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Zergatik erabaki du Ur Jauziak
(OU) elkarteak bazkide berri
bati atea zabaltzea?
Oñatiko Ur Jauziak elkarteak
bi bazkide izan ditu sorreratik:
Oñatiko udala eta Energiaren
Euskal Erakundea (EEE/EVE).
Eta elkartearen kudeaketa
EEEk egin izan du (UZESA
elkartearen bitartez) ia hogeita
bost urte hauetan.

Baina orian dela hiru urte
EEEk idatziz adierazi zigun
Ur Jauziak elkartea uzteko
borondatea. Gu erabaki horren
kontra egon gara beti, baina
iksita EEEren asmoa sendoa
zela, hainbat neurri eta erabaki
hartzen hasi ginen. Batetik, Ur
Jauziak elkartearen kudeaketa
osoa (kontabilitatea, nominak,
aseguroak...) gure gain hartu
genuen, eta, bestetik, bazkide
berri bat bilatzeko prozesua,
EEE-k utziko zuen hutsunea
beteko zuena. Sektorea ondo

ezagutu eta, batez ere maila
teknologikoan  ziurtasuna eta
emango zigun enpresa bat
lortzea zen helburua. 

Beraz, OU elkartearen
%10aren balioa kalkulatu
genuen, 2017ko abenduko balio
kontablearen arabera, eta lizi-
tazioa abiatu genuen 356.000
euroko balioarkein.

Energiarekin kooperatiba izan
da interesa agertu duen enpre-
sa bakarra, eta bera izango da
bazkide berria. Nola balora-
tzen duzu?
Energia berriztagarrien arloan
Euskal Herrian erreferentea den
elkartea da Goiener. Orain arte,
energia garbia merkaturatzera
bideratu du bere jarduna, baina
hemendik aurrera energia
berriztagarria ekoizten ere hasi
nahi du; Nafarroan zentral
txiki bat erosi du, eta Oñatiko
Ur Jauziak elkartean sartzeko

Oñatiko Ur Jauziak elkarteak
bazkide berria izango du
‘ENERGIAREKIN’ kooperatiba
» 445.000 euroko ekarpena egingo du bazkide berriak eta %10eko partaidetza
izango du  » Oñatiko udala (%80) eta EEE/EVE (%10) dira beste bi bazkideak

GOIENER taldeko Energiarekin kooperatiba elkartea
izango da Oñatiko Ur Jauziak elkarteko bazkide berria,
uztailaren 3tik aurrera. Energia berriztagarrien arloan

konpromiso sendoa duen talde kooperatiboa da Goiener, eta
elkartea indartuko duela uste du Mikel Biain alkateak, Ur Jauziak
elkarteko lehendakariak. “Babes instituzionala mantenduz, gihar
soziala emango diogu elkarteari”

MIKEL BIAIN
Alkatea eta Ur Jauziak elkarteko lehendakaria

Babes instituzionala
mantenduz, Goiener-en
bitartez gihar soziala ematen
diogu Ur Jauziak elkarteari”

“
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Goiener-en
eskutik
proiektu
interesgarriak
abian jartzeko
aukera izango
dugu, adibidez
energiaren
merkatuan
ordezkaritza
lanak eginez

zegoela udalak egindako inber-
tsioa; alegia, errentagarritasuna
edo ‘TIR’-a negatiboa zela. 

Badakigu, hala ere, udaletxe
bat izanik, ez dugula begiratu
behar ikuspuntu ekonomikotik
bakarrik, babestu beharreko
onsare industrial inportantea
dagoelako hor. 

Baina, bai, errealitatea da,
Energia Ministeritzak prima
edo sariak kendu zituenetik,
%60 jeitsi dela Ur Jauziak-en
errentagarritasuna, bataz beste.
Gainera, Plan Hidrologikoak
ezarritako neurriek ere poduk-
zioaren jeitsiera ekarriko dute.
Beraz, ziurgabetasun handia
dago sektorean; 2016ko ekital-
diko balantzea negatiboa
(60.000 €) izan zen lehen aldiz,
eta iaz positiboa (210.000 €). 

Guk energia garbia sortzen
jarraitu nahi dugu, enpresaren
ustiapen kontua positibo man-
tenduz. 
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erabakia ere ildo horretan
ulerttu behar da. Ekoizpen
arloan inbertsioak egiteko
propio sortu duen elkartearen
bidez (Energiarekin koop. elkar-
tea) sartuko da Ur Jauziak-en.

Azpimarratzekoa da, gainera,
lizitazio prezioa nabarmen
hobetu duela Goiener-ek, eta
beraz, balorazio positiboa egiten
dugu. Ideia eta proiektu berriak
ekarriko ditu elkartera, eta,
ikusten dugu, babes instituzio-
nala mantentzeaz gain (Eusko
Jaurlaritzak jarraitu egingo du
EEErenbidez), Goiener-en
bidez gihar soziala ematen
diogula Ur Jauziak elkarteari.

Azkenean EEE/EVEk ere
jarraitu egingo du Ur Jauziak
elkartean. Zer gertatu da?
Nire irakurketa da, EEE eroso
sentitzen dela egoera berri
honetan. Udalak elkartearen
kudeaketa bere gain hartu
ondoren, eta, ikusita, gainera,
Hidroholding enpresarekin
aholkularitza tekniko-juridikoa
hitzartu dugula, Ur Jauziak
elkartean jarraitzea erabaki du
EEE-k, kargarik suposatzen ez
diolako.

Hirugarren bazkidea sartzeak
nola eragingo dio Ur Jauziak
elkarteari?
Epe motzera inbertsio batzuk
egiteko aukera emango digu
kapital hazkundeak. Aldiro
aldiro egiten dira instalazioak
berritzeko inbertsioak, baina
2016ko abuztuan auditoria
eknikoa egin genuen, eta ikusi
da inbertsio batzuk egin behar
ditugula, batez ere automatiza-
zio mailan.

Bestalde, Plan Hidrologiko
berriak neurri zorrotzagoak
ezartzen ditu erreken emari
ekologikoari dagokionez, eta
horiek neurtzeko ere inbertsio
batzuk egin beharko ditugu. 

Beraz, epe motzera inbert-
sioak egitea litzateke asmoa, eta
aurrera begira ere proiektu eta
interesgarriak abian jartzeko

aukera izango dugu Goiener-en
bidez; adibidez energiaren
merkatuan ordezkaritza lanak
eginda, eta baita argindarra
merkaturatzeari begira ere.

Ur Jauziak elkartea diru iturri
inportantea izan da hainbat
urtetan udalarentzat, baina
Energia Ministeritzak energia
berriztagarriei aplikatzen zien
sari edo primak kendu ostean
jeitsi egin da errentagarritasu-
na. Nola ikusten duzu etorki-
zuna?
2014an azterketa bat enkarga-
tu genion ATTEST enpresari
udalak Ur Jauziak elkartean
egindako inbertsioaren erren-
tagarritasunaren inguruan.
Gogoratu, udalak 850 milioi
pezetako mailegua eskatu
zuela 1989an Olate, Lamiategi
eta Tokilloko zentralak eroste-
ko. Eta azterketaren ondorioa
izan zen, 2014an bueltatu gabe

Oñargi-ko
lantaldea
sendotu du
udalak

Ur Jauziak elkarteaz gain,
argindarraren sektoreko
beste bi enpresa ere baditu
udalak: Oñargi (argindar
banatzailea) eta Merkaoña
(merkaturatzailea). 

Merkaoña-ren funtzioa
gaur egun testimoniala da,
CHCren bitartez saltzen
baitu argindarra, eta aldiz
Oñargik pisua irabazi du,
Mikel Biain alkateak adierazi digun moduan. “Espainiako Energia Ministeritzak
ordainsariei buruzko irizpideak aldatu ditu, eta argindar sarearen mantenua da orain
saritzen dena. Zorionez, udala (Oñargi) herriko argindar sarearen jabe da, eta
horri esker azken bi urteetan 800.000 eta 900.000 euro arteko erretribuzioa jaso
dugu. Horregatik, Oñargiren egoera eta etorkizuneko erronkak aztertu ditugu
LKSren laguntzarekin, eta lantaldea sendotzea erabaki dugu, ingeniari elektriko eta
administrai baten lanpostuak eta gerentearen figura (barne promozioz) sortuta.
Enpresari sendotasuna emango dio eta modu horretan berritu egiten dugu bai Ur
Jauzien eta baita Oñargiren aldeko apustua  ere”.
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