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Laparra lehendakariordeak "Etxeak aldatzen ditugu...gauzak aldatzen 
ditugu" kanpaina aurkeztu du etxebizitza-politiken giza profila 
nabarmentzeko  

Osteguna, 2017.eko urriak 19

Errenta erregimen 
babestuan dauden etxebizitza 
publikoko lau errentarik, 
errentan emateko utzi duen 
etxebizitza huts baten jabeak 
edo bere eraikinaren birgaitze 
energetikoa egiteko proiektu 
bati atxiki diren senar-emazte 
batzuek, eta Nasuvinsako 
erreta eta birgaikuntza 
sailetako zenbait profesionalek 
ikus-entzunezko sei iragarki 
egin dituzte enpresa publiko 
horrek ekoiztuta, Eskubide 
Sozialetako Departamentuan etxebizitza-politikei emandako gizarte-
aldaketaren atzetik dagoen giza jarduera erakusteko eta nabarmentzeko.

Eskubide Sozialetako lehendakariorde Miguel Laparra Nafarroako 
Filmotekara joan da gaur goizean Nasuvinsako zuzendari kudeatzaile José 

 
Ana Fernández Ausejo (Nasuvinsako errenta-
zerbitzuko teknikaria), José Mª Aierdi, Miguel 
Laparra eta Estibaliz Iglesias (Nasuvinsako 
errenta-plan gaztearen errentaria). 

Mª Aierdirekin batera, sei iragarki emateko. Goiburua "Etxeak aldatzen 
ditugu...gauzak aldatzen ditugu" da guztietan, eta bihartik aurrera 
zabalduko da ikus-entzunezko baliabideen eta gizarte-sareen bidez.

Aurkezpen horretan Laparra lehendakariak nabarmendu du bere 
Gobernuak egindako etxebizitza-politikaren aldaketa, alokairu sozialaren 
alde egiteko, behar premiazkoenei lehentasuna emateko, eta auzo 
historikoak birgaitzeko eta berritzeko, hiri narriaduraren aukera gisa. Ez da 
hirigintza-estrategia bat bakarrik merkatuaren eskaerei erantzuteko: 
"Botere publikoen gizarte-konpromisoa da, etxebizitzaren eskubideari 
erantzuteko, azken finean, errealitatea eta pertsonen bizitza aldatzen 
laguntzen duelako, bideo horiek benetako lekukoek erakusten duten 
moduan".

Erantzuna krisiaren gizarte-eraginen aurrean 

Nafarroako Gobernuak Nasuvinsa enpresa publikoaren bidez 
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garatzen dituen errenta babestuko programak, funtsean baliabide gutxi dituzten familientzat, gazteentzat, 
pentsiodunentzat edo gizartetik baztertzeko arriskuan dauden sektoreentzat direnak, horiek guztiak 
zailtasun handiak dituztela etxebizitza libreko merkatura sartzeko: "azken urteetan jende askoren eskaerei 
erantzun eraginkorra izaten ari da, krisiak kalte egion diona, soldatak murriztu direlako, eta enpleguak 
galdu. Gero eta zailtasun gehiago dituzte hipoteka-finantzaziora jotzeko. Etxebizitzaren beste kultura bati 
erantzuten dioten eta formula malguagoen alde egiten duten gazteentzat ere badira, errenta gisako 
formula malguagoak aukeratzen dituztenentzat", gaineratu du Eskubide Sozialetako lehendakariordeak.

Horrela, sei iragarkietan -601 Producciones ikus-entzunezko enpresak egindakoetan-, ‘Ilusión’, 
‘Cambio’, ‘Futuro’, ‘Seguridad’, ‘Esperanza’  eta ‘Integración’, errenta gazteko programa bateko errentari 
bat, Txantrea auzoan birgaituta dagoen bloke batean bizi diren senar-emazte pentsiodun bat, jatorri 
atzerritarreko guraso bakarreko ama bat, errentamendu poltsa publikorako utzi duen etxebizitza huts 
baten jabea, gizartetik baztertzeko arriskua duen emakume bat eta berriro ostatu hartutako familia bat dira 
protagonistak hurrenez hurren. Horien guztiak Nasuvinsak errenta-erregimenean kudeatzen dituen 1.500 
etxebizitza baino gehiagoren adierazleak dira.

Kasu guztietan sei bideoen protagonistak Nasuvinsako etxebizitza-zerbitzuko benetako 
erabiltzaileak eta errentariak dira, profil desberdinen adierazgarriak direnak. Kanpaina honetan lagundu 
nahi izan dute beraien egoeraren berri ematen, eta iragarki bakoitzean elkarrizketa bat izaten dute enpresa 
publikoko profesionalekin, publikoaren arreta zuzenean lan egiten dutenekin, eta erantzuten diete.

Zentzu horretan, Nasuvinsako kudeatzaile José Mª Aierdik nabarmendu du sozietate publikoaren 
errentaren aroko profesionalek duten "sentikortasun soziala, giza trebetasuna eta zerbitzu publikoarekiko 
bokazioa" eguneroko lanean, batzuetan egunero aurre egin behar dioten gizarte-kasuistikak eragiten 
duten tentsiopean. "Askotan itzalpean lan egiten duten aurpegiak eta begiak dira, baina hain zuzen 
horregatik bideo hauen protagonistak egin nahi izan ditugu, azken batean jendearen berehalako beharrei 
erantzuten dietenak direlako", gaineratu du Aierdik. 

524 BOE errenta-erregimenean

Halaber, Laparra lehendakariordeak "Etxeak aldatzen 
ditugu...gauzak aldatzen ditugu" kanpaina Errentako 
Etxebizitza Planaren barruan kokatu du, Nasuvinsa sozietate 
publikoaren bidez Nafarroako Gobernuak martxan jarri duena 
524 BOErekin. Horiek guztiak titulartasun publikokoak izango 
dira, errenta-erregimenean, eta Passivhaus estandarrari 
jarraituz eraikitakoak -zorrotzena da kontsumoko eraikinetara, 
ia nulua-. Udazken honetan hasiko dira eraikitzen hurrengo hiru 
urteetan.

Plan honekin -gazteentzat, babespeko apartamentuetan 
dauden adinekoentzat eta baliabide gutxi dituzten familientzat 
dena-, Nafarroako Gobernuak etxebizitza publikoa errenta-
erregimenean sustatzeko apustua bikoiztu du, azken urteetan gero eta handiagoa izan den errenta-
eskaerari erantzuteko, izan ere, Nasuvinsaren erroldan izena emandako 5.000 eskatzaile baino 
gehiagoren % 70 dagoeneko ordezkatzen du. Halaber, arlo kuantitatiboari dagokionez, errenta-plan honen 
524 BOE abian jartzea azken zortzi urtetan sustatutakoaren bikoitza baino gehiago dira, 213 etxebizitza 
eraiki zirelako errentan jartzeko.

Etxebizitza Lege berria eta Erretan Plana abian jartzearekin espero da 1.600 etxebizitza gehiago 
izatea legealdian zehar etxebizitza berria sustatuz, etxebizitza birgaituz eta errenta-poltsa handituz. 
Etxebizitza berria sustatzeari eta etxebizitza birgaitzeari esker urte hauetan 1.800 enplegu sortuko direla 
balioesten da. 

 
Laparra ekitaldira bertaratutako publikoari hitz 
egiten, Nasuvinsako kudeatzaile José Mª 
Aierdiren aurrean. 
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