteari buruz
gasteiztarrek duten
iritziaren inguruko 3.
ikerketa

