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Zalantzarik gabe, COVID-19 pandemiak markatu du 2020. urtea. AMVISArentzat erronka eta erantzukizun

handia izan da bere zeregina betetzea; izan ere, oinarrizko zerbitzuak ematea da enpresaren misioa, hala nola

edateko uraren hornidura eta saneamendua. Eta oraindik osasun krisian gauden arren, pozik esan dezakegu

zerbitzu horiek ez direla inoiz egoera kritikoan egon eta etenik gabe eman izan direla, gure langileen osasuna

arriskuan jarri gabe.

Bat-batean pandemia agertu izanak bigarren mailan utzi zituen 2020ra egindako aurreikuspen guztiak,

erantzun eraginkorra eman behar izan zitzaiolako krisiaren kudeaketari. AMVISAren kasuan, osasun

gomendioekin bateragarriak diren antolaketa neurriak hartu behar izan dira; presentziazko eta telelaneko

txandak egokitu dira, eta jendearentzako arreta ere aldatu egin behar izan da, baina enpresaren jardueran ez

du eraginik izan funtsean. Are, krisiak ezarritako murrizketak eta lan protokolo espezifikoak ezartzeko beharra

gorabehera, aurreikusitako obrak eta inbertsioak ia atzerapenik gabe gauzatu dira, eta 8 milioi euroko

inbertsioa gainditu da, batez ere saneamendu sistema hobetzeko jarduketetan.

Nolanahi ere, jardueren memoria honetan jasotzen den informazioa aztertzeko, kontuan hartu behar da

pandemiak eragina izan duela abonatuen kudeaketan, jendearentzako arretan, kontsumoaren jokabidean eta

ekitaldiko fakturazioan, nahiz eta hori ez den nabarmen islatzen negozioen zifran.

Zalantzarik gabe, ezohiko urte honetako esperientzia baliagarria izango da etorkizunean gerta daitezkeen

krisietarako. Bien bitartean, AMVISAk espero du bere ohiko jarduera ahalik eta lasterren berreskuratzea eta

enpresa modernizatzeko eta Gasteizko beharrei behar bezala erantzuteko prozesuekin jarraitu ahal izatea.

Amaitzeko, gogora ekarri nahi dugu, bihotz-bihotzez, gure lankide Cesar Samperio, 2020. urte honetan utzi

baikaitu, gaixotasun gogor baten ondoren.

María Ángeles Gutiérrez

AMVISAko lehendakaria
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1.1

2020an, 50 urte bete dira enpresa sortu 

zenetik

Gure jarduera honako hau da: ur gordina hartzea, ur hori

edateko ur bihurtzea eta herritarrei banatzea, hondakin urak

eta euri urak saneamendu sistema bidez biltzea eta

garraiatzea, eta ur horiek araztea, Zadorra ibaira isurtzeko.

Horrez gain, araztegiko lohiak eta prozesuan sortutako

hondakinak behar bezala kudeatzeaz ere arduratzen gara.

Lan honen funtsezko zati bat da, halaber, uraren ziklo

integralean esku hartzen duten instalazioen funtzionamendu

egokia bermatzea eta mantentzea, eta geu arduratzen gara

horretaz, bai eta instalazio horiek berritzeko edo zabaltzeko

behar diren inbertsioak planifikatzeaz eta gauzatzeaz ere.

Sektoreko gainerako operadoreak bezala, gu ere bat gatoz

aurre egin behar diegula XXI. mendean uraren kudeaketak

planteatzen dituen erronkei, hain zuzen, zerbitzuaren di-

mentsionamenduarekin eta errefortzuarekin, ur baliabideen

erabilgarritasunarekin, azpiegituren modernizazioarekin eta

iraunkortasun ekonomikoarekin lotutakoei, eta, horretarako,

gure jarduera tenkatu eta zaildu dezaketen mehatxuei egin

beharko diegu aurre; horietako batzuk ezagunak dira, esate

baterako klima aldaketa eta natura ingurunearen hondatzea,

eta beste batzuk, ustekabekoak dira, aurten COVID-19aren

pandemiak eragindako osasun krisiarekin egiaztatu dugun

moduan.



Enpresaren deskribapena

Nor gara

Horniduraren hodi orokorra Arakako EUAtik inguratze eraztunera bikoiztu zen,

 1.200 mm-ko hodi berri bat gehituta

Ekainean, Aguas Municipales de

Vitoria-Gasteiz S.A.-Vitoria-Gasteizko Udal

Urak, A.B. (AMVISA) eratu zen, eskritura

publiko bidez

AMVISA Vitoria-Gasteizko Udalarekiko

enpresa independente gisa funtzionatzen hasi

zen, abenduaren 1ean

AMVISAren barne kudeaketarako

SAP sistema bat txertatu zen

Arakako EUAren biltegiratze ahalmena

berritzeko prozesua amaitu zen: guztira

90.000 m3-ko edukiera duten deposituak

sendotu eta eraiki ziren

Krispiñako UZAn tratamendu instalazio berriak inauguratu ziren: euri uren

tratamendua eta hirugarren tratamendua, edateko ez diren erabileretan gero ura

berrerabiltzeko (60.000 m3/egun arte)

Krispiñako UZAn, arazketan

sortutako biogasarekin elikatu-

tako motogenerazio elektrikoko

planta bat eraiki zen

Krispiñako UZAko

instalazioak egokitu ziren,

fosforoa biologikoki deusez-

tatzeko eta isuritako uretan

amonioaren muga murrizteko

Krispiñako UZAn hainbat handitze lan egitea: harea eta koipea kentzeko tanga

berri bat, lohiak loditzeko bigarren linea, gasometro berri bat, prentsa-iragazkidun

deshidratazio-nabe bat eta biltegiratzeko bi silo

Saneamendua enpresaren kudeaketan sartu zen. Hala,

itxi egin zen Vitoria-Gasteizko Uraren Zerbitzu Integralaren

kudeaketa, eta AMVISAren kontu gelditu zen

Hitzarmen bat sinatu zen URArekin, lau urtean

banaketa sarea hobetzeko hainbat proiekturi dirulaguntza

emateko. Horien artean, nabarmentzekoak dira Albinako

urtegitik Arakako EUAra doan hodi berria eta presaren

hobekuntza

Herri Lan eta Hirigintzako Ministerioak 1.000 l/s-rainoko ur

publikoko emaria eman zion Vitoria-Gasteizko Udalari Uribarriko

urtegian hartzeko eta, hala, hiriaren banaketa handitzeko.

Ekarpenak handitzea aurreikusi zen, ura Dulantzi ibaitik eta haren

ibaiadarretatik eramanda

Ura Uribarriko urtegitik eta Dulantziko ubidetik

hartzeko eta etorkizuneko Arakako EUAra eramateko hodia

egiteko obrak egin ziren, baita edateko ura banatzeko inguratze

eraztuna ere ( 800 mm)

Arakako EUA eta 30.000 m3-ko lehen bi depositu erre-

gulatzaileak eraiki ziren

Hiriko hondakin uren hustubidea eta Krispiñako UZA

eraiki eta martxan jarri ziren

Erabaki zen Vitoria-Gasteizko Edateko

Uren Zerbitzua udalekotzeko espedientea

abiaraztea. Azterlan Batzorde berezi bat

izendatu zen, eta Udaleko Osoko Bilkurak

1969an onetsi zuen batzordeak egindako

memoria. Udalekotutako zerbitzua monopo-

lioa izango zela ezarri zen, eta, zerbitzuak

zuzenean kudeatzeko, udal enpresa pri-

batuaren formatua hautatu zen, baita

sozietate anonimo gisa eratu ere

1988-1990 garaiko lehortearen dela

eta, larrialdietarako hartutako urak banaketa

sisteman sartu ziren: Zalla ibaia, Ega ibaia,

Araiako iturburua, Uiar ibaia, Opakua,

Bikuña, Langraiz eta Baia ibaia



AMVISA partaide den sareak

Ur Hornidura eta Saneamenduaren Espainiako Elkartea (AEAS)

Euskadiko Ingurumen Industrien Kluster Elkartea

Interes Orokorreko Tokiko Enpresen Sarea

Zadorra ibaiaren eta zebra muskuiluaren jarraipena egiteko erakunde arteko mahaiak

Interes taldeak

Bisioa

Bikaintasuna lortzea

kudeaketan eta zerbitzuak

ematean

Misioa

Uraren Zerbitzu Integrala ematea

bere ardurapeko herrietan, 

zerbitzu horri lotutako erronkei

eta premiei erantzunez

Balioak

Orientazio estrategikoa

Bezeroak

Zerbitzuaren

hartzaile nagusiak

Gizartea

Uraren ziklo

integralaren

funtsezko alderdia

Langileak

Enpresako aktibo

nagusia

Hornitzaileak
eta kontratak

Beharrezko

eragileak uraren
kudeaketan

Kalitatea

Prozesuetan eta 

emandako zerbitzu

guztietan

Eraginkortasuna

Uraren banaketan, 

azken kontsumoan

eta zerbitzuaren

barne kudeaketan

Berrikuntza

Uraren kudeaketa

modernizatzeko

irtenbiderik onenak

eskuratuz

Gizarte konpromisoa

Sozialki arduratsuak

diren ekimenak

garatuz

Bezeroarenganako
orientabidea

Bere interes taldeen

gogobetetzea bilatuz, 
ahalik eta gardentasun

handienarekin

Iraunkortasuna

Ingurumenaren

arloan eta 

zerbitzuaren
administrazioan

Erakundeen arteko
lankidetza

Lan teknikoa, 

biztanleentzako arreta
eta eskura dauden

baliabideak

optimizatzeko

Garapenerako
Lankidetza

Ur eta saneamendu

proiektuekin
lankidetzan arituz, 

2030 Agenda 

betetzeko

Administrazioa/Beste
erakunde batzuk

Esperientzia trukatzeko

kolaboratzaileak eta 
eragileak
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AMVISAk bere interes aldeekin dituen komunikazio kanalak

Bezeroak Gizartea Langileak

Hornitzaileak/

kontratistak

Adm. Publikoa/Beste

erakunde batzuk

Webgunea eta Gardentasun Ataria     

Kontratatzailearen profila

Kontratazio espedienteen kudeaketa Euskadiko kontratazio

publikoko Plataformako kontratatzailearen profilean



Bezeroarentzako arreta

Aurrez aurrekoa, telefono bidezkoa, on-line, izapide birtualak


Hiru hileroko informazio orria  

Sentsibilizazio kanpainak   

Futura Planaren hurbileko ekintzak

Sektoreko ekimenak, Uraren Munduko Eguna ospatzea


Bezeroentzako zuzeneko komunikazioak, abisuak 

Herritarren pertzepzioari buruzko azterketak 

Jarduera txostenak eta memoriak    

Hedabideak 

Bilerak eta topaketak egitea

Hemen sartzen dira zerbitzuaren funtzionamendurako eta

eraginkortasunerako barne bilerak, eta sektoreko gune eta foroetan

parte hartzea

  

Intranet eta iragarkien taula

Informazio orokorreko gunea, eta barnera begirako abisuak eta 

ebazpenak jakinaraztekoa



Lantaldeetan parte hartzea   

Barne ordezkaritzako espazioak

Enpresa batzordeak eta Laneko Segurtasun eta Osasun

batzordeak



Jardunaldi teknikoetan parte hartzea  

Ekintza eta ekitaldi berezietan parte hartzea  

Bere helburu sozialarekin bat etorriz, AMVISAren lehentasun nagusia da bermatzea

funtsezko zerbitzu publiko eraginkorra ematen duela, bere bezeroen eta, oro har,

gizartearen beharrei eta nahiei erantzuteko. Baina uraren kudeaketan, uraren azken

erabiltzaileek ez ezik, beste batzuek ere parte hartzen dute, eta enpresak

espazioak partekatzen ditu horiekin, eta etengabeko komunikazioa mantentzen du,

beharrezkoa baita bere zeregina betetzeko.

sinatzea ere ohikoa da, eta honako hauek dira 2020an

indarrean dauden hitzarmenak:

• Madrilgo Complutense Unibertsitatea: Tratamendu eta Kalitate Sailarekin I+G+b-ko

proiektuak egiteko.

• Euskal Herriko Unibertsitatea: AMVISAren parkeko kontagailuen saiakuntzak eta

ekipamendu berrien harrera kontrola egiteko.

• Arabako Foru Aldundia: Administrazio Batzarretan hornidura eta ur zikinen arazke-

taren arloko Obra eta Zerbitzuen Foru Plana garatzeko.

Enpresaren deskribapena

Nor gara



+

María Ángeles Gutiérrez and. (PSE-EE*) Lehendakaria

César Fernández de Landa jn. (EAJ-PNV*) Lehendakariordea

Raimundo Ruiz Escudero jn. (EAJ-PNV*)

Miren Fernández de Landa Ruiz and. (EAJ-PNV*)

José Manuel Bully jn. (PSE-EE)

Cristina Núñez and. Idazkaria

*Zinegotziak

1.2

AMVISAren Administrazio Kontseiluaren osaera (2020ko abenduaren 31n)

Administrazio Kontseiluak eta kontseiluburuak gerentziaren laguntza

dute. Kontseiluak berak izendatzen du, eta kontseilua

arduratzen da gobernuko organoek eskuordetutako erabakiak,

ebazpenak eta zereginak gauzatzeaz, baita AMVISAren jarduera

zuzentzeaz eta gainbegiratzeaz ere.

2020an, Kontseiluak 11 bilera egin zituen; horietako hiru ezohikoak

izan ziren. Batzar Orokorrak, berriz, 3 bilera egin zituen.

Kontseiluaren bilera batzuk bideokonferentzia bidez egin ziren,

COVID-19 pandemiak eragindako osasun-larrialdiak ezarritako

murrizketengatik.

AMVISAren gobernua Batzorde

Orokorrak, Administrazio Kon-

tseiluak eta Gerentziak osatzen

dute.

Vitoria-Gasteizko

Udaleko osoko bilkurak osatzen

du. AMVISAren gobernuko goi

organoa da, eta, beraz, hari

dagokio estatutu edo sozietate

aldaketak egitea eta inbentarioa,

aurrekontua eta urteko kontuak

onartzea.

sozieta-

tearen gobernu betearazlearen

arduraduna da. 9-13 kontseilariz

osatuta dago, eta kargua izango

dute lau urterako. Kideen erdiek

gehi batek zinegotzi hautetsi izan

beharko dute Vitoria-Gasteizko

Udalean. Bere eginkizun nagusia

da sozietatearen gidalerroak

ezartzea, jarraipena egitea eta

Batzar Orokorrari aurkeztu beha-

rreko gaiak onartzea.

Amancay Villalba and. (EH BILDU GASTEIZ*)

Josu Encina jn. (EH BILDU GASTEIZ)

Alfredo Iturricha jn. (PP*)

Gustavo Antépara jn. (PP)

Gema Zubiaurre and. (ELKARREKIN VG*)

AMVISA
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Informatika

sailburua

Informatika

buruordea

Ur hornidura

sailburua

Edateko uren ekoizpen eta 

mantentze buruordea

Sarearen mantentze

buruordea

Administrazio

sailburua

Administrazio

buruordea

Bezeroarentzako

Arreta buruordea

Tratamendu eta 

Kalitate sailburua

Mikrobiologia

atalburua

Fisika-kimika

atalburua

Giza baliabide eta 

idazkaritza sailburua

Giza baliabide

eta idazkaritza

buruordea

Saneamendu

sailburua

Ur zikinen ekoizpen eta 

mantentze buruordea

Saneamendu

buruordea

AMVISAren jarduera arloak

Proiektu eta obra 

sailburua

Gerentzia

2020an, AMVISAren antolaketa egitura berria modu eraginkorrean funtzionatzen hasi

zen, Proiektu eta Obren Arloa barne.

Arloen berrantolaketaren ondorioz, organigramak 70 plazaz osatutako egitura du:

arloko zazpi sailburu, zortzi buruorde eta, Tratamendu eta Kalitate arloaren kasuan, bi

atalburu.

Administrazioa

Bezeroen eta merkataritza

jardueraren kudeaketa

Bezeroarentzako arreta

Komunikazioa

Finantza kudeaketa eta 

barneko kontrol

ekonomikoa

Informatika

Sistema informatikoen

kudeaketa

Aplikazioen garapena

Ekipoak mantentzea eta 

eguneratzea

Ur hornidura

Harpena

Edateko uraren ekoizpena

Banaketa sareen eta 
neurketa ekipoen kudeaketa

Barneko instalazioen

ikuskapena

Tratamendu eta Kalitatea

Ura arazteko tratamenduak

ezartzea.

Edateko uraren kalitatea
kontrolatzea

Hondakin urak eta isurketak

arazteko prozesuak

kontrolatzea.

Arazketa azterketak egitea

Giza baliabideak eta idazkaritza

Antolaketa egitura kudeatzea

Erakundeko pertsonen

garapena kudeatzea

Lizitazioak eta kontratuak, 

ondarea eta aseguruak

kudeatzea

Aholkularitza juridiko integrala

Saneamendua

Estolderia sistemaren

operazioa eta mantentze

lanak

Krispiñako UZA ustiategia
gainbegiratzea.

Saneamenduaren arloko
administrazio kudeaketak

Proiektu eta obrak

Sistemak berritzeko edo

esku hartzeko proiektuak

idaztea.

Obren kontrola

12

2

9

27

4 5

9

2

Enpresaren deskribapena

Egitura eta gobernua
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Vitoria-

Gasteiz 1 Legutio 2

Arratzua-

Ubarrundia 2 Zigoitia2

Hornidura

Goi hornidura 937 12 1.746 4 515 6 1.692 17

Behe hornidura 253.045 49 0 0 461 3 0 0

Saneamendua

Zerbitzurik gabe

Zerbitzu datuak: biztanleak eta biztanleguneak, udalerriz udalerri

AMVISAk Vitoria-Gasteiz, Legutio, Arratzua-Ubarrundia eta Zigoitia udalerrietako

hornitzen ditu. Guztira hornitzen dira: 253.506 behe horniduran

eta gainerako 4.890 goi horniduran. Hirigune garrantzitsuena Vitoria-Gasteiz hiria da,

zerbitzatutako biztanleriaren %95 biltzen baitu.

Saneamendu zerbitzuak 62 biztanlegune eta 254.085 pertsona hartzen ditu guztira.

1 2021eko urtarrilaren 1eko biztanleria datuak, Biztanleen Udal Erroldaren arabera.

2 2020ko urtarrilaren 1eko biztanleria datuak, EUSTATen arabera.

Enpresaren deskribapena

Zerbitzua jasotzen duten biztanleak



1.4

uraren fakturatzen

etxeko hornidurarako

Urtean

inbertsioarekin

Plantillako

talde baten bidez

hornidura orokorrerakobanatu dira

sare batetik

errendimenduarekin

estolderiarekin

araztuta

AMVISA

2020ko jardueraren memoria



2020ko jarduerari buruzko datuek zenbait desbideratze erakusten

dituzte aurreko ekitaldietan ohikoak ziren balioen aldean. Urte hau

osasun krisiak eta markatu dute, nabarmen

aldatu baititu kontsumoen ohiko patroia eta fakturazio aurre-

ikuspenak, eta neurriak hartu behar izan ditu enpresak egoerara

egokitzeko eta bere jarduerarekin jarraitzeko.

Hala, ikusi dugunez, hautsi egin da kontsumoak sektoreka azken

urteetan jarraitu izan duen joera, eta jarduera askoren itxiera eta

konfinamenduak etxeetan izan duen eragina islatu da. Horren

adibide da etxeko hornidura %7 igo dela 2019. urtekoaren aldean.

Alderdi ekonomikoari dagokionez, AMVISAren 2020ko ekitaldiko

negozio-zifraren zenbateko garbia %0,42 jaitsi da aurreko eki-

taldiarekin alderatuta, eta kontabilitate emaitza %12 (

izan da emaitza), nahiz eta urteko aurrekontuan aurreikusitako

emaitza %2,5 gainditu den.

Hala eta guztiz ere, pozik gaude zerbitzuan ez duelako eraginik izan

funtsean eta inbertsioen arloan ezarritako helburuak bete egin

direlako hain zaila izan den urte honetan.

AMVISAk banatutako

ur bolumenean

%0,5eko igoerarekin

itxi du 2020ko ekitaldia, 

eta negozio zifraren

zenbateko garbian

%0,4ko jaitsierarekin

Enpresaren deskribapena

2020ko datu azpimarragarriak
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AMVISA

Memoria de actividad 2020

2.1

Hitzarmen Kolektiboak, 74. artikuluko E atalean,

lanpostu hutsak betetzeko sistema ezartzen du:

lekualdatze-lehiaketa, oposizio-lehiaketa murriztua

eta oposizio-lehiaketa librea. Horrela, honako

kontratazio hauek egin ziren urtean:

• Pertsona berri bat kontratatu zen Bezeroaren-

tzakoen arretako buruorde gisa.

• Horniduraren Arloan ekoizpen ofizial berri bat

kontratatu zen, langile batek eskatutako txanda

kontraturako.

• Horniduraren Arloan plantako arduradun

operadore bat kontratatu zen, langile batek

eskatutako txanda kontraturako.

• Horniduraren Arloan ofizial berri bat kontratatu

zen, administrari batek eskatutako txanda kon-

traturako.

Bi barne sustapen ere egin dira (mugikortasun

horizontala): batetik, Horniduraren Arloko ad-

ministrari bat Gerentziara aldatu da, eta, bestetik,

Administrazio arloko administrari bat Proiektu eta

Obren Arlora aldatu da. Behin betiko erretiroa hartu

dute lanaldiaren %15ean zeuden bi pertsonak, eta

ondorioz, urtea amaitzean, 75 langile gelditu dira

guztira.

Bestalde, Giza Baliabideen kudeaketari dagokionez,

Administrazio Kontseiluak 2020an onartu du

administrari laguntzaile kategoria birsailkatzea eta

administrari gisa sailkatzea, bide judizialean

erreklamazioa jarri ondoren.

AMVISAren organigraman egindako aldaketen

artean, Kontseiluak abenduan onartu zuen proiektu

eta obren arlo berriari baliabideen esleipena

aldatzea, mendekotasun organikoan zenbait alda-

keta eginda.

67 finko (44 gizon eta 23 emakume) eta 3 lanpostu huts

(52 gizon eta 25 emakume): 67 finko, 6 erretiratu partzial %15eko txanda contra-

tuarekin, 3 erretiratu partzial %25eko txanda kontratuarekin eta ezgaitasun iraunkor absolutu bat

enplegatu, alta egoeran (batez besteko balioa): 65,88 finkoak eta 2,70 behin behinekoak

Urtean 15 pertsonarekin sinatutako aldi baterako kontratu

Urtean aldi baterako langileek lan egindakoa: lanaldien

(52 gizon eta 23 emakume): 65 finko, 7 erretiro partzial eta 3 aldi baterako

Plantillaren batez besteko adina:

AMVISA bat da, eta ordenamendu juridiko

pribatuaren arabera arautzen da (zuzenbide zibila, merkataritzakoa eta

lanekoa). Langileak lan kontratudunak dira, eta, beraz, Langileen Estatutuaren

eta AMVISAren Hitzarmen Kolektiboaren bidez arautzen da (ALHAO, 55. zk.,

2017ko maiatzaren 17koa).



Giza taldea

Langileak eta lan jarduera

Langile finkoen eta behin-behineko langileen banaketa

Gizonak Emakumeak Guztira

Lanbide kategoriaren arabera 65 27 92

Goi mailako tituludunak (%12) 8 3 11

Erdi mailako tituludunak (%11) 5 5 10

Administrariak (%13) 2 10 12

Teknikariak (%23) 13 8 21

Operadoreak eta espezialistak (%23) 20 1 21

Ofizialak (%18) 17 0 17

Enpresako jarduera arloen arabera 65 27 92

Giza Baliabideak eta Idazkaritza 0 4 4

Hornidura 45 3 48

Tratamendua eta Kalitatea 4 7 11

Saneamendua 4 1 5

Administrazioa eta Ekonomia 5 6 11

Informatika 1 1 2

Gerentzia 1 2 3

Proiektuak eta Obrak 5 3 8

Kontratu motaren arabera 65 27 92

Finkoak (%84) 52 25 77

Aldi baterakoak, ordezkapenak (%16) 13 2 15

Ekoizpenaren inguruabarrak 0 0 0

Obrak 0 0 0

2020an enplegatu bakoitzak

zerbitzatutako biztanle kopurua 3.767 da



bulegoetako langileek 7 h 30’-ko lanaldia,

eta txandakako langileek 8 h 10’-ko lanaldia

norberaren gauzetarako

urtean

gehiegizko lanaldia

Lan egin gabeko urteko absentismo metatuaren rentzat

Aparteko guztira

Dedikazio bereziko

Urtean erabili ditu Enpresa Batzordeak gai sindikaletan

Orduak

Istripuagatik

%3

Norberaren gauzengatik

%34

Aldi baterako

ezintasunagatik

%50

Medikuarenera joateagatik

%3

Lizentziak, baimenak

%9

0%
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2020an, eragin argia izan du

AMVISAren giza baliabideen kudeaketan.

Enpresako langileek ahalegin handia egin behar

izan dute

giza kontsumorako edateko uraren

etxez etxeko hornidura eta saneamendua, zeina

baita (pandemiarekin lotutako

lege xedapenek hala erabaki zuten, eta, gainera, ur

hornidura ezin izan zitzaien eten kaltebera ziren

kontsumitzaileei kontratua ez betetzeagatik).

Osasun publikoko neurriekin batera (higiene

pertsonala areagotzea eskuak garbituz eta gela

hidroalkoholikoak erabiliz, pertsonen arteko

segurtasun distantziari eustea, maskarak nahitaez

erabiltzea…), laneko kontziliazioa eta lan ez-

presentziala (telelana) errazteko neurriak ere ezarri

ziren, kutsatzeak saihesteko eta, aldi berean,

langileek ardurapean zituzten pertsonen arreta eta

zaintza errazteko, behar hori areagotu egin baita

pandemian, ikastetxeak, egoitzak eta halakoak itxi

direlako.

Denbora horretan, AMVISA barne funtziona-

mendua ahalik eta gutxien aldatzen saiatu da,

osasun egoeraren arabera luzatuko diren neurriak

hartuz, nahiz eta litekeena den horietako batzuek

pandemia amaitzean ere jarraipena izatea:

• Adierazitako osasun neurriak hartu dira, eta,

horrez gain, babes pantailak instalatu dira

lanpostuetan.

• Erabaki zen enpresako instalazioetan gutxieneko

pertsona kopuru bat egongo zela, infekziorik

izanez gero zerbitzuari ahalik eta kalterik

txikiena egiteko, eta sartzeko eta irteteko

fitxaketak egiteko malgutasuna ezarri zen.

• Lan ez-presentziala egiteko txandak esleitu

ziren, asteka, hala bulegoetan nola tratamendu

plantetan, eta horri esker, zerbitzua egokitu eta

operatibo mantendu ahal izan zen etxeko

konfinamenduaren aldian, konfinamendua ken-

du arte, lehenbizi ordu tarteen arabera, eta gero

pixkanaka, konfinamendua arintzen joan zen

aldian, ekainera arte.

Urteko absentismo metatua

%16

%14

%12

%10

%8

%6

%4

%2

%0
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Giza taldea

Giza baliabideen arloko jarduketak

2.2

Enpresak urtero diseinatzen eta planifikatzen ditu

arloan ezarri beharreko jarraibideak eta

jarduerak, eta horri jarraipena egiten dio Segurtasun eta Osasun

Batzorde batek. Batzorde hori honako hauek osatzen dute:

Gerentziak eta Giza Baliabideen Sailburuak, prebentzioko bi

ordezkarik (Enpresa Batzordeak aukeratzen ditu bere kideen artean)

eta Vitoria-Gasteizko Udaleko Prebentzio Zerbitzu Mankomunatuak.

2020an, bilera bakarra egin du batzordeak.

Osasun larrialdia dela eta, martxoaz geroztik Udaleko Zerbitzu

Mankomunatuak hainbat neurri hartu ditu pandemiak aurrera egin

ahala, eta geldiarazi egin dira urte hasieran planifikatutako ekintza

zehatzak. Nolanahi ere, interesdunek IMQrekin kontratatutako

urteko mediku azterketa egin ahal izan dute, nahi izanez gero, eta

15.064,94 € ordaindu dira laneko segurtasun eta osasuneko

materialean.

Urtean zehar bost istripu gertatu dira: lau baja medikorik gabe, eta

batek bi hilabeteko baja izan du. Horrek 50,08ko balioa ematen du

maiztasun orokorraren indizean, 20,03 baja eragin duen maiz-

tasunaren indizean eta 0,38 larritasun indizean.

pandemiak ere bertan behera

utzi ditu aurrez aurreko prestakuntza jarduerak, eta, beraz,

prestakuntza telematikoa bultzatu da.

Guztira eman dira prestakuntzan, bidaiak barne, zeinak

sektorearekiko ezagutza eta truke iturri garrantzitsutzat jotzen

baitira (batez ere AMVISAk AEASen lan batzordeetan duen parte

hartzearen bidez).

Bestalde, AMVISAk Elikagaien Kalitate eta Segurtasuneko master

ofizial bateko (375 ordu) eta Ingeniaritza Kimikoko master ofizial

bateko (300 ordu) bi ikasle hartu ditu.

erabili dira guztira

769 ordu prestakuntzan

89 ordu bidaietan

21 pertsona prestakuntzan

5 pertsona bidaietan

langile bakoitzeko

Prestakuntza gastuak: 

Fundaeren hobaria: 4.065,03 €

Bidaia gastuak: 

AEASera egindako bidaiak: 385,11 €

Gainerako bidaiak: 445,90 €
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Edukiera: 1 Hm3

AMVISAri emandakoa: 50 l/s, 

iturburuetatik datorrena

Titularra: AMVISA

Edukiera: 5,3 Hm3

AMVISAri emandakoa: 200 l/s, Albina 

ibaitik datorrena

Titularra: Vitoria-Gasteizko Udala

Legutiora (ur gordina): 159.097 m3

Arakako EUAra: 3.014.520 m3

Zigoitiara

3.1

Edukiera: 180 Hm3

AMVISAri emandakoa: 1.000-1.200 l/s (Zadorra eta

Barrundia ibaiak eta emariaren zati bat Argazubi,

Añua eta Dulantzitik; Dulantziko ubidetik hartzen da)

Titularra: Iberdrola

Noryeste Ureztatze Sarera (ur gordina):  1.150.820 m3

Arakako EUAra (ponpaketa): 15.238.032 m3

AMVISAri emandakoa: 50 l/s, Zadorra

ibaitik datorrena

Titularra: Vitoria-Gasteizko Udala

Arakako EUAra (ponpaketa)

AMVISA

2020ko jardueraren memoria
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Uraren ziklo integrala

Hornidura: ur hartzea

Urtarrila Otsaila Martxoa Apirila Maiatza Ekaina Uztaila Abuztua Iraila Urria Azaroa Abendua
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2020ko batez besteko kota: 544,2 m

Hartutako uraren bilakaera

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

Hm3/urte

AMVISAk 2020an hartutako ur gordinaren

bolumena 20.182.615 m3-koa da, eta %81 Zadorra

Sistematik sistematik dator

Urtean hartutako bolumenaren %92 Arakako EUAri eman zitzaion,

edateko ur bihurtzeko. Gainerakoa ureztatze sareei (Uribarriko

urtegitik) zein Legutioko udalerriari (Albinako urtegitik) egindako ur

gordinaren entregei dagokie, bai eta Gorbeiako EUA/harpenetik

Zigoitiari egindako ur hornidurari ere, bertako iragazketa eraikinak

ura tratatzeko aukera ematen baitu.

2021ean, aurreikusita dago Gorbeiako EUAn, uraren desinfekzioa

hobetzea, izpi ultramoreen bidez.

Pilatutako batez besteko bolumena: 140 Hm3



Urteko ekoizpen ahalmena: 
38.000.000 m3

90.000 m3-ko ahalmena deposituetan
(3 operatibo 2020. urtea amaitzean)

Laborategi propioa
km km

3.2

Burdinurtu grisa %3

Polietilenoa %16

Burdinurtu nodularra %64

Fibrozementua %14

Beste material batzuk %3

900-1.200 mm   %2

500-800 mm   %6

250-400 mm   %11

110-200 mm   %46

100 mm-ra arte   %34

AMVISA
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(39 urte zerbitzua ematen), ur naturala edateko ur

bihurtzen da. Ur hori goi eta behe hornidurako biztanleguneetara

eta kontsumo puntuetara banatzen da, Zigoitiko udalerrira izan ezik,

Gorbeiako ur-hargunetik hornitzen baita.

Hiru depositu ditu, bakoitza 30.000 m3-koa. Denak martxan daude,

plantak biltegiratzeko daukan ahalmena berritzeko eta handitzeko

prozesua amaitu zenetik: prozesu horretan, hasieran, orain dela

hamarkada bat eraikitako depositu bat indartu zen, eta azken hiru

urteetan zehar, bi depositu berri eraiki dira. Bigarrena 2020ko lehen

hiruhilekoan hasi zen lanean.

Esku hartze horrez gain, edateko ura biltegiratzeko gunearen

urbanizazioa eta brigadako ekipoak biltegiratzeko eraikin baten

eraikuntza ere egin dira.

2021ean planta berritzen jarraitzeko jarduketek jarraituko dute;

asmoa da 30 urte baino gehiago dituzten, zaharkituta dauden eta ez

dabiltzan instalazioak kentzea (hala nola erreaktiboak, neutralizazio

dorrea eta ozonizazio ekipoak). Horrez gain, gaur egungo ikatz

aktiboaren instalazioaren ordez, beste bat jarriko da, eta iragazkien

mailaren erregulazioa hobetuko da.

erreaktibo kontsumitu

dira ura araztean

58.000 kg kloro gasa

6.000 l sodio hidroxido

393.766 kg malutatzaile

20.060 kg azido hexafluorosiliziko

10.000 kg ikatz aktibo

5.600 kg hipoklorito

garbiketa

Kontsumitutako energia: 

Prozesuan erabilitako ura: 

Purgaketetan eta garbiketetan

aurreikusitakoa: 187.267 m3

Konpentsazioak, neurketak, ureztatzeak

edo galerak: 93.633 m3

Uraren ziklo integrala

Hornidura: edateko ur bihurtzea eta banatzea
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Sarera eta hornidura orokorrera entregatutako uraren bilakaera

AMVISAk, bere

banatu zuen 2020an. 2019an banatutakoa baino %0,5 handiagoa

baino ez da bolumena, kontuan hartuta osasun larrialdiko egoerak

baldintzatutako egoera izan dela.

Bolumen horren %9,6 bakarrik ez zen baimendu, eta sarearen

errendimendu handiari eutsi zitzaion, %90etik gora. Hodiak eta 12

urtetik gorako antzinatasuna duten kontagailuak berritu izanak eta

ihesak kontrolatzeak eta hautemateak eragin dute banaketa

sistemak ondo funtzionatzea. Horrez gain, mantentze lanen barruan

sartzen dira ponpak eta erregulatzaileak ordezkatzea eta prest

jartzea eta halako lanak.

Urtean zehar, AMVISAk sustatutako obrak egin dira sareko 2.392 m-

tan eta Udalak sustatutako eta AMVISAk ordaindutako obrak ere

bai, sareko beste 352 m batzuetan. Hauek izan dira obra garran-

tzitsuenak:

• Txagorritxu auzoko sareak berritzen hastea.

• BEI ezartzeak eragina izan duen kaleetan sareak berritzen

jarraitzea.

• Biktimen Oroimenezko Zentroaren inguruko sareak berritzea,

eremua urbanizatzeko obrak aprobetxatuz.

• Hodiak partzialki berritzea, La Paz, Artapadura eta Errekatxiki

kaleetan.

2021ean, sareak berritzen jarraituko da Txagorritxu auzoan eta

tranbia Salburua auzora zabaltzeko proiektuak eragindako kaleetan.

Zenbait jarduketa ere aurreikusita daude landa eremuko menpeko

toki erakunde batzuetan, hala nola Zumeltzu, Estibalitz eta Arkautin.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

Litroak biztanleko eta eguneko

2020ko gehienekoa, hileko: 1.919.075 m3 (uztaila)

2020ko gutxienekoa, hileko: 1.336.845 m3 (apirila)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

Hm3/urte

Sareko berritu dira

Sareko berri

Kontrolatutako sarea: 

Hautemandako ihesak*: 

22 ihesaldi sarean

46 ihes partikularretan

instalazio berrikusi dira

(bizigarritasunerako etxebizitza)

larrialdiri erantzun zaie

Sistema mantentzeko egindako lan 

aginduak: 

76 matxurengatik

775 mantentze lanengatik

215, arloko zerbitzu propioetarako

Arakako EUAk, 2020an, 18.576.304 m3 ur entregatu dizkio banaketa sareari; 

hau da, biztanle eta egun bakoitzeko 199 litro

100
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*Aurrelokalizazioko eta zuzeneko

auskultazioko 675 sistemaren bidez.
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Baimendutako ur bolumena-

ren (erregistratua eta ez-erre-

gistratua) eta sarean sartutako
guztizko bolumenaren arteko

erlazioa. Gainerakoa galerak

dira (benetakoak eta itxuraz-

koak). Hori kalkulatzeko, urte

naturalaren 365 egunetan fak-

turatutako bolumena proiek-
tatzen da.

Erregistratu gabeko ura:

Baimendutako baina neurtu gabeko

kontsumoa (hainbat udal erabile-

raren aurreikuspena: ureztatzeak,
garbiketa, obra harguneak eta sarea

mantentzeko lanak) gehi benetako

nahiz itxurazko galerak

Harguneen arteko batez besteko
distantzia: 

Berritutako sareen: 

Baliabidearen agortze tasa: 

Banaketa sarean sartutako ur

bolumenaren eta baliabidearen

gehieneko kontzesio bolumenaren

(51.088.320 m3) arteko erlazioa.

%50etik beherako balioa balio

optimotzat jotzen da

Ihesen kontrol aktiboa: 

Urtean ikuskatutako hodien luzera zati sistemako hodien luzera

osoa. Ihesen bilaketari baino ez dio egiten erreferentzia

eta ihesen gutxieneko

atalasearen

Muga tekniko horren azpitik ezin dira

banaketa sistemaren benetako gale-

rak murriztu, ezta mantentze lan
bikaina eginda ere

Ihesen indize estrukturala: 

Sarearen kudeaketaren errendimendu adierazle teknikoa,

benetako galeren arabera: harguneko urteko benetako galeren

eta ihesen gutxieneko atalasearen arteko zatidura da. 1etik
10erako eskala batean, balioak 1 inguruan badabiltza, sarearen

egoera bikaina da

Urtean zehar berritutako fi-
brozementuzko hodien luzera,

lehendik zeuden fibrozemen-

tuzko hodien luzera totalaren
aldean

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

m/urte

85%

90%

95%

100%

Hartuneen urteko berritzeen: 

%100

%95

%90

%85

Uraren ziklo integrala

Hornidura: edateko ur bihurtzea eta banatzea

Sareko errendimenduaren: 



3.3

AMVISAk 91 

biztanlegunetako

edateko uraren kalitatea

kontrolatzeko eta 

zaintzeko unitatea

osatzen du

AMVISAren Tratamendu eta Kalitate Arloak 2020an egindako

jardueren artean, eguneroko ohiko kontrolak alde batera utzita,

honako hauek nabarmentzen dira:

• ENAC Akreditazioaren baldintzak betetzea langileen kua-

lifikazioari, ekipoen kalibrazioari, kalitate kontrolak eta

laborategien arteko ariketak egiteari, barne auditoretza egiteari

eta abarri dagokienez.

• Uretan kolifagoen analitika prest jartzea.

• “AMVISAren EUAtik datozen laginetan usaina sortzen duten

organismoak isolatzea eta identifikatzea (I. fasea)” proiektuaren

hastea, Madrilgo Complutense Unibertsitateko Albaitaritza

Fakultateko Mikroalgen Bioteknologiako ikerketa taldearekin

(ALBIOTOX) batera.

• Legionella pneumophila uretan eta plagiziden, BTEXen, HPAren

eta bestelakoen analisiak ezartzea, Gasen-Masen kromatografoa

erabiliz.

• Plagizida, bromato, klorito, klorato eta kutsatzaile emergen-

teetarako (konposatu perfluoratuak, farmakoak eta hormonak).

"Analitika Bereziak" (27/2019 esp.) agiria idaztea

• Inkubagailuak eta izozkailu bat erostea, mikrobiologia atalaren

beharrizan analitikoei erantzuteko.

• Zebra Muskuiluaren Mahaian beste erakunde batzuekin

koordinatzea, bere hedapenaren jarraipena egin eta kontro-

latzeko.

AMVISAko laborategiak enpresari

eskatzen zaizkion edateko uraren

kalitate kontrolak egiten ditu,

Kontrol eta Zaintza Unitate gisa,

goi

hornidurako 37 biztanlegunetan

eta behe hornidurako 54 biztan-

legunetan. Laborategiak ENACen

akreditazioa du saiakuntza labo-

rategietarako betekizun orokorrei

buruzko

Zaintzaren barruan sartzen da

horniduraren fase guztien kon-

trola, harpenetako ur gordinetik

banaketa sareko birklorazioe-

taraino, eta beharrezko neurriak

hartuko dira tratamenduak anali-

tiketan lortutako emaitzen ara-

bera egokitzeko. Gainera, urtero

nahitaezko barne kontrolak egi-

ten dira laborategian ezarritako

kalitate kudeaketako sistemaren

bidez.

AMVISA
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Uraren ziklo integrala

Edateko uraren kalitate kontrola

EUAen kontrola eta ikuskapena

Ur naturala edateko ur bihurtzeko prozesuan tratamendua ikuskatu eta egokitzeko jardunen multzoa.

Arakako EUA

Edateko uraren kalitate kontrolak 2020an aztertutako lagin kopurua barne hartzen du

Hornidura Kontrolatu eta Kudeatzeko Programa

AMVISAk Zaintza Unitate lanak egiten dituen hornidura guneetan garatutako programa, zerbitzatzen den

edateko uraren kalitatea bermatzeko. Eskumena duten osasun erakundeek eta Vitoria-Gasteizko Udaleko

Osasun eta Kontsumo Sailak onartutako programa da, eta bertako emaitza analitikoak aldian-aldian esportatzen

dira EAEko Kontsumoko Uren Informazio Sistemara (EKUIS).

• Jarraipena egin zaie sartutako koagulazioari eta preklorazioari.

• Teleaginte bidez, neurketa jarraituko gailuak ikuskatu, kalibratu eta mantendu dira.

Gorbeiako EUA

• Instalazioak mantentzen dituen eta sareko birklorazioak egiten dituen kontrata ikuskatu da, jarduteko

aginduak eman dira, eta hautemandako intzidentziei jarraipena egin zaie.

Mandoianako eta Uribarri Nagusiko EUAk

*Kanpoko laborategian egindako kalitate kontrolak.

• Urtegietako kontrolak:

Presa mailako profilak egin dira Uribarri urtegian zunda multiparametriko bidez:

Eguneroko jarraipena Albinan kontrol estazio automatizatuarekin.

• Sartzen den uraren, prozesuan dagoen eta tratatu den uraren eguneroko barne kontrolak gauzatu dira:

• Urte sasoiaren arabera, honako hauen presentzia analizatzeko kontrol bereziak:

Protozoo patogenoak*: Lehentasunezko substantziak*:

Mikroalgak eta mikrozistinak: Zebra muskuiluaren larbak sartzen den uretan*:

Burdina eta manganesoa:

• Ikuskatu egiten dira, batetik neurketa jarraitua egiteko gailuen monitorizazioa, kalibraketa eta mantentzea,

teleaginte bidez, eta bestetik, Vitoria-Gasteizko sarean birklorazio instalazioak mantentzeaz arduratzen den

kontrata.

Beste barne kontrol batzuk

• Kontrolak laborategiak ezarritako eta ENAC ISO 17025 bidez egiaztatutako kalitatea kudeatzeko sistemaren barruan:

barne ebaluazioko kontrolak (ekipoak kalibratzea, laginak bikoiztea, lagin inolkulatuak edo gehituak), laborategien

arteko lanetan parte hartzea eta auditoriak egitea.

• Kanpoko bezeroentzako analitikak:

• Hornidura arloarekin elkarlanean edo erreklamazioengatik egindako analitikak.



1 Laginak kalifikatzeko, kontuan hartu dira bai programatutakoak, bai ez-betetzeak eta kexak egiaztatu behar zirela-eta

programatu gabeak.
2 Martxotik bertan behera geldituta, COVID-19 pandemiagatik.

Hornidura eremua

Aztertutako laginen kopurua1 Vitoria-Gasteiz Gorbeia Mandoiana

Uribarri

Nagusia

Ura hartzean 14 5 1 1

Laginketa

puntuak

Uribarriko eta Albinako
urtegiak

Zadorra Ibaia Duranan

Gorbeiako iturburuak

Deposituen irteeran edo 
sarerako irteeran

292 94 2 1

Laginketa

puntuak

Arakako EUAko
deposituak

Gardelegiko azken
depositua

Iragazpen eraikina

Sarerako irteera 
Muruan

Banaketa sarean 845 -- 19 14

Laginketa

puntuak

31 hirian

35 Administrazio-
Batzarretan

1 3 1

Usaimenaren eta dasta-
menaren profileko analisia
(5 dastatze panel)2

15 -- -- --

Laginketa

puntuak

Deposituen irteera

4 hirian

Erradioaktibitate kontrol

bereziak (kanpokoak)
1 -- -- --

Analizatutako laginak, guztira

Analizatutako parametroak, 

guztira

Gaitasuna
Ona Onargarria Ona Ona

Hornidura kontrolatu eta kudeatzeko programan egindako kontrolen xehetasunak

Emandako ur gordinaren kalitatea

m3

A2 mota

%66

A3 mota

%34

2020an ez da ez-betetzerik antzeman

AMVISAren hornidurak kontrolatzeko

eta zaintzeko programaren barruan

AMVISA

2020ko jardueraren memoria



COVID-19 pandemiak salbuespenezko egoera eragin arren,

Tratamendu eta Kalitate Arloak ez

diolako utzi bere funtsezko jarduera eta aplikatzekoa den araudiak

ezarritako nahitaezko zereginak egiteari. Martxoko konfinamenduko

aste kritikoetan, laborategiko analisi jardueraren %75-80 mantendu

ahal izan zen.

Pandemiagatik, ordea, Arloak garatutako jarduera batzuk eten edo

atzeratu egin dira, besteak beste, dastatzeko panel sentsoriala

(2020ko martxoan etenda), araudian ezarritakoez haraindiko kontrol

eta ikerketa analisiak egitea, edo ikasleek AMVISAren instalazioetara

bisitak egitea. Espero da jarduketa horiek berriro hartu eta egitea,

pandemiaren mugikortasun mugek eta kontrol neurriek horretarako

aukera ematen dutenean.

2021erako, laborategiko funtsezko jardueraz gain, honako hauek jasotzen dira edateko uraren tratamenduaren

eta kalitate kontrolaren arloko aurreikuspenetan:

• Legionella pneumophila eta kolifago somatikoen analitikak balidatzea, etorkizunean ISO 17025 arauaren

arabera egiaztatzeko.

• “AMVISAren EUAtik datozen laginetan usaina sortzen duten organismoak isolatzea eta identifikatzea (I.

fasea)” proiektuarekin jarraitzea, Madrilgo Unibertsitate Konplutentseko Albaitaritza Fakultateko

hitzarmenaren bitartez.

• ICP-MS induktiboki akoplatutako plasma duten masen espektrometria ekipo bat erosi eta martxan jartzea.

• Kontsumoko Uren Zuzentarau berriaren transposizio prozesuari jarraipena egitea (2020. urtearen amaieran

onartua) eta AMVISArako eta Tratamendu eta Kalitate Arloaren lanerako dituen ondorioak aztertzea:

erreferentziazko balio berrietara egokitzea, gehieneko kontzentrazioak, parametroak eta konposatuak;

operazio kontrolaren alderdiak; behaketa zerrendako konposatuak zabaltzea, etab.

Uraren ziklo integrala

Edateko uraren kalitate kontrola



Vitoria-Gasteiz Gorbeia Mandoiana Uribarri Nagusia

Parametro kimikoak Gehienekoa*

Batez

bestekoa

Azterketa

kop.

Batez

bestekoa

Azterketa

kop.

Batez

bestekoa

Azterketa

kop.

Batez

bestekoa

Azterketa

kop.

Aluminioa µg/l 200 101,6 220 76,2 49 <20 2 <20 3

Amonioa mg/l 0,5 <0,1 1.124 <0,1 51 <0,1 21 <0,1 14

Antimonioa µg/l 5 <1 5 <1 2

Arsenikoa µg/l 10 <1 5 <1 2

Barioa µg/l 10,9 17 8,7 7

Benzenoa µg/l 1 <0,1 30 <0,1 10

Benzo (a) pirenoa µg/l 0,01 <10 30 <10 10

Boroa mg/l 1 <0,1 30 <0,1 12

Bromodiklorometanoa (THM) bp
THM 

Batura

100

10,6 27 2,7 11 <0,1 1

Bromoformoa (THM) bp <1 27 <1 1 5,1 1

Klorodibromometanoa (THM) bp 2,7 27 <1 11 1,9 1

Kloroformoa (THM) bp 47,7 27 15,6 11 7,7 1

THMak, guztira 100 60 27 18,7 11 14,7 1

Kadmioa µg/l 5 <1 30 <1 12 <1 1

Kaltzioa mg/l 42,1 30 39,3 12

KOG mg/l
Ezohiko

aldaketarik gabe 2,9 108 1,3 48

Zianuroak µg/l 50 <4 6

Kloro askea mg/l 1,5 0,30 1.134 0,63 51 0,25 21 0,47 14

Kloro osoa mg/l 2 0,38 1.135 0,67 51 0,30 21 0,54 14

Kloruroak mg/l 250 11,9 22 4,2 9 6,7 1

Kobrea mg/l 2 <0,01 30 <0,01 12 <0,01 1

Kolorea pt/co mg/l 15 <5 1.132 <5 51 <5 21 <5 15

Eroankortasuna (20º) µS/cm 2.500 253 1.132 191 51 599 21 501 15

Kromoa µg/l 50 <5 30 <5 12 <5 1

Fluoruroa mg/l 1,5 0,5 665 <0,1 3 0,3 10 0,1 6

Fosforoa (P2O5) µg/l <230 30 <230 12 <230 1

Burdina µg/l 200 <10 221 29 49 <10 2

Magnesioa mg/l 3,5 30 <1 12 14,2 1

Manganesoa µg/l 50 <5 <5 49 <5 2 <5 3

Merkurioa µg/l 1 5 2

Mikrozistinak µg/l 1 <0,4 28 <0,4 11 <0,4 1

Nikela µg/l 20 <5 30 <5 12 <5 1

Edateko uraren kalitate parametroak, hornidura eremuen arabera

AMVISA

2020ko jardueraren memoria



Vitoria-Gasteiz Gorbeia Mandoiana Uribarri Nagusia

Parametro kimikoak Gehienekoa*

Batez

bestekoa

Azterketa

kop.

Batez

bestekoa

Azterketa

kop.

Batez

bestekoa

Azterketa

kop.

Batez

bestekoa

Azterketa

kop.

Nitratoak mg/l 50 5,3 30 3,9 12 6,2 1

Nitritoak mg/l 0,1 irteera/ 
0,5 sarea <0,02 30 <0,02 12 <0,02 1

Oxidagarritasuna mg/l 5 2,6 27 1,86 11 1,67 1

pH-a 6,5-9,5 7,8 1.132 7,9 51 7,6 21 7,4 15

Beruna µg/l 10 <10 30 <10 12 <10 1

Potasioa mg/l 1,6 30 <1 12 1,1 1

Selenioa µg/l 10 <1 5 <1 2

Sodioa mg/l 200 6,7 30 2,9 12 7,6 1

Sulfatoa mg/l 250 13 22 5 9 13 1

Tetrakloretenoa bp Tri+tetra

<10

<1 27 <1 11 <1 1

Trikloretenoa bp <1 30 <1 11 <1 1

Uhertasuna NTU
1 EUA
5 sarea 0,35 1.136 0,65 51 <0,3 21 0,42 15

Zinka µg/l <10 30 <10 12 <10 1

Vitoria-Gasteiz Gorbeia Mandoiana Uribarri Nagusia

Parametro mikrobiologikoak Gehienekoa*

Batez

bestekoa

Azterketa

kop.

Batez

bestekoa

Azterketa

kop.

Batez

bestekoa

Azterketa

kop.

Batez

bestekoa

Azterketa

kop.

36ºC Aerobioen zenbaketa
ufc/ml

0 30 2 12 0 1

22ºC Aerobioen zenbaketa
ufc/ml

EUA 
irteera<100;

Ezohiko
aldaketarik

gabeko
sarea

1 214 4 50 2 2 0 2

Clostridium Perfringens
zenbaketa ufc/100 ml

0 0 209 0 49 0 2 0 2

Koliformeen zenbaketa, guztira
ZP/100 ml

0 0 1.126 0 51 0 21 0 15

Ecoli Betaglukuronidasa+ 
zenbaketa
ZP/100 ml

0 0 1.131 0 51 0 21 0 15

Enterokokoen zenbaketa
ZP/100 ml

0 0 28 0 11 0 1

Legionella Pneumophillaren
zenbaketa nmp/l

<10 33 <10 1

Pseudomona Aeruginosaren
zenbaketa ufc/100 ml

0 28 0 11 0 1

*140/03 EDren arabera.

*140/03 EDren arabera.

Uraren ziklo integrala

Edateko uraren kalitate kontrola



3.4

Gehieneko arazketa
ahalmena: 43,8 Hm3/urtean

Lehen mailako
tratamenduko ahalmena: 
17.500 m3/h

Tratamendu biologikoko
ahalmena: 5.500 m3

Kutsadura karga: 480.000 
biztanleren baliokidea

AMVISA

2020ko jardueraren memoria



Uraren ziklo integrala

Saneamendua

zerbitzua emateko, AMVISAk

eta kolektoreak ditu, hondakin urak bildu eta

bideratzen dituztenak. Planta horrez gain, edukiera txikiko beste 15

araztegi daude administrazio batzarretan, eta landa guneei ematen

diete zerbitzua.

Saneamendu Arloak 2020. urtean egindako lana oso baldintzatuta

geratu da COVID-19 pandemiaren ondorioz. Aurreikusitako inbertsio

gehienetan eraginik izan ez badu ere (lan protokoloek eragindako

atzerapenen bat izan ezik), eragina izan du sistemaren mantentze

lanetan, COVID-19ren prebentziorako hartutako prozedurengatik

eta hondakin urarekin lan egitean kutsatzeko aukeren ondorioz

sortutako ziurgabetasunagatik.

2020an, Vitoria-Gasteizko udalerriko

kontratu berria hasi da, eta, horren ondorioz, lan horretan

diharduten ibilgailu guztiak berritu dira (kontratu honi lotutako

ibilgailu berri guztiek dute ECO edo ZERO ISURPEN ingurumen

bereizgarria dute). Zehazki, birziklatzeko hiru kamioi xurgatzaile

berri sartu dira, eta hondakin ura bera erabiltzen dute estolderia

garbitzeko (iragazketa-sistema konplexu batetik igaro ondoren);

hala, murriztu egiten da edateko uraren erabilera.

Bi 6x6 ikuskapen kamera berri ere sartu dira, hodien barruan

irisgarritasuna hobetzeko, baita robot fresatzaile berri bat ere,

kolektoreen barruan sustraiak kentzeko.

Ur beltzen sareko berritu

dira

Euri uren sarea handitu da

Sareko garbitu dira

Kolektoreen 140 km

Euri uren hodien 67 km

Sareko ikuskatu dira, CCTV 

kameradun robotaren bitartez

Kolektoreen 163 km

Euri uren hodien 71 km

Hodien fresatu dira, sustraiak

kentzeko

Hobien garbiketa egin dira

premiazko jarduketa

saneamendu sarean



2020an barruan, esan-

guratsuetako bat izan da Vitoria-Gasteizko saneamendu sareko hiru

gainezkabide garrantzitsuetan automatikoki garbitzen diren

jartzea. Helburua da saihestea Zadorra ibaira

ehunka tona eskuoihal, konpresa, trapu eta hondakin uretan dagoen

4 mm-tik gorako edozein solido isurtzea.

Bahe horiek, 2015ean instalatutako antzeko lau baheekin eta 2011n

Krispiñako UZAra euri eta ekaitz garaian iristen den emari

soberakina tratatzeko instalatutako ACTIFLO sistema fisiko-

kimikoarekin (mikroharearekin lastatutako dekantazio lamelarraren

prozesu fisiko-kimikoa) batera, nabarmen murrizten dituzte

saneamendu sareak ibaiari eragindako gainezkatzeen inpaktuak eta

horrek hobekuntza nabarmena dakar ingurumenean. Zehazki, Kris-

piñako UZAko gainezkabidean bi bahe instalatu dira, 2,88 m3/s-ko

bahetze ahalmenarekin, beste 11 bahe Krispiñako saneamenduko

gainezkabidean, 2,04 m3/s-ko bahetze ahalmenarekin, eta bi bahe

Igorreko saneamenduko gainezkabidean, 1,86 m3/s-ko bahetze

ahalmenarekin (2015ean instalatutako baheen hobekuntza bat dira,

proba moduan).

Era berean, Krispiñako UZAn 30 mm-ko garbiketa automatikorako bi

burdin jarri dira, eta, instalatutako bahe berrien ondorioz, solido

gehiago jasoko ditu. Horrez gain, saneamenduko hustubide

nagusira sartzeko 9 leiho egin dira, saneamenduaren mantentze

lanak hobetzeko, solido gehiago metatuko direla aurreikusten baita,

eta horrek mantentze eta garbiketa beharrak areagotuko ditu.

AMVISAk 2020an egindako inbertsio osoaren %74 estolderia

hodiak birkokatzeari eta saneamendu-sistemako beste esku

hartze batzuei dagokie

AMVISA

2020ko jardueraren memoria



Bestalde, azken urteetan, saneamendu sisteman

inbertsio ugari egin dira

eta sare bereizleak ezartzearen alde egin da.

Menpeko toki erakundeetan egindako obren

kasuan, batzuetan ponpaketa berriak edo araztegi

berriak egin dira; Obra eta Zerbitzuen Foru Planean

jasotako jarduketak dira horiek.

Vitoria-Gasteizko erdigunean

azpitik doan saneamenduko

berritzea izan da esku hartze nabarmenena

2020an. Galtzada azpitik igarotzen den 1.200 x 800

mm-ko oboideak zituen egitura arazo larriengatik

egin da esku hartzea, arazo horiek galtzada

kolapsatzea edo hondoratzea eragin zezaketelako.

Obra horretan, era berean, kolektore horretako

emarien zati bat Gasteiz hiribideko kolektorera

desbideratu da, Adriano VI.aren kaletik, El Pilar

auzoan ekaitzak eragiten dituen uholde arazoak

saihesteko.

Esku hartze horren barruan, urtean zehar, Senda

ibilbideko eta Ramon y Cajal, Louis Heintz eta

Adriano VI.aren kaleetako zangetako saneamendua

berritu da, eta mahuka autosostengatzailearen

bidez, Manuel Iradier, Florida, Isaac Albeniz, Lope

de Larrea, Posta, Foru eta Independentzia kaleak

berritu dira.

Obra hori alde batera utzita, bukatu dira Salvador,

Peru, Ospitale plaza, Tornay medikuaren kaleak eta

EIB ezartzeak eragindako kaleak berritzeko lanak.

Biktimen Oroimenezko Zentroaren inguruko kaleen

saneamendua berritzeko I. fasea ere amaitu da.

2021. urterako, saneamendu sisteman esku hartze

hauek egitea aurreikusten da:

• Hodiak berritzea El Pilar eta Txagorritxu

auzoetan, Unibertsitateko ibilbidean, Senda

ibilbidean (II. fasea), Larragana kalean, Ber-

garako atean eta Vitoria-Gasteizko Biktimen

Oroimenezko Zentroaren inguruan (II. fasea).

• Abetxukoko hondakin uren ponpaketa berri-

tzeko prozesua amaitzea.

• Gobeuko saneamendua eta Vitoria-Gasteizerako

konexioa berritzea.

• Otogoieneko eta Otobarreneko saneamendua

berritzea, euri uren sarea gauzatzea eta UZA

berritzea.

• Lasartetik Vitoria-Gasteizerako saneamendua

konektazea.

Uraren ziklo integrala

Saneamendua



0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Arazketa bolumenak

dagokionez, Krispiñako UZAk

bolumen influentea jaso zuen 2020an. Halaber, plantako hobi

septikoak tratatzeko estazioan 434 zisterna sartu ziren, 4.605 m3

isurtzeko guztira. Isurpen horiek enpresetatik (%11), udaletatik, batzar

eta kuadrilletatik (%74), partikularretatik (%11) eta beste jatorri

batzuetatik (%4) zetozen.

UZAn tratatutako uraren bolumen da,

eta gehitu behar zaie horiei.

Plantako ustiategia, zeinak duela 36 urtetik ematen baitu zerbitzua,

Krispiñako EUAri dagokio, eta AMVISAk gainbegiratzen du. Etengabe

egiten dira esku hartze teknikoak instalazio horietan, funtziona-

mendua bermatzeko eta hobetzeko.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

891.030 m3

Arrato Ureztatze sareari eman zaio

30.175.630 m3

Emari influente eta efluentea, Hm3/hilabete

Urt Ots Mar Api Mai Eka Uzt Abu UrrIra Aza Abe

Efluentea, Hm3/urte

Arazketan kontsumitutako

erreaktiboak: 

62.000 kg polielektrolito

726.700 kg PAX malutatzaile

491.160 kg kloruro ferriko

Lortutako biogasa: 

Sortutako energia: 

Kontsumitutako energia: 

Sortutako hondakinak: 

Hondakin orokorrak: 1.200,82 Tn

Gantzak/hondakin toxiko arriskutsuak: 

4,46 Tn

Lohi deshidratatuak: 16.139,90 Tn

Lohien lehortasuna: 

Efluentearen helmuga

2.962.307 m3

Barruan berrerabiltzen da

Azkenean Zadorra ibaira isurtzen da

Influentea Efluentea

AMVISA

2020ko jardueraren memoria



Urtean zehar UZAn instalazioaren funtzionamendua hobetzeko egindako esku hartze

teknikoen artean, honako hauek nabarmentzen dira:

• 400 kW eta 6.000 V-ko ordezko motor bat erosi da turbokonpresoreentzat, eta huts

sistema duen ponpa birrintzaile bat, deszebatzea saihesteko, lohi digestoreak husteko

atoi homologatuan instalatuta.

• Gehiegizko lohien xurgapena eraberritu da, kanpoko birzirkulaziotik hartu ahal

izateko.

• 1 eta 2 zenbakiko motor sorgailuen motorrak berrikusi ditu enpresa espezializatu

batek(R1 maila); azken berrikuspenetik 8.400 orduko funtzionamenduari dagokio

berrikuspenak.

• Ur tratatuaren emari neurgailu berriak eta by-pass orokorra instalatu dira.

• Biogasen konpresorea berritu da.

• Bukatu dira LED teknologiaren bidez UZAren barruko eta kanpoko argiztapena

berritzeko lanak.

2021erako, honako hauek daude aurreikusita:

• Guztira 280 kW-ko potentzia duten plaka fotovoltaikoak instalatzea.

• Ur gordineko Arkimedesen hiru torloju ordezkatzea.

• Lebitazio magnetikoko turbokonpresore berri bat erostea.

• Deshidratazio instalazioa dekantagailu zentrifugoen bidez aldatzea eta dekantagailu

zentrifugo berri bat eskuratzea.

• UZAko kontrol eraikina berritzea eta handitzea, eta biltegi bat eta eskola bisitak

hartzeko gune bat eraikitzea.

Uraren ziklo integrala

Saneamendua



3.5

Hondakin uren arazketaren kalitate kontrolak tratamenduaren

prozesu osoa hartzen du. Krispiñako UZAKO laborategian analisiak

egiten zaizkie ur lerroko laginei, lortutako lohi deshidratatuei, gas

lerroari eta hobi septikoetatik datozen isurketei, plantako isurtzeko

baimenean ezarritako parametroak betetzeko. Helburu hori ere bete

da aurten, COVID-19 pandemiak ezarritako mugak gorabehera.

Ohiko kontrolak alde batera utzita, 2020. urtean “Kezka sortzen ari

diren kutsatzaileei buruzko azterketa eta ekintza (Red Futura Sarea)”

proiektua hasi da, eta AMVISAk bat egin du pandemiaren esparruan

sustatutako bi proiekturekin:

• Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Minis-

terioaren (MITERD) VAT-ar COVID-19 Proiektua. Proiektu honen

helburua da hondakin uren eta bainatzeko uren zaintza

mikrobiologikoa egitea, Espainian SARS-CoV-2ren alerta

goiztiarreko eta detekzio goiztiarreko sistema baterako adierazle

epidemiologiko gisa (Krispiñako UZAren kasuan, astean behin

hartzen dira ur gordinaren eta plantan tratatutakoaren laginak

eta analitikak).

• URA-Uraren Euskal Agentziaren URBEHA proiektua, EAEko

hondakin uretan SARS-CoV-2ren jarraipena egiteko.

Bi proiektuek jarraipena izango dute 2021ean, eta aurreikusten da

amonioaren neurgailu bat instalatzea modu jarraituan Krispiñako

UZAko ur tratatuaren Kontrol Automatikoko Estazioan (ILE).

analitika egin dira eta 

parametro aztertu dira

analitika egin dira eta 

parametro aztertu dira

analitika egin dira eta 

parametro aztertu dira

analitika egin dira eta parametro

aztertu da 

analitika egin dira eta 

parametro aztertu dira

analitika egin dira eta 

parametro aztertu dira

SE

Influentearen kutsadura karga

%23

OEK

OEB5

N

P

%47

%47 %52

%26 --

%4

%0,5

%1

--
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Parametroa1

Baimenduta

komuga

Aurreko

balioa

Ondorengo

balioa

Arazketa

errendimendua

SE-Solido esekiak (mg/l) 20 237 4,2

OEB5 (mg O2/l) 15 281 3,8

OEK (mg O2/l) 80 504,7 24,9

N-Amonioa (mg N-NH4
+/l) 2 35,5 0,4

NG (mg/l) 15 45,4 12,3

PG (mg/l)2 1 5,0 0,6

Tratatutako efluentearen kalitatearen urteko batez besteko balioak

Uraren ziklo integrala

Tratatutako hondakin uraren kalitate kontrola

1 Urteko batez besteko balioak. Aztertzaileek UZAk tratatutako efluentearen 613.200 analisi jarraitu egin dituzte

guztira, amonioa, nitratoak, uhertasuna, OEK, OEBa eta fosforo totala neurtzeko.

2 Maiatzaren 1etik urriaren 15era.

*1310/90 EDren arabera.

Mugako balioak

Metala
pH<7 duten
lurzoruak*

pH>7 duten
lurzoruak* 2020 2019 Aldakuntza

Aluminioa -- -- 26.178 21.783 %20,2

Kadmioa 20 40 0,20 0,68 -%70,6

Kromoa 1.000 1.500 125,3 174 -%27,9

Kobrea 1.000 1.750 308 334 -%7,8

Burdina -- -- 24.227 33.236 -%27,1

Manganesoa -- -- 224,7 203 %10,7

Nikela 300 400 83,8 80 %4,7

Beruna 750 1.200 58,3 62 -%6,0

Zinka 2.500 4.000 1.649 1.807 -%8,7

Merkurioa 16 25 0,51 0,47 %8,5

Lohi deshidratatuko metal datuen xehetasunak (mg/kg materia lehorra)
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4.1

AMVISArekin egindako kontratuek uraren erabileraren araberako

tarifa bat dute esleituta; bost tarifa daude behe horniduran eta hiru

tarifa goi horniduran, landa eremuetan dauden kontratuen zati

baten hornidurari dagozkienak. 2020ko azken fakturazioan fak-

turatutako zerbitzuen izan zen.

Tarifa bakoitza kontagailuaren diametroaren araberako

batek eta irakurketen arteko denbora tartean egindako

kontsumoaren batek osatzen dute. Etxeko tarifaren

kasuan, zati aldakorra gorantz doazen 3 kontsumo tartetan dago

egituratuta.

Kontabilitateari begira, fakturatutako kontsumo aldiak ez datozenez

bat zehazki urte naturalarekin, lortutako diru sarreren hainbanaketa

egiten da. 2020an, kontabilitateko fakturazioa izan

zen, 2019koa baino %0,42 txikiagoa.

Hornidura sareari hornitutako uraren neurtu eta fakturatu da

(sarearen errendimenduaren kasuan bezala, adierazle hori

kalkulatzeko, fakturatutako kontsumoa urte naturaleko 365 egu-

netara proiektatu da).

2020ko ekitaldian, kontagailuak instalatzeko eta ordezkatzeko

kudeaketa Administrazioaren Arloan integratu da, eta, horrela,

kontratazio eta irakurketa prozesua osatu da.

Kontratuaren alta garbiak: 

Kontratuaren bajak: 3.833

Kontratuaren altak: 4.541

kontagailu berritu dira

kontagailu berri eskuratu dira

zigilu ordezkatu dira, baja dela eta

kontratu komunitario

indibidualizatu urtean (18an)

Programatutako eta egindako

irakurketak: 

Familia ugariei emandako hobariak: 

Fakturazio elektronikoa duten

bezeroak: 

bezero Metapostan

AMVISAren merkataritza jardue-

rari buruzko informazioak abo-

natuen kudeaketatik ateratako

datuak eta urtean egindako

hiruhileko lau fakturazioen azter-

ketatik ateratako datuak biltzen

ditu. Horietako bakoitzean kon-

tratatutako hornidura, estolderia

eta arazketa zerbitzuak faktura-

tzen dira, eta, hala dagokionean,

URA Uraren Euskal Agentziaren

uraren kanona biltzen da.
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Zerbitzuaren administrazioa

Kudeaketa komertziala

Fakturazio datuak, erabileraren arabera

Altan dauden herriak

%1

€

Sektore instituzionala

%10

Merkataritza-ind. erabilera

%27

Etxeko erabilera

%63

Fakturatutako bolumenaren eta kontabilitate fakturazioaren urteko bilakaera

80%

82%

84%

86%

88%

90%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 202020192011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

Hm3/urte (hornidura) Fakturatutako uraren %, igorritako uraren arabera

Milioi €/urte

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

Hornidura

%47

Arazketa

%35

Beste kontzeptu batzuk

%1

Isuri industrialak

%0,4

Estolderia

%16

€

Kontratuak

Sektore instituzionala

%1

Etxeko erabilera

%85

Merkataritza-ind. erabilera

%14

Altan dauden herriak

%0,03

m3

(hornidura) Sektore instituzionala

%14

VG-ko Udala

%11

Zentro ofizialak

%3

Altan dauden herriak

%3

Zigoitia

Merkataritza-ind. erabilera

%19

Merkataritza-ind. tarifa

%17

Altako industria

%2

Etxeko erabilera

%64

Etxeko tarifa

%58

Ur beroa

%6

%90

%88

%86

%84

%82

%80



Hornidura Estolderia Arazketa

Etxeko sektorea 107.817 107.578 107.578

Etxekoa 107.148 106.909 106.909

Ur beroa 669 669 669

Merkataritza-ind. sektorea 18.196 18.111 18.098

Merkataritza-ind. tarifa 18.193 18.111 18.098

Altako industria 3 -- --

Sektore instituzionala 1.409 1.385 1.385

Zentro ofizialak 280 257 257

VG-ko Udala 1.129 1.128 1.128

Altan dauden herriak 36 15 15

Etxeko sektorea 10.587.603 10.549.383 10.549.383

Etxekoa 9.594.859 9.556.639 9.556.639

Ur beroa 992.744 992.744 992.744

Merkataritza-ind. sektorea 3.117.496 2.715.303 2.813.128

Merkataritza-ind. tarifa 2.739.701 2.715.303 2.813.128

Altako industria 377.795 -- --

Sektore instituzionala 2.299.434 2.134.538 2.134.538

Zentro ofizialak 550.457 395.750 395.750

VG-ko Udala 1.748.977 1.738.788 1.738.788

Altan dauden herriak 522.047 148.369 148.369

Etxeko sektorea 6.589.016,98 2.773.043,80 5.673.136,76

Etxekoa 6.081.984,85 2.613.553,15 5.305.514,68

Ur beroa 507.032,13 159.490,65 367.622,08

Merkataritza-ind. sektorea 3.439.761,46 909.841,22 2.059.565,02

Merkataritza-ind. tarifa 3.119.630,24 909.841,22 2.059.565,02

Altako industria 320.131,22 -- --

Sektore instituzionala 1.216.995,16 328.142,45 755.941,67

Zentro ofizialak 341.982,81 69.058,02 160.096,90

VG-ko Udala 875.012,35 259.084,43 595.844,77

Altan dauden herriak 181.516,45 19.277,28 44.703,32

*Urteko lau fakturazioen analisitik ateratako datuak. Datuok ez datoz bat zehatz-mehatz urte naturalarekin.

Kontratuen datua azken fakturazioari dagokio (2021eko urtarrila).

Urteko fakturazio datuak, tarifen eta zerbitzu motaren arabera banakatuta*
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Kanon

finkoa (%)

Etxekoa 0,63 0,27 0,55 1,46 %52,6

Ur beroa 0,51 0,16 0,37 1,04 %21,1

Zentro ofizialak 0,62 0,13 0,29 1,04 %14,6

Merkataritza-ind. 1,14 0,33 0,75 2,22 %25,4

Altan dauden herriak 0,45 0,04 0,10 0,59 %6,0

Altako industria 0,85 0,00 0,00 0,85 %0,4

Zigoitia 0,20 0,00 0,00 0,20 %0,0

VG-ko Udala 0,50 0,15 0,34 0,99 %17,1

Batez bestekoa 0,69 0,24 0,52 1,45 %39,7

m3

2. tartea

%52

1. tartea

%42

3. tartea

%6

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

Erregistroak tartean

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

Tartean fakturatutako bolumena, mila m3/urte

Fakturazioa tartean, mila €/urte

Urteko batez besteko diru sarrerak, horniduran fakturatutako m3 bakoitzeko

Etxeko tarifari dagozkion datuak, tarteen arabera

3. tartearen bilakaera

1. tartea

%12

Kanon finkoa

%53

€
2. tartea

%29

3. tartea

%6

Erregistroak

urtean

Kontsumorik gabe

%51. tartea

%21

2. tartea

%66

3. tartea

%7

Zerbitzuaren administrazioa

Kudeaketa komertziala



COVID-19 pandemiak zenbait eragin izan ditu

ohiko merkataritza kudeaketan:

• Osasun larrialdia deklaratu zenetik, eten egin

hornidura mozketak, bezeroek ordaindu ez

dituzten zenbatekoak kobratzeko prozedura

orokor gisa.

• Fakturen kobrantzari dagokionez, Diru Bilketa

Zerbitzuak borondatezko ordainketa epeak

zabaldu zituen, eta atzeratu egin ziren zorrak

geroratzeko eta zatikatzeko kasuetan ezarritako

epemugak.

• Lehenengo hilabeteetan, etxebizitzen eta loka-

len barruko kontagailuak irakurtzeari utzi

zitzaion, prebentzio gisa. Horrez gain, irakur-

ketak hartzeko egutegian ere eragina izan zuen:

atzeratu egin zen irakurketa aldien hasiera.

• Arrazoi beragatik, ez zen aldaketarik egin

eraikinen barruan zeuden kontagailu zaharretan.

Pandemiak dakartzan egokitzapenak alde batera

utzita, honako hau aurreikusten da 2021eko

ekitaldirako:

• AMVISAren tarifen ordenantza berriak aztertzea

eta onartzea. Ordenantza horietan jasoko dira

zerbitzua emateagatiko kontraprestazioen

izaera zergaz kanpoko ondare prestazio

publikora aldatu eta gero beharrezkoak diren

aldaketak. Figura berri horrek aldaketak ekarriko

ditu fakturazio eta kobrantza prozeduretan.

• Fakturazioan Arabako Foru Aldundiari zerga

informazioa aurkezteko “Ticket bai” sistema

prestatzea, 2022an ezartzeko.

• Fakturazioan egin beharreko aldaketak diseinatu

eta prestatzea, Eusko Jaurlaritzaren uraren

kanona likidatzeko prozedura berrira ego-

kitzeko.

AMVISA
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4.2

COVID-19aren pandemiak AMVISAren ohiko funtzionamenduan izan

duen eragin handienetako bat Bezeroarentzako Arreta zerbitzuan

sentitu da. Osasun larrialdiaren ondorioz, aurrez aurreko arretarako

bulegoak itxi egin behar izan ziren martxoaren 16tik maiatzaren

15era, eta zenbait neurri hartu behar izan ziren zerbitzua aurrez

aurre ematen jarraitu ahal izateko; horien artean, honako hauek

nabarmenduko ditugu:

• Babes neurriak: arreta postuetan manparak jartzea; maskarak

nahitaez erabili behar izatea; gel banagailuak jartzea; bulegoak

desinfektatzea; edukiera mugatzea; aurrez aurreko arretan

eskudirua erabiltzeko mugak jartzea; instalazioetako sarreran

gorputz tenperatura neurtzea, etab.

• Aurretiko hitzordua ezartzea.

Neurri horiek aplikatzearen ondorioz, bezeroekiko komunikazioan

aurrez aurreko arretaren ordezko kanalen erabilera areagotu da,

hala nola telefonoa, posta elektronikoa eta bulego birtualaren

bidezko tramitazioak.

Baldintzatzaile horiek guztiak gorabehera, zerbitzua etengabe eman

da ekitaldi osoan, baita aurrez aurreko arretarako bulegoak itxita

egon ziren aldian ere.

Gainera, bezeroekin eta, oro har, herritarrekin komunikatzeko ohiko

kanalei eutsi egin zaie, webgunearen bidez (22.917

bisita izan ditu) eta hiruhileko faktura bakoitzari erantsitako

informazio orrien bidez.

aldiz eman da aurrez

aurreko arreta

aldiz eman da telefono 

bidezko arreta

17.757 aldiz eman da arreta bulego

zentraletako arreta telefonoetan*

29 aldiz eman da arreta Arakako

EUAren telefonoan

182 aldiz eman da arreta udal

informazioko 010 telefonoan

eskaera jaso dira Bulego

Birtualean

eskaera tramitatu dira Bulego

Birtualean

796 kontsulta

186 kudeaketa

aldiz eman da arreta

Herritarren Postontziaren bidez

2016 2017 2018 20202019

Batez besteko itxarote denbora (min: seg)

Batez besteko arreta denbora (min: seg)

Arreta kopurua, eguneko batez bestekoa

*Larunbat, igande eta jaiegunetan

erantzungailuan jasotakoak barne.

Aurrez aurreko arretari buruzko urteko

datuen bilakaera

Zerbitzuaren administrazioa

Bezeroarentzako arreta
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Zerbitzuaren administrazioa

2020an fakturatutako kontsumoen balantzea

Horniduren bilakaera

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

Etxeko behe hornidura
Litroak biztanleko eta eguneko

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

Merkataritzako eta 

industriaren arlokoa
Litroak biztanleko eta eguneko

Instituzionalaren

arlokoa

AMVISAk 2020an erregistratutako datu guztietan ikus daiteke

COVID-19aren pandemiaren eragina; izan ere, aldatu egin du

kontsumoen eta fakturazioaren oraintsu arteko eredua, eta,

ondorioz, ezinezkoa da datuak eta kudeaketa adierazle batzuk

ohiko eran ebaluatzea. Ildo horretan, azpimarragarriena zera da:

etxeko kontsumoak gora egin du, batez ere etxeko konfinamendu

aldian, eta jarduera ekonomikoei dagozkien kontsumoek, berriz,

behera egin dute.

kontsumoaren kasuan, biztanleko eta eguneko kontsumoa

%7 igo da, etxebizitzako eguneroko kontsumoaren pare ia-ia, zeina

2019ko 232 litrotik 2020ko 249 litrora pasatu baita. Aldaketarik

nabarmenena urteko bigarren hiruhilekoan gertatu zen, aurreko

urteko aldi berean baino %16 gehiago kontsumitu baitzen. Etxeetan

luzaroago egoteak hautsi egin du azken urteetan biztanleko eta

eguneko 105 eta 107 litro artean egonkor mantendu den kontsumo

joera, eta horrek efizientziari buruzko edozein balorazio egitea

galarazi du.

Erabilera , kontsumoaren beherakada

%17koa izan da, eta urteko bigarren hiruhilekoan ia %36ra iritsi da.

Erakundeen erabileretan portaera aldakorra izan da; izan ere,

jarduera batzuek ohi baino kontsumo baxuagoak izan dituzte (hori

da pandemian jarduera oso mugatua izan zuten instalazioen kasua)

eta beste batzuek, berriz, aurreko urteetako antzeko balioei eutsi

diete; horien artean, asistentzia eta osasun jarduerak.

Udal kontsumoaren osaera

*AMVISAren erabilera jakin batzuk barne hartzen ditu:
ureztatzea, garbiketak, bide garbiketa, sarearen ustiapena.
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4.4

dagokionez, zenbait alderdiri buruzko aholkularitza

barne hartzen du: zerbitzu publikoaren esparruko erreklamazioei eta

enpresaren jarduerarekin zein ondare erantzukizunarekin lotutako

erreklamazioei erantzutea, notariotzaren eta Merkataritza Erre-

gistroaren aurreko tramiteak kudeatzea, auzietan eta bitar-

tekaritzetan defentsa egitea, erakundeekiko lankidetza eta

koordinazioa (Udala, Sindikoa, Kontsumobide), txosten eta irizpen

juridikoak idaztea, banakako lan harremanei buruzko aholkularitza,

eta prozedurak eta jarduketak ezartzea arriskuen prebentzioari,

laneko segurtasunari eta laneko higieneari buruzko gaietan. Era

berean, ordenantzak egin eta tramitatzea eta datu pertsonalen

babesarekin eta zerbitzu publikoaren gardentasunarekin lotutako

gaiak ere sartzen dira.

Gainera, Idazkaritzak beste zeregin hauek ere betetzen ditu:

• Enpresaren kudeatzea (erantzukizun zibila, kalte

materialak, autoak, bizi asegurua): 149.479,49 € 2020an.

• Urtean gertatutako kudeatzea eta dokumentatzea:

hodiak haustearen ondorioz ondasunak kaltetu dituzten

erantzukizun zibileko bederatzi espediente (12.919,50 €-ko

indemnizazioa guztira, horietatik 6.579,95 € AMVISAk ordaindu-

ak); pertsonek kutxatilekin izandako ezbehar bat (31.070,00 €-ko

indemnizazioa aseguru etxeak ordainduta), eta multiarrisku

industrialeko bi ezbehar (guztira 5.417,40 €-ko kostua, eta

horietatik 963,00 € AMVISAk ordainduta).

kudeaketa eta tramitazioa: 6, obra

arlokoak; 9, hornikuntzen arlokoak, eta 9, zerbitzuei dagozkio-

nak. Halaber, 31 kontratu txiki sinatu dira: 301.647,45 € guztira.

Idatziz jasotako erreklamazioak, jasotze

lekuaren arabera

Zk.

AMVISAko Idazkaritzak

prozedurak tramitatzen

ditu eta aholkularitza

ematen die jarduera

arlo guztiei beren

lanean jarduteko

Erantzukizun zibila, 

ezbeharrak %14

Sindikoa %12

Kontsumobide %1

AMVISA  %72

Arartekoa %1

AMVISA
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Zerbitzuaren administrazioa

Idazkaritza lanak

Espedientea Hasiera data Amaiera data
Zenbatekoa

(BEZ barik)

1. Txagorritxu auzoko hornidura eta saneamendu sareak berritzeko

proiektuari dagozkion obrak
22-06-20 26 hilabete 3.994.763,08 €

2. Espezie bakterianoen analisiak egiteko kultibo inguruneen eta 

material suntsikorraren hornikuntza
06-03-20 11 hilabete 15.484,70 €

3. Zero isuriko 7 ibilgailu elektrikoren hornikuntza 31-07-20 11 aste
1. eta 2. loteak: 184.723,00 €

3. lotea: 30.487,00 €

4. AMVISAren SAP lizentziak eskuratzea HUTSIK

5. Krispiñako UZA ustiatu eta mantentzeko zerbitzua eta UZA 

hobetzeko eta birgaitzeko beste saneamendu instalazio eta obra 

batzuk

15-04-21
3 urte

1+1
17.350.000,00 €

6. Larragana kalearen eta Bergarako Atearen inguruan saneamendu

sarea berritzeko proiektuari dagozkion obrak
30-10-20 7 hilabete 784.520,46 €

7. Gardelegiko deposituan ponpaketa bidezko birzirkulazio

sistemaren hornikuntza eta instalazioa
30-07-20 1,5 hilabete 14.990,00 €

8. Krispiñako UZAn, bulegoetan eta Arakako EUAn kargagailu

elektrikoak instalatzeko lanak
05-10-20 1,5 hilabete 21.500,00 €

9. AMVISAren SAP lizentziak eskuratzea 11-11-20 31-12-20 47.269,64 €

10. Arakako EUAren instalazioen birmoldaketa partzialeko

proiektuari dagozkion obrak
15-01-21 3 hilabete 183.821,29 €

11. Pilar auzoko saneamendua berritzeko lanak 16-04-21 6 hilabete 802.720,00 €

12. AMVISAren SAP lizentzien mantentze zerbitzuak eskuratzea 01-01-21
2 urte

1+1
123.390,12 €

13. AMVISAren GE Smallworld lizentziak mantentzeko zerbitzuak 15-01-21
2 urte

1+1
38.171,52 €

14. Gorbeiako EUAn UV izpien bidez desinfektatzeko sistemaren

hornikuntza eta instalazioa
27-11-20 10 aste 18.200,00 €

15. Kontagailuak irakurtzeko zerbitzua 01-04-21
2 urte

1+1
566.280,00 €

16. AMVISAren hiru hilean behingo fakturak eta bestelako

dokumentazioa pertsonalizatzeko, inprimatzeko, manipulatzeko eta 

gordailutzeko zerbitzua, enplegu zentro berezientzat erreserbatua

01-01-21

2 urte

+1

Amaiera: 31-12-22

88.166,40 €

17. Arakako EUAn ikatz aktiboaren instalazio berria egiteko obra 

proiektuari dagozkion lanak
16-02-21 4 hilabete 190.800,54 €

18. Gas estragarbien hornikuntza eta Arakako laborategian

instalazioa mantentzea
01-03-21 48 hilabete 16.403,90 €

19. Masa detektagailuarekin induktiboki akoplatutako plasma 

espektrometro bat hornitzea, instalatzea eta mantentzea (ICP – MS)
01-03-21 2 urte 98.664,62 €

20. Vitoria-Gasteizko hondakin urak tratatzeko plantako

influentearen eta efluentearen kontrol automatikoko estazioen

(KAE) mantentze zerbitzua

HUTSIK

21. Unibertsitate pasealekuko, Jacinto Benavente kaleko, Senda 

pasealekuko –besteak beste– saneamendua berritzeko eta Ramon y 

Cajal kaleko zoladura hobetzeko obrak

16-04-21 10 hilabete 1.782.240,00 €

2020an tramitatutako kontratazio espedienteak
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5.1

XXI. mendeko enpresa kudeaketak ezin die ezikusi

egin gizarteak dituen ingurumen erronkei. Gainera,

zerbitzu publikoa izanik, hiriko uraren kudeaketak

konpromiso nabarmena izan behar du

are gehiago

jasangarritasunaren aldeko tokiko apustua ildo

estrategiko ukaezina denean.

Vitoria-Gasteiz ingurumenarekin konpromiso argia

duen hiri bat da, izan ere, aitzindaria da nazioartean

aitortutako ingurumen politika berritzaileak

garatzen. Bestalde, AMVISAk, bere eskumenaren

barruan, lagundu egiten du uraren kudeaketa

praktika egokien eredu izan dadin, bai eta haren

jarduerak ingurune hidrikoan ahalik eta inpaktu

txikiena izan dezan ere.

Aldi berean, uraren sektorea ingurumen eta osasun

publikoko eskakizun zorrotzen mende dago, eta

etengabe egokitu behar da arau eskakizunetara eta

berrikuntza teknologikoetara, zerbitzuaren hel-

buruak efikazia eta efizientzia baldintza onenetan

bete ahal izateko. Ondorioz, uraren ziklo inte-

gralaren kudeaketaren berrikuntzaren zati handi bat

efizientzia hobetzean datza, modu horretan

operazio kostuak murriztuz, baina baita jasan-

garritasuna handituz ere.

AMVISAren kasuan, honako hauek dira datozen

urteetan sustatu nahi diren eta ingurumen

inplikazio argiak dituzten (horietako

batzuek ibilbide sendoa egina dute dagoeneko):

mailei eustea,

sarea kontrolatzeko eta hodiak berritzeko duela

25 urte baino gehiago hasitako politikari

jarraituz.

• Saneamendu sare pixkanaka sartzea,

euri uren kudeaketa hobetuz.

azken kontsumoetan efi-

zientzia sustatzea.

• Tratamendu instalazioetan autokontsumorako

sortzeko bide berriak aztertzea.

duten kontratuen ko-

purua handitzea.

AMVISA

2020ko jardueraren memoria
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AMVISAren energia kontsumoa 2020an eta urteko bilakaera
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Milaka kWh urteko, kontsumitutako energia guztira Milaka kWh urteko, biogasetik sortutako energia autokontsumitua* 
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*Krispiñako UZAn osoki sortu eta autokontsumitua.
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Etxeko tarifan faktura-

tutako bolumena

da, kontsumo handie-

neko kontratuen %20ri

dagokiona

Hartutako uraren ponpatu beharrik gabe

sartu da edangarri bihurtzeko prozesuan

Edateko uraren behe horniduran eta

ponpatu beharrik gabe (grabitate bidez)

banatu da

Kontratuen fak-

turazio elektronikoa

dute, edo Metapostan

alta emanda daude

Etxebizitzen ur hotzaren kontsumoa

murriztu dute 2019arekin alderatuta

AMVISAren jarduerak, oro har, ingurumen dimentsio bat du,

baliabide natural baten kudeaketari datxekiona: urari. Hala, bai

kudeatutako bolumenak bai tratamendu plantetako eta uraren

zikloaren fase desberdinetako kontsumoen zein ustiapen datuen

bilakaera ingurumenaren ikuspegitik ebalua daitezke. Kasu honetan,

efizientzia hobetzea funtsezko irizpidea da kudeaketan, ikuspegi

ekonomikotik onurak dakartzana, baina ez hori bakarrik, natura

ingurunean inpaktua txikiagoa baita eta baliabideen kontsumoa

murriztu egiten baita.

Ustiapen datuek erakusten dutena alde batera utzita, jasan-

garritasunarekin zerikusia duen eta Uraren Zerbitzu Integralaren

hainbat alderdiri lotutako gaiak baloratzeko aukera ematen duen

multzo bati segimendua egitea ezinbestekoa da

jasangarritasuna maila guztietan sakonago ebaluatzeko.

Ingurumenaren

aldetik jasangarria den 

zerbitzu bat emateko

kezka uraren ziklo

osora eta AMVISAren

jarduera guztira

hedatzen da

Aurreko urtearekiko aldakuntza
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Krispiñako UZAn autokontsumitutako

energiaren biogasetik sortutakoa da

Lohi deshidratatuen balorizatu da

Urtean sarearen berritu da, zangarik

ireki behar izan gabe
Bulegoetan eta kudeaketa orokorrean

energiaren kontsumitu da

erregai kontsumitu da

guztira
Euri urak bereizteko sarearen sanea-

mendu sare osoarekiko

10.881 litro A gasolio

parke mugikorrean

2.637 litro gasolina 

parke mugikorrean

25.001 litro C gasolio

bulegoetan

Ur araztuaren ureztatzeko edo Kris-

piñako UZA barruan berrerabili da

Tn
Nekazaritzara bideratuta %56

Litroak urtean, 2011-2020KWh/m3, 2011-2020

Konpostera bideratuta %44

Ibilgailu ekologikoak dira

Ibilgailu elektrikoak %20

Ibilgailu hibrido entxufagarriak %3

Gasolina/diesel ibilgailuak %77

Zk.

Erantzukizun Soziala

Ingurumena



5.2

2004. urteaz geroztik,

bat garatu da, eta, horri esker, herritarrek

uraren kontsumo eraginkorrari buruz duten

informazioa eta sentsibilizazioa landu ahal izan da

ekimen desberdinen bidez, eta kontsumoen

segimendua eta kontrola egiteko sistema bat

antolatu da sektoreka eta instalazio garrantzi-

tsuenetarako.

Hain zuzen ere, kontsumoak ezaugarritzea eta

horien segimendua egitea da gaur egun

egiten duen lanaren ardatza. Horri esker,

hirian ura nola kontsumitzen den azter daiteke,

gerta daitezkeen ihesak edo gehiegizko kon-

tsumoak ohartarazteko desbideratzeak jakinaraz

dakizkieke bezeroei, eta informazio kanpaina

espezifikoak egin daitezke, sektoreen nahiz ur

erabileren arabera:

• 2020a amaitzean, kontsumoen zuzeneko segi-

mendua egin zaien kontratuak 606 izan dira

dagoeneko, hots, etxekoak ez diren kontsumo

guztien %48.

• Azterketa horren ondorioz, urtean 22 jaki-

narazpen bidali dira ohiko kontsumoarekiko

desbideratzeen berri emateko, eta urtean 11

segimendu txosten egin zaizkie Futura Plana-

rekin lankidetzan diharduten erakundeei.

• Sektoreka, kontsumoen ezaugarritzean ostala-

ritzaren sektorea sartu da, eta, hola, etxeko

sektore osoari, familia bakarreko etxebizitzei,

udal erabilerei, ikastetxeei, ostatuei, egoitzei eta

Osakidetzako instalazioei gehitu zaie nagusiki,

alegia, datu metatuak eta ereduzko kontsumoen

erreferentziak dauzkatenei.

• Hiriko 2020ko kontsumoen segimenduan,

COVID-19aren pandemian kontsumoak izan

duen portaeraren azterketa espezifikoa egin da.

2020an zehar ostalaritzari zuzendutako informazio

kanpaina bat garatzeko hasierako aurreikuspena

atzeratu egin behar izan zen pandemiaren on-

dorioz. Landa eremuko etxeko kontratuei buruzko

kanpaina bat egin ahal izan zen, udako hilabeteetan

kontsumoak kontrolatzeko.

Bestalde, planak komunikazio eta sentsibilizazio

jarduerari eutsi dio zentro publikoen bidez eta hiru

hilean behingo informazio orrien bidez, eta urteko

txostenak egiten jarraitzen du, bai hiriko kontsumo

orokorrari buruzkoak, bai sektorekakoak. Osasun

larrialdiak baldintzatu edo eragotzi egin du

aurreikusitako beste jarduera batzuk egitea, bereziki

tailerrak ematearekin lotutakoak, esaterako, beste

udal proiektu batzuen esparruan egiten direnak

(Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren Etxe Berdeen

Programa eta 50/50 Proiektua).

Eskaeraren kudeaketa eta Uraren gaineko Ingurumen Hezkuntzako Jardueren

Programa bat urtero gauzatzea AMVISAren ingurumen politikaren bi alderdi

dira, zeinak erakunde propioa duten

AMVISA
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Ingurumen Ikasketetarako Zentroak

koordinatuta, hiriko ikastetxeei zuzendutako hiru jarduera mota eskaintzen dira gaztelaniaz eta euskaraz.

Helburua uraren irudi oso bat eskaintzea da, bizitzarako oinarrizko elementu gisa.

2020. urtean (2019-2020 ikasturteko 2. eta 3. hiruhilekoak eta 2020-2021 ikasturteko 1. hiruhilekoa), COVID-19aren

aurkako neurriek Programa normaltasunez garatzea eragotzi dute; izan ere, programa horren saio eta bisita asko

udaberriko hilabeteetan izaten dira. Aurrez aurreko jardueraren lekuan, ikastetxeetara modu telematikoan egiteko

bidalitako materialak eta galdetegiak jarri dira.

Josta gaitezen urarekin

Haur Hezkuntzako 2. zikloko 3. mailari zuzendutako

jarduera ludikoak urari eta jasangarritasunari buruz,

ATARIAn (Salburuako Hezeguneen Interpretazio

Zentroa).

Aurrez aurreko parte hartzea: 

Online parte hartzea: 

AMVISAren instalazioetara bisita

Bisita gidatuak tratamendu instalazioetara, DBHko,

Batxilergoko eta heziketa zikloetako ikasleei zuzen-

duta. Bisita horietan, ura aurrezteari eta uraren kutsa-

durari buruzko jarduera didaktikoak eta sentsibilizazio

jarduerak sartzen dira.

Aurrez aurreko parte hartzea: 

Online parte hartzea: 

Ibilbideak Zadorra ibaian eta ibai inguruan

Zadorra ibaian zehar gidatutako lau ibilbide, Lehen

Hezkuntzako 3. zikloari, DBHko 1. eta 2. zikloei, Batxi-

lergoari, heziketa zikloei eta beste kolektibo batzuei

zuzenduta, ibilbidearen arabera. Ibaiaren jasangarri-

tasuna eta ezagutza sustatzeko tailerrak eta jarduerak

egiten dira.

Aurrez aurreko parte hartzea: 

Erantzukizun Soziala

Eskaeraren kudeaketa eta ingurumen hezkuntza



5.3

AMVISAk bideratzen du Garapenerako

Lankidetzara, eta, horrez gain, Vitoria-Gasteizko Udalaren Gara-

penerako Lankidetza Zerbitzuarekin lankidetzan dihardu Uraren eta

Saneamenduaren arloko lankidetza proiektuetarako dirulaguntzen

urteroko deialdira aurkezten diren proiektuen ebaluazio teknikoa

egiteko.

Aurrekontu partida horretan sartzen da, halaber, AMVISAk

lankidetza triangeluarreko erakunde arteko

programa batean parte hartzea, Euskal Fondoak kudeatuta, eta baita

urtero ekarpen bat egitea ere,

urarekin eta saneamenduarekin zerikusia izan dezaketen esku

hartzeak egiteko.

2020an garapenerako lankidetzara bideratutako aurrekontua honela

banatu zen:

• 74.000,00 € jarri ziren Erdialdeko Amerikarekiko lankidetza pro-

gramarako. Gainera, AMVISAk irailean modu telematikoan

egindako jardunaldi tekniko batean parte hartu zuen, eta bere

kudeaketa komertziala aurkeztu zien ANDAko eta AyAko

langileei, alegia, El Salvadorren eta Costa Rican ura kudeatzeaz

arduratzen diren enpresei, hurrenez hurren.

• 125.000,00 € Kolonbia-Euskadi Elkartearekin sinatutako hitzarmen

batera bideratu ziren, Tolima (Kolonbia) departamenduko Pla-

nadas udalerrian proiektu bat amaitzeko.

• 100.000,00 € bideratu ziren Uraren eta Saneamenduaren arloko

lankidetza proiektuetarako dirulaguntzen urteko deialdira.

Zenbateko horri gehitu behar zaizkio Vitoria-Gasteizko Udalaren

2020ko aurrekontutik datozen eta lankidetzazko dirulagun-

tzetarako diren 254.763,10 €. Hala, guztira 354.763,10 € bideratu

ziren ur eta saneamendu proiektuetarako (horietatik 35.403,70 €,

esleipen prozeduraren lehen fasean erabili ziren, aurrez

hautatutako proiektuen formulazioa osatzeko).

• 50.000,00 €, hasiera batean Arabako Larrialdietarako Funtserako

zirenak, Lankidetzarako Ingeniaritza (LI) proiektu batera bideratu

ziren. Horretarako, hitzarmen bat sinatu da aipatutako erakun-

dearekin.

Jarduketa horiek alde batera utzita, Garapenerako Lankidetza

Zerbitzuarekiko lankidetzak hortxe jarraitzen du sentsibilizazio

jarduerak egiteko; hor dago, adibidez, "Ura eta elkartasuna eskolan"

hezkuntza jarduera, “Vitoria-Gasteiz, hiri hezitzailea" programaren

barruan.

AMVISA
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Erantzukizun Soziala

Garapenerako lankidetza

Edateko uraren eta saneamenduaren sistema bat

eraikitzea, tokiko gaitasunak garatuz, kudeaketa

ekitatiboa sustatuz, edateko ura eta saneamendua

izateko giza eskubidea eta genero ekitatea sus-

tatzeko hedapen estrategia batekin.

Proiektuaren zifrak: 3.332 onuradun, 2 ur sistema, 21

ur gune, 6 komun.

Dirulaguntza: 59.609,32 €, AMVISAren (15.209,80 €)

eta Vitoria-Gasteizko Udalaren (44.399,52 €) eskutik,

Nazioarteko Elkartasuna/Solidaridad Internacional

erakundearen bitartez.

Saneamenduko etxe sistema seguruak, jasangarriak eta

ekologikoak sartzea, kudeaketa jasangarri eta parte har-

tzailearen bidez eta genero ekitatearen bidez.

Proiektuaren zifrak: 278 onuradun, 22 komun.

Dirulaguntza: 50.000,00 €, AMVISAren eskutik, Lankide-

tzarako Ingeniaritzaren bitartez.

Edateko ura, bai norberak erabiltzeko bai etxeko

erabilerarako, eta saneamendu osasungarria komun

biodigestoreekin, Chiara, Huamanga eta Ayacucho

barrutietako hiru komunitaterentzat. Eraikuntza eta

kudeaketa partekatua, genero ikuspegiarekin; udala,

osasun hezkuntza eta ingurumenaren zaintza indartuz.

Proiektuaren zifrak: 443 onuradun, 2 ur sistema, 84 ur

gune, 42 komun.

Dirulaguntza: 84.790,20 €, AMVISAren eskutik, Araba-

ko Medicus Mundiren bitartez.

Giza kontsumorako uraren kudeaketa eta akueduktu

komunitarioen administrazio batzarren gaitasun tekni-

koak, antolakuntzakoak, administratiboak eta inguru-

menekoak indartzea, genero ikuspegiarekin.

Proiektuaren zifrak: 1.157 onuradun, 3 ur sistema.

Dirulaguntza: 86.954,88 €, Vitoria-Gasteizko Udalaren

eskutik, Alboan Fundazioaren bitartez.

Edateko uraren hornikuntzarako akueduktu sistemaren 2.

fasea amaitzea, akueduktu komunitarioaren erabiltzaileen

elkartea sortzea, autokudeaketarako gaitasunarekin, eta

sistemaz jabetzeko eta arroa babestu eta kontserbatzeko

estrategia bat sortzea, zerbitzua epe luzera bermatzeko.

Proiektuaren zifrak: 300 onuradun, ur sistema bat, 76 ur

gune.

Dirulaguntza: 125.000,00 €, AMVISAren eskutik, Kolon-

bia–Euskadi Elkartearen bitartez.

Edateko uraren oinarrizko zerbitzuak, urez hornitzeko

iturrien erabilera eta babesa bermatuz (Piedras Negraseko

mikroarroa) eta erakunde komunitarioen gaitasun tek-

nikoak eta administratiboak genero ekitatearekin indartuz.

Proiektuaren zifrak: 1.105 onuradun, ur sistema bat.

Dirulaguntza: 88.005,00 €, Vitoria-Gasteizko Udalaren

eskutik, SERSO Euskal Herriaren bitartez.
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6.1

dagokionez, AMVISAk

itxi du 2020ko ekitaldia, eta %0,4 jaitsi da aurreko

urtearekin alderatuta. izan da,

beraz, %12 murriztu da 2019ko emaitzarekin alderatuta, nahiz eta

urteko aurrekontuan aurreikusitako emaitza %2,5 hobetu den.

Enpresaren diru sarrerek jarduerari lotutako kostu guztiak

berreskuratzeko aukera ematen diote. 2020an, zerbitzuaren kostuen

%18,1 langile gastuei dagokie; %49,8, hornidurei eta bestelako

ustiapen gastuei; eta %32,1, amortizazioei. Urtean 8.537.889,02 €-ko

inbertsioak egin dira, eta gainerakoen gainetik, sareak berritzeko

obretan inbertitutako 4.719.347,20 euroak nabarmendu dira.

2021erako, fakturatutako ur bolumenaren emaitzen aurreikuspena

egin da: 16.135.886 m3 horniduran, 15.240.385 m3 arazketan eta

15.134.349 m3 estolderian, kontuan harturik gainerako diru sarrerek

ez dutela aldaketa esanguratsurik izango. Baldintza horietan

aurreikusitako emaitza 5.400.00,00 €-koa da.

Hurrengo orrialdeetan agertzen diren tauletan, egindako inbertsioei,

aurrekontuaren gauzapenari eta 2020ko urteko kontuei buruzko

informazio xehatua jasotzen da; funtsean, Kontabilitate Plan

Orokorrean (1514/2007 Errege Dekretuaren bidez onartua) eta

1990eko Kontabilitate Plan Orokorra ur banaketako eta sanea-

menduko enpresetara egokitzeko arauetan ezarritakoarekin bat

etorriz aurkezten dira, indarrean dagoen kontabilitate araudiaren

aurka ez doan guztian.

Negozio zifraren zenbateko garbiaren

bilakaera

Milioi € urteko

Kontabilitate emaitzaren bilakaera

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

Magnitude ekonomiko nagusiak

2020 2019 

Kostuen estaldura ratioa %106,81 %104,96

Dirulaguntzak kontuan hartuz %125,23 %127,17

Gastu osoa (amortizazioak kontuan hartu gabe) 16.568.416,41 € 15.783.563,83 €

Gastua biztanleko* 65,10 € 62,19 €

Diru sarrerak (dirulaguntzak kontuan hartu gabe) 24.810.213,40 € 24.677.719,63 €

Diru sarrerak biztanleko* 97,48 € 97,23 €

Ibilgetu garbia 162.932.186,65 € 159.766.811,36 €

Aktiboa guztira 209.996.283,95 € 207.966.748,62 €

Inbertsio ahalegina %77,59 %76,82

Egindako inbertsioa guztira 8.537.889,02 € 7.719.142,18 €

Inbersioa biztanleko* 33,54 € 30,41 €

Batez besteko ordainketa aldia 13,25 egun 14,01 egun

Epe laburreko kaudimena 7,01 9,22

Zorra biztanleko* 0,00 € 0,00 €

Funts propioak 96.278.808,21 € 90.576.301,69 €

Pasiboa guztira 209.996.283,95 € 207.966.748,62 €

Finantzaketa propioa %45,85 %43,55

Administrazio Kontseiluari entregatutako dietak 8.832,00 € 12.420,00 €

Soldataren batez besteko kostua pertsonako 45.711,31 € 44.931,47 €

Batez besteko lan kostua pertsonako 64.416,84 € 63.289,82 €

URAren kanon sortua 218.722,83 € 253.755,48 €

Kostuen egituraren bilakaera

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019
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2020ko inbertsioen laburpen taula (€)

ESLEIPENAK EGINA

Inbertsioak
EGIN GABE 
19.12.31n

2020ko 
AURREKON.

Onartua, 
esleitu gabe

2020an 
esleitua

Guztira
2020an

Guztira
2020an

EGIN GABE 
20.12.31n

Hornidura hodiak berritzea 0,00 1.650.000,00 0,00 4.276.900,58 4.276.900,58 934.677,67 3.342.222,91

Hornidura hodiak berritzea -- 250.000,00  -- 282.137,50  282.137,50  282.137,50  --

Berritze lanak Txagorritxu auzoan -- 1.400.000,00  -- 3.994.763,08  3.994.763,08  652.540,17  3.342.222,91

Estolderiako hodiak berritzea 5.188.839,88 3.400.000,00 3.037.081,87 824.087,05 3.861.168,92 4.360.139,34 4.631.838,09

El Salvador kalea eraberritzea 39.871,05  -- -- -- -- 39.871,05  --

Peru kalea eraberritzea 38.502,81  -- -- -- -- 38.502,81  --

Tornay Medikuaren kalea 

eraberritzea
61.115,68  -- -- -- -- 22.651,83  --

Biktimen Oroimenerako Zentroaren 

ingurua
336.366,44  -- -- -- -- 134.414,72  201.951,72  

Ramon y Cajal kalea, Luis Heintz, 
Adriano VI.a eta Senda inguruak
eraberritzea

1.978.780,00  1.600.000,00  -- -- -- 1.946.156,39  --

Santiago hiribidea, Jose Mardones, 
Pepe Ubis plaza inguruko obrak

522.847,13  -- -- -- -- 535.903,12  --

Ospitaleko plaza eraberritzea 122.967,74  -- -- -- -- 92.242,46  30.725,28  

Betoñoko Admin. Batzordeko obrak -- -- -- 37.438,59  37.438,59  37.438,59  --

Vitoria-Gasteizko udaletxeko obrak -- 200.000,00  -- -- -- -- --

Obrak: BEI 2.088.389,03  1.600.000,00  -- -- -- 1.510.830,27  577.558,76  

Pilar auzoko obrak -- -- 1.129.717,53  -- 1.129.717,53  -- 1.129.717,53  

Unibertsitate etorbideko, Senda eta 
Ramon y Cajal inguruko obrak

-- -- 1.907.364,34  -- 1.907.364,34  -- 1.907.364,34  

Larragana kaleko eta Bergarako 
Ateko obrak

-- -- -- 784.520,46  784.520,46  -- 784.520,46  

Obra txikiak -- -- -- 2.128,00  2.128,00  2.128,10  --

Jarduketa Arakako EUA deposituan 250.973,01 100.000,00 -- 0,00 0,00 721.221,54 0,00

Beste inbertsio batzuk 3.471.108,34 3.028.278,00 6.600.000,00 1.415.874,45 8.015.874,45 2.521.850,47 8.414.309,43

Informazio proz. eta informatika
aplik. ekipoak

83.973,76  330.000,00  -- 21.846,20  21.846,20  21.846,20  83.973,76   

Azterketak eta proiektuak -- 300.000,00  -- 92.791,65  92.791,65  92.791,65  --

Murua etxea eraberritzea 609.235,92  600.000,00  -- 591.113,85  591.113,85  167.088,47  424.025,38  

Hustubidearen gainezkabide baheak 1.772.138,39  1.000.000,00  -- -- -- 1.885.014,48  --

Abetxukoko ponpaketa berritzea 824.922,16  600.000,00  -- -- -- 52.294,06  808.165,06  

Krispiñako UZAko obrak -- -- 6.500.000,00  -- 6.500.000,00  -- 6.500.000,00  

Beste inbertsio batzuk 180.838,11  198.278,00  100.000,00  710.122,75  810.122,75  302.815,61  598.145,23  

INBERTSIOA GUZTIRA 8.910.921,23 8.178.278,00 9.637.081,87 6.516.862,08 16.153.943,95 8.537.889,02 16.388.370,43

Dirulaguntzak
2020ko 

AURREKON.
2020ko 

KOBRAKETAK ALDEA

Arabako Foru Aldundiaren Dirulaguntza

obretarako
-- -- --

Beste Dirulaguntza batzuk -- 87.400,00  - 87.400,00  

DIRULAGUNTZAK GUZTIRA 0,00 87.400,00 - 87.400,00

AMVISA

2020ko jardueraren memoria



AMVISAren 2021erako inbertsioen aurreikuspena

da, eta kopuru horren %67 banaketa eta estolderia sistemetan obrak

egiteko erabiliko da; horien artean, Txagorritxu auzoko sareak

birjartzeko obrak nabarmentzen dira, 2.000.000,00 €-ko zenbatekoa

aurreikusten baita.

Gainera, inbertsio batzuk egitea aurreikusten da Arakako EUAren

instalazioak eta Krispiñako UZArenak hobetzeko eta berritzeko,

600.000,00 €-ko eta 500.000,00 €-ko zenbatekoarekin, hurrenez

hurren.

AMVISAk 2020an egin duen inbertsioa azken

bost urteetako handiena izan da

Ekonomia

Informazio ekonomikoa



Saldoa
20.12.31

2020ko 
aurrekontua Desbideratzea

A. Negozioen zifraren zenbatekoa 24.391.958,98 25.163.024,00 -771.065,02 -%3,06

Hornidura salmenta 11.505.327,44 11.946.070,00 -440.742,56 -%3,69

Arazketa salmenta 8.545.137,71 8.726.600,00 -181.462,29 -%2,08

Estolderia salmentak 4.043.283,18 4.134.854,00 -91.570,82 -%2,21

Isuriak eta lohien hirugarren mailako tratamenduak 103.043,39 200.000,00 -96.956,61 -%48,48

Kontagailuen salmenta 81.888,16 75.000,00 6.888,16 %9,18

Harguneen prestazioa 77.768,81 50.000,00 27.768,81 %55,54

Konponketen prestazioa 8.471,76 4.000,00 4.471,76 %8,15

Instalazioen prestazioa 27.038,53 25.000,00 2.038,53 %8,15

Analisiak 0,00 1.500,00 -1.500,00 -%100,00

B. Beste ustiapen sarrera batzuk 170.072,06 195.000,00 -24.927,94 -%12,78

Ustiapen diru laguntzak 5.108,43 15.000,00 -9.891,57 -%65,94

Beste diru sarrera batzuk 164.963,63 180.000,00 -15.036,37 -%8,35

C. Langile gastuak 4.417.706,71 4.867.085,00 -449.378,29 -%9,23

D. Hornikuntza eta beste ustiapen gastu batzuk 12.141.890,70 12.337.661,00 -195.770,30 -%1,59

Zerbitzu Orokorrak 30.046,57 27.000,00 3.046,57 %11,28

Kontagailuak: erosketa eta instalazioa 431.035,50 428.000,00 3.035,50 %0,71

Banaketa sarea eta ihesen kanpaina 951.738,15 938.000,00 13.738,15 %1,46

GISS LT eta ap. Informatikoak 0,00 54.000,00 -54.000,00 -%100,00

Tratamendu materiala 385.502,73 419.000,00 -33.497,27 -%7,99

Energia kontsumoa 458.834,83 479.520,00 -20.685,17 -%4,31

Krispiñako emakidaduna eta instalazio periferikoak 3.573.722,76 3.437.260,00 136.462,76 %3,97

Lohien kudeaketa Arakan eta Krispiñan 0,00 140.936,00 -140.936,00 -%100,00

Beste enpresa batzuek egindako lanak–Hornikuntza 192.000,00 200.000,00 -8.000,00 -%4,00

Beste enpresa batzuek egindako lanak–Arazketa 54.057,42 100.000,00 -45.942,58 -%45,94

Beste enpresa batzuek egindako lanak–Estolderia 496.260,37 425.000,00 71.260,37 %16,77

Beste enpresa batzuek egindako lanak–Egitura 607.531,77 649.962,00 -42.430,23 -%6,53

Vitoria-Gasteizko Udalak emandako zerbitzuak 982.664,13 900.000,00 82.664,13 %9,18

Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren isuri kanona 451.824,28 455.000,00 -3.175,72 -%0,70

Kontserbazioa eta konponketa; harpena/produkzioa 438.476,69 344.550,00 93.926,69 %27,26

Kontserbazioa eta konponketa; banaketa 174.326,08 100.000,00 74.326,08 %74,33

Kontserbazioa eta konponketa; lokalak eta ibilgailuak 126.137,46 127.100,00 -962,54 -%0,76

Kontrataz kanpoko mantentzea 195,00 40.000,00 -39.805,00 -%99,51

Aurrekontua betetzea (€)

AMVISA
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Saldoa
20.12.31

2020ko 
aurrekontua Desbideratzea

Landa inguruneko estolderia mantentzeko lanak 191.193,37 150.000,00 41.193,37 %27,46

Estolderia, beste gastu batzuk 1.027.370,27 1.300.000,00 -272.629,73 -%20,97

Aseguru primak 135.650,73 133.056,00 2.594,73 %1,95

Zerbitzu profesionalak 12.567,81 28.500,00 -15.932,19 -%55,90

Banku zerbitzuak 2.752,32 3.000,00 -247,68 -%8,26

Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak, eta 

lankidetza hitzarmenak
1.030,00 145.000,00 -143.970,00 -%99,29

Heziketa jardueren programa –Bisitaldiak araztegietara 53.600,00 65.000,00 -11.400,00 -%17,54

Ura Aurrezteko Plan Integrala-Futura Plana 111.549,27 140.000,00 -28.450,73 -%20,32

Beste zerbitzu batzuk 685.161,06 512.777,00 172.384,06 %33,62

Tributuak 263.171,08 245.000,00 18.171,08 %7,42

Trafiko kaudimen gabezien hornidura 53.491,05 100.000,00 -46.508,95 -%46,51

Garapenerako Lankidetza 250.000,00 250.000,00 0,00 %0,00

E. Beste emaitza batzuk (aparteko emaitzak eta beste) 0,00 0,00 0,00 %0,00

F. Amortizazioak 7.824.235,41 8.178.278,00 -354.042,59 -%4,33

G. Kapital diru laguntzen egozpenak 5.206.617,94 5.485.000,00 -278.382,06 -%5,08

H. Gehiegizko hornidurak 236.051,90 0,00 236.051,90 %0,00

USTIAPEN EMAITZA 5.620.868,06 5.460.000,00 160.868,06 %2,95

EMAITZA FINANTZARIOA 3.311,46 25.000,00 -21.688,54 -%86,75

Finantza sarrerak 12.130,46 25.000,00 -12.869,54 -%51,48

Finantza gastuak 8.819,00 0,00 8.819,00 %0,00

ALDIAREN EMAITZA, ERAGIKETA JARRAITUAK 5.624.179,52 5.485.000,00 139.179,52 %2,54

Sozietate zerga 0,00 0,00 0,00 %0,00

ZERGA OSTEKO EMAITZA 5.624.179,52 5.485.000,00 139.179,52 %2,54



6.2

Aktiboa 2020 2019

A) AKTIBO EZ ARRUNTA 162.932.186,65 159.766.811,36

I. Ibilgetu ukiezina 79.615,67 131.485,28

5. Aplikazio informatikoak 79.615,67 131.485,28

II. Ibilgetu materiala 158.809.936,65 158.026.129,58

1. Lurrak eta eraikuntzak 1.691.601,47 1.172.098,09

2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak 152.110.359,62 153.175.782,81

3. Abiarazitako ibilgetua eta aurrerakinak 5.007.975,56 3.678.248,68

IV. Epe luzeko inbertsioak taldeko enpresetan eta bazkidetutakoetan 4.019.667,37 1.593.757,30

2. Enpresetarako kredituak 4.019.667,37 1.593.757,30

V. Epe luzerako finantza inbertsioak 22.966,96 15.439,20

5. Bestelako finantza aktiboak 22.966,96 15.439,20

B) AKTIBO ARRUNTA 47.064.097,30 48.199.937,26

II. Izakinak 161.828,89 190.567,89

2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak 161.828,89 190.567,89

III. Zordun komertzialak eta kobratzeke dauden bestelako kontuak 16.853.360,09 16.803.740,36

1. Bezeroak salmentako eta zerbitzu emateak 13.572.467,29 13.657.488,75

2. Bezeroak, taldeko enpresak eta bazkidetutakoak 2.510.711,36 2.796.637,71

3. Zenbait zordun 9.492,33 4.823,33

4. Langileak -80,77 0,00

6. Administrazio publikoekiko bestelako kredituak 760.769,88 344.790,57

IV. Epe laburreko inbertsioak taldeko enpresetan eta bazkidetutakoetan 27.331.466,18 29.109.301,99

2. Enpresetarako kredituak 27.331.466,18 29.109.301,99

V. Epe laburreko finantza inbertsioak 164.490,89 110.416,89

5. Bestelako finantza-aktiboak 164.490,89 110.416,89

VI. Epe laburrerako periodifikazioak 75.685,47 74.559,77

VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak 2.477.265,78 1.911.350,36

1. Diruzaintza 2.477.265,78 1.911.350,36

AKTIBOA GUZTIRA (A+B) 209.996.283,95 207.966.748,62

Balantzea abenduaren 31n (€)

AMVISA

2020ko jardueraren memoria
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Urteko kontuak

Ondare garbia eta pasiboa 2020 2019

A) ONDARE GARBIA 198.913.154,67 198.329.866,09

A-1) Norberaren fondoak 96.278.808,21 90.576.301,69

I. Kapitala 558.340,24 558.340,24

1. Kapital eskrituratua 558.340,24 558.340,24

III. Erreserbak 90.096.288,45 83.629.554,30

1. Legezkoak eta estatutukoak 6.705.449,37 6.705.449,37

2. Beste erreserba batzuk 83.390.839,08 76.924.104,93

VII. Ekitaldiaren emaitza 5.624.179,52 6.388.407,15

A-3) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak 102.634.346,46 107.753.564,40

B) PASIBO EZ ARRUNTA 4.407.492,41 4.438.168,00

I. Epe luzerako hornidurak 1.890.593,38 2.020.856,64

1. Langileei emandako epe luzerako prestazioengatiko obligazioak 1.540.593,38 1.670.856,64

4. Bestelako hornidurak 350.000,00 350.000,00

II. Epe luzerako zorrak 2.516.899,03 2.417.311,36

5. Beste finantza pasibo batzuk 2.516.899,03 2.417.311,36

C) PASIBO ARRUNTA 6.675.636,87 5.198.714,53

II. Epe laburrerako hornidurak 167.468,69 856.339,91

III. Epe laburrerako zorrak 1.854.561,75 734.867,65

5. Beste finantza pasibo batzuk 1.854.561,75 734.867,65

V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeke dauden bestelako kontuak 4.653.606,43 3.607.506,97

1. Hornitzaileak 2.612.798,93 2.198.442,63

2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta bazkidetutakoak 1.025.305,77 399.850,90

3. Zenbait hartzekodun 250.537,90 272.287,69

4. Langileak (ordaintzeke dauden ordainsariak) 22.724,83 9.933,36

6. Administrazio publikoekiko bestelako zorrak 742.239,00 726.992,39

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) 209.996.283,95 207.966.748,62



Irabazi eta galeren kontua (€)

2020 2019

A) ERAGIKETA JARRAITUAK

1. Negozio zifraren zenbateko garbia 24.196.791,72 24.298.652,13

a) Salmentak 24.196.791,72 24.298.652,13

4. Hornikuntzak -5.666.327,51 -5.592.953,59

b) Lehengaien eta bestelako gai kontsumigarrien kontsumoa -963.209,07 -896.211,68

c) Beste enpresa batzuek egindako lanak -4.720.694,71 -4.686.100,28

d) Salgaien eta lehengaien narriadura 17.576,27 -10.641,63

5. Bestelako ustiapen gastuak 365.239,32 367.543,14

a) Diru sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelakoak 360.130,89 362.451,89

b) Ekitaldiaren emaitzara gehitutako ustiapeneko diru laguntzak 5.108,43 5.091,25

6. Langile gastuak -4.417.706,71 -4.349.276,67

a) Soldatak, lansariak eta antzekoak -3.134.881,81 -3.087.690,41

b) Gizarte Segurantzako gastuak -1.153.396,86 -1.151.085,48

c) Hornidurak -129.428,04 -110.500,78

7. Ustiapeneko beste gastu batzuk -6.239.511,29 -5.800.646,90

a) Kanpo zerbitzuak -6.151.721,11 -5.467.761,75

b) Zergak -263.171,08 -264.192,20

c) Eragiketa komertzialengatik izandako horniduren galerak, narriadura eta 

eragiketak
182.560,85 -68.692,95

d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak -7.179,95 0,00

8. Ibilgetuaren amortizazioa -7.824.235,41 -7.728.117,78

9. Ibilgetu ez finantzarioaren diru laguntzen eta bestelakoen egozpena 5.206.617,94 5.222.369,13

11 Narriadura eta emaitzak ibilgetua eskualdatzeagatik 0,00 -22.739,09

a) Narriadurak eta galerak 0,00 -22.739,09

A.1. USTIAPEN EMAITZA 5.620.868,06 6.394.830,37

12. Finantza sarrerak 12.130,46 11.524,36

b) Balore negoziagarrienak eta bestelako finantza tresnenak 12.130,46 11.524,36

b.2) Beste batzuenak 12.130,46 11.524,36

13. Finantza gastuak -8.819,00 -17.947,58

c) Hornidurak eguneratzeagatik -8.819,00 -17.947,58

A.2. FINANTZA EMAITZA 3.311,46 -6.423,22

A.3. ZERGEN AURREKO EMAITZA 5.624.179,52 6.388.407,15

17. Irabazien gaineko zerga 0,00 0,00

A.4. ERAGIKETA JARRAITUETATIK ETORRITAKO EKITALDIAREN EMAITZA 5.624.179,52 6.388.407,15

B) ERAGIKETA ATENAK

18. Eragiketa etenetatik etorritako emaitza garbia zergarik gabe 0,00 0,00

A.5. EKITALDIAREN EMAITZA 5.624.179,52 6.388.407,15

AMVISA

2020ko jardueraren memoria



Estatuko

batez

bestekoa

+100.000 

biztanleko

hiriak

Euskadi
AMVISA 

2018

AMVISA 

2020

Orokorra

Langile finkoak, 100.000 biztanleko* 96 62 DG 26 26

Uraren zikloaren fakturazioa, biztanleko* 164 € 149 € DG 92 € 93 €

Energia kontsumoa (Kwh/m3) 0,95 DG 0,50 0,80 0,75

Aprobetxamendu energetikoa

(energia kontsumo osoarekiko)
%49 DG DG %32 %34

Hornidura

Hornidura orokorra (litroak) 237 229 277 198 199

Etxeko hornidura (litroak) 128 127 104 105 113

Erregistratu gabeko ura %23 %17 DG %13 %14

10 urtetik beherako kontagailuak %72 %76 %78 %83 %77

Teleirakurketa ezartzea %16,4 %10,3 %27 %0 %0

Hornidura sarearen ehunekoa, non ihesen detekzio 

sistematikorako kanpainak egiten diren
%59 %87 %86 %100 %100

Hornidura sare berrituaren urteko ehunekoa %0,43 DG %1,11 %1,45 %0,33

1.000 biztanleko berritutako kontagailuak* 34 33 53 36 31

A1 eta A2 motako gainazaleko uraren kalitatea %71 %79 %64 %67 %66

Saneamendua

Estolderia sarea berritzeko tasa %0,32 %0,40 %0,34 %0,60 %0,20

Araztutako hondakin uraren bolumena (m3/biztanleko)* 89 98 132 143 132

Berrerabilitako uraren urteko bolumena (m3/bizt.)* 6,2 DG 3,5 14,6 14,9

Arazketan sortutako lohi materia lehorra (kg/biztanleko) 24 36 DG 15,5 14,8

Lohien lehortasuna %24,5 %25,5 %36 %26,99 %23,75

Lohien balorizazioa %93 DG %96 %100 %100

Autohornikuntza energetikoa UZAn %34 DG DG %47,1 %51,1

Bezeroak

Kobratzeko batez besteko aldia, hilabetetan 1,54 2,75 2,49 3,76 4,16

Faktura elektronikoa bidaltzen zaien kontratuak %13 %14 %5 %4,2 %10

Bulego birtual bidez egindako kontratuak %12,3 %8,9 %4,0 %0,08 %0,18

Espainiako Ur Horniduren eta Saneamenduaren Elkarteak (AEAS) eta Hiriko Uraren Zerbitzuak Kudeatzeko

Enpresen Espainiako Elkarteak (AGA) egiten dute azterlan hau, zeinaren helburu nagusia den Estatuko

hornidura eta saneamenduko hiri zerbitzuak definitzen dituzten ezaugarri nagusien diagnostiko bat

eskuratzea.

Ondoko taulak azken Azterketa Nazionaletik ateratako

batzuk jasotzen ditu (2018ko datuekin egina), baita AMVISAri dagozkionak ere, 2018ko eta 2020ko datuekin.

Eranskina

Eranskina

AMVISA, AEASen 2020ko azterlanetan

*Zerbitzua jasotzen duten biztanleei buruz 2021eko urtarrilaren 1ean dagoen datua aintzat hartuta: 258.396 biztanle
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*Kalkulua egiteko, Tarifen Azterlanean jasotako uraren prezioa

aplikatu zaio pertsona bakoitzeko urteko batez besteko

kontsumoari, betiere AEASek, EINen 2018ko Uraren Hornidurari

eta Saneamenduari buruzko Estatistikak (autonomia erkidegoen

kasuan) eta erreferentziazko hiri operadoreen jarduera me-

moriek jasotako hornidura datuak abiapuntutzat hartuta.

Espainiako hiri uraren tarifen azterlana hainbat

iturritatik lortutako informaziotik abiatuta egiten da;

iturri horien artean: udalerrien ordenantza fiskalak,

ura kudeatzen duten enpresek argitaratutako

tarifak, probintzietako aldizkari ofizialak, eta horni-

kuntzako eta saneamenduko hiri zerbitzuen kudea-

tzaileengandik zuzenean jasotako informazioa.

Kalkulurako metodologia propioa erabiliz (BEZa

kontuan hartu gabe), helburua da Espainian ur

prezioaren emaitza ordezkagarri bat lortzea, batez

besteko kontsumorako.

2020ko azterlanaren arabera, Vitoria-Gasteiz dugu

(Araba ordezkatzen duen biztanle gunea) Estatuan

ur merkeena duten hirietan 10.a.
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2020ko jardueraren memoria



Bulego nagusiak

Antilletako Pasabidea 3A, etxabea

01012 Vitoria-Gasteiz

T: +(34) 945 161 000

F: +(34) 945 161 010

Arakako EUA

N-240 errepidea;  6,3 km,  7. Irteera

01510 Vitoria-Gasteiz

T: +(34) 945 161 077

F: +(34) 945 260 487

Krispiñako UZA

Krispiña z.g.

01195 Vitoria-Gasteiz

T: +(34) 945 290 574

www.amvisa.org
amvisa@vitoria-gasteiz.org


