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OÑATIKO UR JAUZIAK-en (OÑATI) DESKRIPZIO TEKNIKO EKONOMIKOA 

AURREKARIAK ETA MOTIBAZIOAK. 

OÑATIKO UR JAUZIAK, S.A. (OUJ) zentralak DEBA arroan daude, OÑATI herrian. Dagoeneko 

badira urte pare bat udal ordezkariekin harremanetan jarriak gaudela, balizko elkarlanerako 

zenbait eszenatoki antzematen. Tokiko garapena, energia berriztagarrien sustapena eta 

iraunkortasuna eta gizartera hedatzea izan dira urte hauetako erlazioaren euskarria. 

Zentral multzoari eginiko lehen hurbiltzea izan zen auditoria bat koordinatzea, instalazioen 

egoera tekniko eta administratiboa hobeto ezagutzera eraman gintuena eta lehen 

hobekuntza multzoa egitera eraman gintuena. Etorkizun handikoak dira; nahiz eta XX. 

mende hasierakoak izan, 1992. urtean erreforma latzak egin ziren. OUJ-ek langile propioak 

ditu (euren tamainak, ahalmenak eta diru sarrerek hala ahalbideratu dute) eta horrek guztiak 

ekarri du instalazioak orokorrean egoera onean mantentzea. 

Bigarren urrats batean OUJ entitateak elkarteko kapitala handitzearen aldeko apustua egiten 

du eta euren printzipioekin bat datozen aliatuak lortze aldera enkante publikoa egiten dute, 

bertan parte hartu eta esleitu egiten da.  
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INFORMAZIO TEKNIKOA1. 

Aipatu zentralok honako ezaugarriak dituzte: 

 

 

Batez besteko urteko ekoizpen osoa 14’3GWh-koa da, GOIENER,S.COOP.-ko profileko 6.000 

kontsumitzaileek etxerako behar luketena, alegia. 

Auditoria txostenean zenbait hobekuntza jarduera antzeman dira, prebentiboak, epe luzera 

inbertsioak egitea eskatzen dutenak. Elkartean parte hartzeak ahalbideratuko du GOIENER 

                                                        
1  Lortutako informazioa OUJ-ek ASIENER enpresari eskatutako auditoria (zeinean 

GOIENER-rek aktiboki lagundu zuen) bati esker lortu da. 

 

https://www.asiener.es/
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TALDEA orientatzera, laguntza ematera eta elkartea laguntzera bere funtzio guztietan; 

halaber, zenbait neurri bateria hartzera, eta ez bakarrik zentralaren egoera teknikoari 

legozkionak. 

INFORMAZIO EKONOMIKOA. 

Gure esku dagoen entitateko informazioak argi erakusten du zergarik gabeko ondasuna dela 

eta bere “kezka” bakarra da datozen urteetan egin beharreko inbertsioei lehentasuna 

ematea. 

Inbertsioei aurre egiteko nahikoa lirateke elkarteko funts propioak erabiltzearekin; hortaz, 

ez litzateke beharko kapitalari ekarpen berriak egitea, nahikoa litzateke elkartean sartzeko 

ordaindutakoarekin. 

INTERESA DUEN BESTE ZENBAIT INFORMAZIO 

Elkarte honen energiaren salmentaren kudeaketa eragingarria da GOIENER TALDEA-rentzat, 

bere paper-zorroan gordetzen saiatuko dena. Era berean, OÑATI inguruan zentral hauekiko 

inplikazio zuzenagoa lortzeko ekintzak egiten saiatuko gara.  Halaber, irakaskuntza 

arlokoekin nahiz prestakuntzan diharduten beste zenbait entitateekin bisitak egin daitezke. 

 

 

 

 


