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Arartekoaren 2013ko uztailaren 4ko ebazpena. Horren bidez Eusko Jaurlaritzako 
Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari gomendatzen zaio Diru-sarrerak Bermatzeko 
Errenta baten suntsiarazpena ondoriorik gabe utz dezala. 
 

Aurrekariak 
 

2012ko urriaren 5ean (…) andreak aurkeztutako kexa bat izapiderako onartu zen. 
Kexa horren oinarria, Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) baten suntsiarazpena 
izan zen. 
 
Kaltetutako pertsonak ez zuen jakin zein izan zen prestazioa suntsiarazteko 
arrazoia. Izan ere, aurretiaz jakinarazi gabe suntsiarazi zen, hau da, 
erreklamaziogileari ez zitzaion jakinarazi horren inguruko espediente bat hasi zenik, 
eta ondorioz, ez zitzaion deialdirik egin entzunaldirako izapiderako. Ekainean hil 
horri dagokion zenbatekoa ordaindu ez ziotenean, suntsiarazpenaren berri izan 
zuen. Halaber, erreklamaziogileak jakinarazi zigunez, urtarrilean DBE berritzeko 
eskaria egin zuen, baina horri buruz ez zioten inolako jakinarazpenik bidali. 
 
Hainbat aldiz agertu zen Lanbideren bulegoan, ordainketak eten izanaren arrazoiari 
buruz informazioa eskatzeko, eta irailaren 3an idazki bat entregatu zuen, informazio 
hori modu formalean eskatzeko. Azkenean, urrian, terminalaren pantailan 
erakutsitako informazioaren kopia bat entregatu zitzaion. Bertan ageri denez, “ez 
berritzeko” “egiaztatutako proposamena” dago, ondorioak 2012ko maiatzetik 
aurrera izango zituena, arrazoi honengatik: “BU titularrak eta/edo BUko kideak 
dituen laneko diru-sarrerak bizikidetza-unitateko kideen kopuruaren eta bizikidetza-
unitate motaren arabera dagokion gizarteratzeko eta gizarte-babeserako oinarrizko 
errentaren hileko zenbatekoa baino handiagoak izatea. Era berean, behar ez bezala 
hartutako zenbatekoengatik 4274,06€-ko zorra sortu zela jakinarazi zitzaion. 
 
Hau da, prestazioaren etenaldia izan beharrean prestazio horren suntsiarazpena zela 
azaldu zitzaion, atzeraeraginarekin, eta bidegabeko kobrantzengatik zorra sortu 
zela. 
 
Urriaren 30ean, erreklamaziogileak hasieran emandako informazioa osatu ondoren, 
Arartekoak idazkia bidali zion orduan Enplegu eta Gizarte Politiken Saila izena zuen 
sailari, ordainketak eteteko jarraitutako prozedurari buruzko datuak eskatzeko. 
Halaber, erreklamaziogileari prozedura horren inguruan bidali zitzaizkion 
jakinarazpenen kopia ere eskatu zuen. 
 
Erakunde horrek erantzunik ematen ez zuenez, 2013ko martxoaren 12an agindeia 
zuzendu zitzaion, Arartekoak eskatutako informazio guztia ematearen betebeharra 
gogora ekartzeko. 
 
Apirilaren 16an, Lanbidek erantzun-idazkia bidali zuen. Idazki horren bitartez, 
erakunde  horrek azaldu zigun DBE suntsiarazi zela erreklamaziogileak aurkeztutako 
nominak erakutsi zuelako bizikidetza-unitateak DBEren titular izateko gehieneko 
diru-sarrerak gainditzen zituela. 
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Halaber, adierazi zigunez, erreklamaziogileak 2011ko abuztuan lehenengo aldiz 
eskatu zuen DBE berritzeko, eta horretarako prozedura 2012ko uztailean hasi zen. 
Suntsiarazteko ebazpenaren proposamena egun hartan bertan eman zen. 
 
Arartekoak lehendik zekien informazioaz aparteko besterik azaldu ez zitzaigunez, 
suntsiarazpena zela eta berritzeko lehenengo eskaria 2011ko abuztuaren 4an 
aurkeztu zela baieztatzea alde batera utzita, erakunde honek bigarren informazio-
eskari bat bidali behar izan zuen. Horren bidez berriro ere datuak eskatu genituen 
prestazioa suntsiarazteko jarraitutako prozedurari buruz, erreklamaziogileak 
bidegabeko kobrantzengatik sortutako zorraren zenbatekoari buruz eta zor hori 
sortzeko jarraitutako izapideei buruz, jaso behar ez ziren kopuruak erreklamatzeko 
prozedura arautzen duen 147/2010 Dekretuaren VI. Kapituluaren arabera. 
 
Azkenean, maiatzaren 31n erantzun-idazki bat jaso zen. Idazki horren bitartez, 
espedientearen hurrengo alderdi hauei buruzko informazioa eman zitzaigun. 
 

 Abuztuaren 4an erreklamaziogileak jakinarazi zuenez, bere senarra lan-
jarduera bat egiten hasi zen, hau da, egun hartan ez zuen berritzerik eskatu, 
lehenengo idazki hartan azaldu zigun bezala. Bigarren idazki horretan hitzez 
hitz azaldu zitzaigunez, “Ikusi genuen 2011ko abuztuaren 8an jakinarazi 
zuela lanean hasi zela -pentsatzekoa da (…)ko Udaleko gizarte zerbitzuetan 
jakinarazi zuela- DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA KUDEATZEN 
LAGUNTZEKO BULEGOAK 2012ko otsailaren 9an erregistratu zuen 
jakinarazpena LANBIDEN sartua zela 2012ko urtarrilaren 25ean, 
interesdunak espedientea berrikusteko beharrezko dokumentuak aurkeztu 
zituen (…) enplegu-bulegoan, eta bulegoak diru-sarrerak bermatzeko errenta 
kudeatzen laguntzeko bulegoari bidali zizkion dokumentuak, 2011ko 
abuztuaren 4ko JAKINARAZPENAREKIN batera bideratzeko”. 
 

 Hauxe jakinarazi ziguten: ”2012ko apirilaren 30ean bukatu zitzaion 
prestaziorako eskubidea interesdunari,  eta, 2012ko uztailaren 9an, diru-
sarrerak bermatzeko errenta kudeatzen  laguntzeko bulegoak prestazioa  EZ 
BERRITZEKO PROPOSATU zuen, laneko errenten zenbatekoa handiagoa 
zelakoan interesdunari diru-sarrerak bermatzeko egokituko zitzaiokeen 
errentarena baino. PROPOSAMENA berandu bihurtu zen EBAZPEN:2012ko 
urriaren 20an –pentsatzekoa da Lanbide diru-sarrerak bermatzeko errenta 
eta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria kudeatzen hasi zenetik 
LANBIDEKO APLIKAZIO INFORMATIKOEK dituzten gabeziak direla eta-. 
2012ko azaroaren 7an jakinarazi genion EBAZPENA interesdunari”. 
 
 

 Halaber, Lanbidek bidalitako lehenengo idazkiarekin gertatu zen bezala, ez 
zitzaigun daturik eman suntsiarazpen prozedurari buruz, ezta behar izan 
gabe kobratutako kopuruengatik zorra sortzeko prozedurei buruz ere. 
Erreklamaziogileari ez zitzaion jakinarazpenik bidali arrazoi honengatik: “Ez 
zen ohikoa DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA KUDEATZEN 
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LAGUNTZEKO BULEGOAK prestazioa IRAUNGITZEA erabaki zuenenan”. 
Azaldu zenez, 2012ko azaroaren 7ko ebazpenean, aukerako berraztertzeko 
errekurtsoa aurkezteko hilabeteko epeari buruzko informazioa eman zen. 
 
 

Gogoetak 
 

1. Arartekoak badaki Lanbidek DBE kudeatzeko erabiltzen dituen aplikazio 
informatikoek arazoak eduki dituztela kudeaketa horren ardura eskuratu 
zenetik. Era berean, badakigu arazoetako asko zati batean konpondu direla. 
Auzi horren gainean ofiziozko jarduketa bat egin zen, eta arrazoi horregatik, 
aurtengo urtarrilaren 31n informazioa eskatzeko idazkia bidali zen. Idazki 
horrek oraindik ez du erantzunik jaso. Beraz, arazo horien inguruan beste 
esku-hartze bat egin denez, horiei buruz ez da beste aipamenik egingo 
gomendio honetan. 
 

2. Garrantzitsua da azpimarratzea Lanbidek ez digula bidali DBE berrikusi edo 
berritzeko espedienteei buruz eskatu ditugun agirietako bat ere. Daukagun 
informazio guztia, beraz, erreklamaziogileak emandakoa nahiz Lanbidek gure 
informazio-eskariei erantzuteko bidalitako bi idazkietakoa da. 
 
Halaber, zera nabarmendu beharko litzateke: idazki horien bien bitartez 
Lanbidek Arartekoari emandako informazioan kontraesan txikiak ikusten 
dira, bereziki erreklamaziogileak erakunde autonomoaren1 aurrean 
aurkeztutako idazkien izaerari buruz. Izan ere, inguruabar horrek kexa-
espedientearen izapidean eragina izan du. 
 

3. Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko 147/2010 Dekretuaren 53.2 
artikuluak honako hau dio: “Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko 
eskubidea aldatzeko, eteteko edo azkentzeko prozedura hasitakoan, 
ofiziozko prozedura bat bada, hasiera eman zaiola jakinaraziko zaio titularrari 
adierazitako bizilekura igorrita, prozedurak oinarri dituen arrazoiak eta izan 
ditzakeen ondorio ekonomikoak adieraziz, baita ebazteko eta jakinarazteko 
epea eta 55. artikuluan ezarritako epean esanbidezko ebazpenik ezak izan 
ditzakeen ondorioak ere, eta hori guztia interesdunek egokitzat jotzen 
dituzten alegazioak egin ditzaten.” 
 
Lanbidek emandako informazioak dioenez, DBE zuzenean suntsiarazi zen, 
antza denez erreklamaziogileak 2011ko abuztuan aurkeztutako idazkiaren 
ondorioz aktibatutako prozedura bat amaitu izanagatik. Hori gertatu zen 
laguntza bulegoak prestazioa iraungitzea erabaki zuenean, inolako 
espedienterik ireki zela jakinarazteko idazkirik bidali gabe eta suntsiarazteko 
ebazpena eman aurretik alegazioak aurkezteko aukerarik eman gabe. 
 

                                         
1 Hori gogoeta hauen 5. puntuan egiaztatu ahal izango da. 
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Suntsiarazteko ebazpenaren aurka errekurtsoa aurkezteko aukera (gogora 
ekar dezagun, erreklamaziogileari ebazpen hori abuztuko idazkia aurkeztu 
eta urte eta hiru hilabete geroago jakinarazi zitzaion) ez da nahikoa 
sortutako babesgabetasuna arintzeko. Izan ere, mota horretako tresnak, 
ebazpena eman eta gero erabiltzen dira. Alegazioen xedea, berriz, hain 
zuzen ere ebazpen hori har dadila eragoztea da. 
 
Gure ustez horrek erreklamaziogilearen eskubideak modu larrian urratzen 
ditu; ildo horretan, gogora ekar dezagun 18/2008 legearen 12. artikuluak 
hauxe dioela: “Diru-sarrerak bermatzeko errenta eskubide subjektibo gisa 
eratzen da, aplikatzekoa den modalitatean prestazioa eskuratzeko berariaz 
araututako baldintzak betetzen dituzten pertsona guztientzako eskubide 
subjektibo gisa”. 
 
Lanbidek eskubide subjektibo bat zuzenean suntsiaraztea erabaki du, 
horretarako funtsezkoak diren prozedurazko arauak errespetatu gabe. Beraz, 
baliteke Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 62.1 artikuluko kasuetako 
batean egotea: “Erabat deusezak izango dira herri-administrazioen egintzak 
baldin eta: (…) Legez ezarritako prozedura erabat alde batera utziz edo kide 
anitzeko organoek erabakiak hartzeko funtsezko arauak guztiz bazterturik 
eman badira”. 
 
Era berean, suntsiarazpenak atzeraeragina duenez, baliteke araudi 
berberaren 62.2 artikulua aplikatu ahal izatea: Erabat deusezak izango dira 
honako administrazio-xedapen hauek ere: konstituzioa, legeak edo 
administrazioaren goragoko mailako xedapenak hausten dituztenak; legez 
arautu beharreko gaiak arautzen dituztenak; eta zehatzexedapen 
kaltegarrien edo norbanakoen eskubideak murrizten dituzten zehatze-
xedapenen atzeraeragina ezartzen dutenak. 
 

4. Indarrean dagoen araudiak berariazko kapitulu bat eskaintzen dio behar ez 
bezala jasotako kopuruak erreklamatzeko prozedurari, 147/2010 
Dekretuaren VI. Kapitulua. Horren atzetik interpretatzen duguna da 
legegileak prozedura horren garrantzia azpimarratzeko asmoa duela, kontua 
orokorrean arazo ekonomikoak dauzkaten pertsonei diru-kopuruak 
erreklamatzea baita. 
 
Dekretuaren VI. kapitulu horren barruan dagoen 57.2 artikuluak zera dio: 
“Prozedura hasitakoan, foru-aldundiak ondokoak jakinaraziko dizkio 
titularrari: prozedurari hasiera eman zaiola, oinarritzat dituen arrazoiak, izan 
ditzakeen ondorio ekonomikoak, ebazteko eta jakinarazteko epea, eta 58. 
artikuluan ezarritako epean berariazko ebazpenik ezaren ondorioak. 
Interesdunek, hilabeteko gehieneko epean, egokitzat jotzen dituzten 
alegazioak egin ahalko dituzte. 
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Beste alde batetik, 57.4 artikuluak dioenez, “Jaso behar ez zela jasotako 
prestazioari edo prestazioarengatik jaso behar ez zela jasotako zenbatekoari 
lotutako egoera dagoela baiesten bada, aurreko paragrafoan aurreikusitako 
ebazpenak dagozkion kopuruak itzuli beharra adieraziko du, bertan finkatuta 
interesdunak betebehar hori gauzatzeko izango duen gehieneko epea, baita 
egin beharreko hileko itzulketen kopurua eta zenbatekoa ere. Adierazitako 
epea finkatzeko kontuan hartu beharko da, salbu eta horri dagokionez 
titularrak beste borondate espres bat adierazten badu, itzuli beharreko 
kopuruek ezin izango dutela gainditu interesatutako pertsonaren eta bere 
bizikidetza-unitatearen aurreikusitako diru-sarreren % 30 epe horrek 
aipatzen duen denboran”. 
 
Beraz, behar ez bezala jasotako kopuruengatik zorra sortzea ekar lezakeen 
inguruabarren bat dagoela detektatzen denean, Lanbidek nahitaez 
espedientea  hasi behar du, eta eragindako pertsonari entzun ostean, 
zorraren jatorria, zenbatekoa eta ordaintzeko modua deklaratu. 
 
Lanbidek zorra egitatezko bidetik sortu du, horretarako prozedurarik hasi 
gabe. Hortaz, baliteke Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 62.1 
artikuluko kasuetako batean egotea: “Erabat deusezak izango dira herri-
administrazioen egintzak baldin eta: (…) Legez ezarritako prozedura erabat 
alde batera utziz edo kide anitzeko organoek erabakiak hartzeko funtsezko 
arauak guztiz bazterturik eman badira”. 
 

5. Lanbidek bidalitako bigarren erantzunean ageri den informazioan azaltzen 
zaigunez, erreklamaziogileari 2012ko apirilaren 30era arte eman zitzaion 
DBE, gogoeta hauen aurrekarietan transkribatutako zatian ageri den bezala. 

 
Erreklamaziogilearen beraren bertsioak dioenez, hark 2012ko urtarrilaren 
25ean berritzeko eskatu zuen. 2011ko abuztuaren 4ko komunikazioa, aldiz, 
lan-jarduera baten hasierari buruzkoa izan zen. 2011ko abuztuko idazkiaren 
izaera Lanbidek emandako bigarren erantzunean baieztatzen da. Erantzun 
horretan, gorago transkribatutako testuaren arabera, idazki hori lan-jarduera 
baten hasierari buruzko komunikazio gisa definitzen da. 
 
2011ko abuztuko idazki hori 2012ko otsailean izapidetu zen, eta 2012ko 
urtarrilean DBE berritzeko aurkeztutako eskariari batu zitzaion. Hala, DBEren 
espedientearen berrikuspena hasteko oinarria jarri zen, eta amaitzeko, 
prestazioa suntsiarazi zen. 
 
Informazio horretatik ondorioztatzen da Lanbidek bi prozedura izapidetu 
dituela, bat aldatzeko edo eteteko (prozedura horren lehenengo izapidea 
2011ko abuztuko idazkia izango litzateke) eta beste bat berritzeko (antza 
denez 2012ko urtarrilean eskatu zen), batera.  
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Emandako informaziotik ondorioztatu ahal izango litzateke, beraz, lan-
egoera aldatzeari buruzko komunikazioak ez zuela eragin DBEren aldaketa 
edo etenaldia, baizik eta berrikusteko prozeduraren hasiera, 
erreklamaziogileari bere Lanbideko bulegoan entregatutako pantailako 
informazioaren kopiatik ondorioztatzen den bezala. Hain zuzen ere, 
informazio horretan aipatzen den berrikuspenak 2011ko abuztuaren 1etik 
2012ko uztailaren 31ra arte doan tartea hartzen du. 
 
Gure ustez, lan-egoeraren aldaketaren berri eman ondoren, Lanbidek, 
berrikusteko prozedura hasi beharrean, prestazioa eten edo aldatzeko 
espedientea hasi beharko zukeen, eta horri buruz ebazpen bat eman, bi 
hilabeteko epean, antolamendu juridikoak dioen bezala, 147/2010 
Dekretuaren 55.2 artikulua: “Aurreko paragrafoan aipatutako ebazpenak 
arrazoitua izan beharko du eta gehienez bi hilabeteko epean emango da, 
aldatzeko, eteteko edo azkentzeko prozedura hasi den egunetik zenbatzen 
hasita. (…) 
 
Lanbidek ez dio erantzun 2011ko abuztuko idazkiari, ezta 2012ko 
urtarrilekoari ere. Hala, bi prozedura diferente, bata aldatzeko edo etetekoa 
eta bestea berritzekoa, berrikusteko prozedura bakar bihurtu ditu. Beraz, 
baliteke Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 62.1 artikuluko kasuetako 
batean egotea: “Erabat deusezak izango dira herri-administrazioen egintzak 
baldin eta: (…) Legez ezarritako prozedura erabat alde batera utziz edo kide 
anitzeko organoek erabakiak hartzeko funtsezko arauak guztiz bazterturik 
eman badira”. 
 

6. Azaldu den bezala, erreklamaziogileari bere Lanbideko bulegoan 
entregatutako pantailako informazioaren kopian, 2011ko abuztuaren 1etik 
2012ko uztailaren 31ra arteko tartea hartzen duen berrikuspena aipatzen 
da. Beraz, uler liteke suntsiarazpena berrikuspen prozedura baten azken 
emaitza dela. Hain zuzen ere, prozedura hori erreklamaziogileak 2011ko 
abuztuaren 4an idazkia aurkeztu zuenean hasiko litzateke. 
 
Lanbidek nahitaez erantzun behar die epea berritzeko eskariei, 18/2008 
Legearen 62.2 artikuluko mugen barruan: “Ebazpena emateko organo 
eskudunak prestazioa onartzeko edo ukatzeko ebazpena gehienez ere bi 
hilabeteko epean emango du, dagokion eskabidea aurkezten denetik 
kontatzen hasita. Epea amaitzen bada berariazko ebazpenik eman gabe, 
eskatutakoa diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako prestazio 
osagarria badira, eman egin direla ulertuko da, eta gizarte-larrialdietarako 
laguntzak eskatu badira, berriz, ukatu egin direla. 
 
Hala, erreklamaziogileak urtarrilean aurkeztutako berritze-eskaria eta 
berrikuspen-espediente bat –azaroan ebatzi zenean, azkenik, “ez berritzeko” 
proposamena eman zen– lotu izanak, aurreko puntuan aipatutako 
inguruabarrak sortzeaz gain, prozedura luzatzea ekarri du; izan ere, 
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antolamendu juridikoak ebazteko ematen dituen bi hilabeteak baino askoz 
epe luzeagoa iraungo luke. 
 
Lanbidek hamar hilabete behar izan ditu eskabide bati erantzuteko, 
horretarako bi hilabeteko epea daukan arren. Hortaz, DBE berritzearen 
onarpena, 18/2008 legearen 62.2 artikuluaren arabera, administrazio-
isiltasun positiboagatik eman behar zatekeen. Dena dela, Lanbidek, DBE 
arautzen duen araudiaren arabera, espedientea gerora berrikusteko aukera 
dauka. 
 

7. Suntsiarazpena eragin duen azken arrazoia, 2011ko abuztuan bizikidetza-
unitateak DBEren titular izateko muga ekonomikoak gainditzen zituela 
jakinarazi izana da.  
 
Hain zuzen ere, erreklamaziogilearen senarrak aldi baterako kontratu bat 
sinatu zuen, muga horiek gainditzen zituen soldatarekin. Kontratu hori sei 
hilabeteko epean amaitu zen, eta inguruabar horren berri ere Lanbideri eman 
zitzaion.  
 
2012ko abenduan erreklamaziogilearen senarrak lanaldi erdiko beste 
kontratu bat sinatu zuen, gaur egun indarrean dagoen kontratua. Kontratu 
horrek hilean 500€ eta 600€ artean ekartzen dizkio bizikidetza-unitateari, 
zehazki lan egindako orduak gehiago edo gutxiago diren. Beraz, ez lituzke 
gaindituko baliabideei buruzko mugak, behintzat lanagatiko diru-sarrerei 
dagokienez. 
 
18/2008 legearen 26.1a) artikuluak hauxe dio: “Diru-sarrerak bermatzeko 
errenta jasotzeko eskubidea eten egingo da, edozein izanik ere errenta 
horren modalitatea, arrazoi hauengatik: a) Eskubidea aitortzeko eskatzen 
diren baldintzetakoren bat aldi batean galtzea.” 
 
Prestazioa eskuratzeko mugak gainditzen zituzten lanagatiko diru-sarrerak 
zeudela 2011ko abuztuan jakinarazi ondoren DBE eten behar izan zatekeen, 
eta sei hilabete geroago berriro hasi2, kontratua amaitu ondoren. 
Horrenbestez, laneko diru-sarrerak osatzeko errentaren modalitatean aldatu 
behar zatekeen 2012ko abendutik aurrera, data hartan jakinarazi baitzuen 
erreklamaziogileak gaur arte hasitako lan-jarduera hasi izana. 
 
Lanbiden aurkeztutako jakinarazpenak izapidetzeko atzerapen 
handiarengatik, prozedurak bategiteagatik eta prozedura horiei buruzko 
arauak ez betetzeagatik, erreklamaziogilearen DBEren espedientea korapilatu 
egin da, eta argi eta garbi babesgabetasun egoera sortu da. Lanbidek 

                                         
2 Egoera horrek hamabi hilabete baino gehiago irauten badu, azkenean DBE iraungi ahal da 
18/2008 legearen 28.1d) artikulua aplikatuz: “Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko 
eskubidea, edozein modalitatetan, ondorengo arrazoiengatik iraungiko da (…)Etete-egoera 
bat hamabi hilabetetik gorako denbora jarraituan mantentzea. 
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Arartekoari eman dion informazioa nahasia izan da, eta horrek ez du 
lagundu kasu hau argitzen. 

 
Horrenbestez, erakunde hau sortzen eta arautzen duen otsailaren 27ko 3/1985 
Legearen 11 b) artikuluan xedatutakoari jarraiki, honako gomendioa egiten dugu: 
 

GOMENDIOA 
 
Erreklamaziogilearen DBEren suntsiarazpena ondoriorik gabe uztea. 
 
DBEren espedientean 2011ko abuztuaren 4ra arte atzeraegitea, hain zuzen ere 
data hartan jakinarazi baitzen lan-jarduera hasi zela, kontuan hartuta senarraren 
lan-bizitzak data hartatik aurrera izandako aldaketak; halaber, bidezkoa balitz, DBE 
ordaintzen berriro has dadila jarduera horren amaiera jakinarazten duen unetik, 
prestazioa gaur egungo egoerara egokituta, 2012ko abenduan lanaldi erdiko 
kontratu bat sinatu baitzen. Hori guztia, DBErako eskubidea lortzeko gainerako 
baldintza guztiak betetzen badira. 
 
 
 


