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Hondakinak

Zer negoziatu dute bankuekin
Zubietako erraustegia egiteko?

Urko Apaolaza

ABALIK EZ, baina garantiak bai.
Horixe sinatu du Gipuzkoako
Hondakinen Partzuergoak –Aldun-
diaren babesaz– erraustegia finan-
tzatzeko. Europako Inbertsio Ban-
kuak (EIB) 195 milioi euro
mailegatuko ditu eta La Caixa eta
Banestok 68 milioi. Diru hori 21
urtetan kitatu beharko dute gipuz-
koarrek, Euriborrean oinarritutako
interes aldakorreko tipoarekin.
Horren truke hainbat berme eskatu
dituzte finantza-erakundeek eta
kontratu batean ezarri dituzte
horiek guztiak.

Kontratuaren edukiak hainbat
egunkariren eta Greenpeace-
ko iturrien bidez zabaldu dira.
El Diario Vascok lehenik
aurreratu zuenez, iltzearen
gakoa tarifa sistema izango da
eta bankuen ingeniariek
“etengabe” gainbegiratuko
dute finantzaketa. Horrela,
Berria egunkariari Greenpea-
cek esandakoaren arabera,
erraustegiaren errentagarrita-
suna ziurtatzeko hondakinen
partzuergoa derrigortuta
legoke hondakinak tratatzeko
tarifak garestitzera, bankak
hala eskatuz gero. Bestalde,
partzuergoak ezingo ditu bere
estatutuak aldatu bankuen
baimenik gabe, eta marko
legal horretan, mankomunita-
te eta udalak behartuta daude
euren zaborrak partzuergoa-
ren instalazioetara eramatera
eta hipoteka ordaintzera.

Nork kontrolatuko gaitu?
Bankuei helarazitako zifrak ez dira
Gipuzkoako hondakinen planeko
berberak. Eusko Jaurlaritzako ingu-
rumen baimena lortzeko txoste-
nean 320 milioi euro ziren proiektu
osoarentzat, baina EIBren finantza-
keta kontratuan jartzen duenez 478
milioi euro kostako luke. Interesak
gehituz gero, 580 milioi euroko gas-
tuak lirateke Greenpeaceko iturrien
arabera, BEZa kontuan izan gabe.
Hernaniko Kronikak egindako elka-
rrizketa batean, Julian Zapiain eta
Pepe Rivanedeyra EHUko irakas-
leek diote “gutxienez 1.000 milioi

euro” ordainduko dituela Gipuzko-
ak azkenean.

“Printzipio akordio bat da, dirua
pixkanaka joango dira libratzen,
hitzartutakoa betetzen duzula egiaz-
tatzen den aldiro”, esan zuen
Greenpeaceko Julio Bareak Herna-
niko Kontrakantxa gaztetxean par-
tzuergoak sinatutako kontratuaz
emandako hitzaldian. Egiaztapen
hori egiteko, bankuek aholkularitza
eta auditoria bufette entzutetsuak
erabili ohi dituzte: Cuatrecasas,
Deloitte… Kontratuarekin zerikusia
duten guztia gainbegiratzen dute,
hala nola: hipotekadunaren diru-

sarrerak zein diren, ondarea,
konpromisoak… Eta hori
guztia hitzartutakoarekin kon-
trastatzen dute, bermeak bete-
tzen ari direla ziurtatzeko.

Organikoa erraustea
EIBrekin sinatutako kontra-
tuaren anexoetan proiektua-
ren deskripzio teknikoa azal-
tzen da, eta bertan konpost
planta bakarra aurreikusten
dute, urtean 7.000 tona hon-
dakin konpostatzeko gaitasu-
nekoa. Beraz, Gipuzkoako
hondakinen planean azaltzen
diren gainerako bi konpost
plantak ez dira egingo. Gaur
egun martxan dagoen planta
bakarra Azpeitiko Lapatxekoa
da; 2.500 tona hondakin jaso-
tzeko gaitasuna du, baina
2010ean 4.000 tona jaso ziren,
batez ere organikoa atez ate

EIBren egoitza nagusia Luxenburgon.

Joan den otsailean jakin zen Gipuzkoako Hondakinen Partzuergoak kontratua sinatu zuela
Europako Inbertsio Bankuarekin eta beste bi banku pribaturekin erraustegia finantzatzeko.

Kontratu horren edukia tantaka ari gara ezagutzen, eta badirudi, hartutako konpromisoak urte
askotako eta baldintza gogorretako hipoteka ordaintzera derrigortzen dituela gipuzkoarrak.



bildu zuten udalerrietatik bidera-
tuak. Hau da, 1.500 tona organiko
zabortegira bota zituzten. Aitzitik,
Gipuzkoako Aldundiak onartutako
planean aurreikusten zen 2009rako
hiru konpost planta eraikita egotea
eta 2016rako 60.000 tona organiko
konpostatzea. Beraz, bankuekin
sinatutako kontratuan, partzuergoak
konpostatzeko estimazioak nabar-
men jaitsi ditu. Zergatik?

Azkeneko urteetan sortutako zabo-
rra murriztu egin da krisiaren ondo-
rioz, eta horrela jarraituz gero, erraus-
tuko den zaborrak nekez gainditu ahal
izango ditu 200.000 tonak. Finantza-
erakundeek esku artean duten doku-
mentuak baina, 260.000 tona zabor
tratatzeko gaitasuna izan dezakeen
erraustegiaz hitz egiten du –hiruga-
rren linea jarriz gero 315.000 tonara
irits litekeena–. Partzuergoak kopuru

horretara hurbiltzeko moduko proiek-
tua aurkeztu die bankuei, beraz. 

Dena den, erraustegiaren errenta-
garritasuna ezbaian jarri duen beste
datu bat ere azaldu da berrikitan.
Eraikuntza lanen lehiaketan parte

hartu duen BEFESAren eskaintza-
ren arabera, erraustegiak sortuko
lukeen energia kopurua txikiagoa
litzateke. Zehazki, urtean 1,2 milioi
euro gutxiago lortuko luke Zubieta-
ko plantak elektrizitatea salduz. n

Zubietako erraustegiaren diru kontuak

(1) Greenpeaceko iturriek emandako datua, euren estimazioaren arabera. Kopuruari BEZa gehitu behar zaio.
(2) Gipuzkoako Hondakinen Partzuergoak EIBrekin sinatutako kontratuan azaltzen den kopurua.
(3) EIBk %50 mailegatuko du, Gipuzkoako Aldundiak %33 arte finantzatu (127 milioi euroko aurrekontua 

erreserbatu du 2009-2013 artean), eta gainerakoa Banestok eta La Caixak utziko dute maileguan.
(4) EIBren eta GHPren arteko kontratuan agertzen den baldintza da.
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