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zarritako ge

uan, kasu 
mazio hori ja

buruzko inf
rrek honak
ruz: "Alega
mango du,
ekoak itzult
emango zai
eko itzulkete

lpen bat sa
 zien inprim
orrek adiera
ondoren o
atu aurretik
 zaio zorra
ordaindu ah

akinarazpen

koak, Lan
 ala ez argi
ko zenbate

artasuna am
ri buruzko i

 

tzeko ebaz
nako hau ad

 egiten ez b
errentaren/
en-bidea ha
ehieneko ze

 zehatza 
asotzen. 

ormaziorik 
ko hau ba
azioak aurk
, eta haren
tzeko beteb
io, eta orda
en kopurua

artu zen La
makian, ku
azten zuen
ordaintzeke
ik prestazio
aren zer ze
halko du, 

nik ez duela

bidera igo
tzeko eska
ekoen berri
maitu ondo
nformaziori

 

penetan, o
dierazten d

bada, betea
/etxebizitzar
asi baino l
enbatekoa, 

itzultzeko 

ere ez ze
aino ez zu
kezteko epe
n berri em
beharra adi
aintzeko ge

a eta zenbat

anbidek une
uota jakin 
n administra
 zegoen z

oa eteten e
enbateko d
edo, best

a jaso esan 

orritako big
tu zuen, ba
i emateko 
ren; dena d
ik jaso. 

orain, aurre
a orain: 

arazpen-bid
rako prest
lehen, hiler
 zorra kitatu

betebehar

n jaso itzu
uen adiera
ea igaro o

mango zaio.
ierazten ba
ehieneko ep
tekoa ere."

e hartan itz
bat nomina
azioak kon
orra jakina
edo iraungi
duen ordai
tela, ordain

 du. 

garren info
ai eta, hala
informazio
den, berriro

etik jaso du

dea abiarazi
tazio osaga
ro konpent
u arte". 

ra adieraz

ultzeko pro
azten prest
ndoren, La
. Ebazpen 
du, eskura 
pea finkatu

" 

zultzera beh
an konpent
promisoa h
razteko. Z

itzen baldin
intzeke, et
nketa zatik

ormazio-esk
korik egon 
 idazkiaren
o ere, Arar
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ugunaz 

ziko da. 
arriaren 
tsatuko 

i zuen 

ozedura 
tazioak 
anbidek 
 horrek 
 dituen 
uko da, 

hartuta 
tsatzea 
hartzen 
ehazki: 

n bada, 
ta hura 
katzeko 

kaeran, 
 bazen, 
n kopia 
rtekoak 



 

 

 

 
4-. H
eraku
zego
ebazp
hileko
diru-s
unita
 
Eraku
intere
ziren 
nomi
berar
aurre
buruz
 
Dakig
zorra
haste
kontu
 
Kasu
inform
hand
Arart
da eg
 
 
Horre
eta a
Politi
 
 
 

Hala ere, e
unde auton
ela eta irm
penean au
o kuotaren 
sarrerak be
ateak lortuta

unde horr
esdunaren 
 zorrak bo
nan desko
riaz horreta
etik beste 
zko ebazpe

gunez, bet
aren % 20
ea. Premia
ura izango 

u zehatz ho
mazio gehi
itzea lortuk
tekoaren ab
gokia lehen

egatik guzt
arautzekoak
ketako Sail

erakunde h
nomoaren 
o bihurtu z
rreikusitako
 deskontua
ermatzeko 
ako laneko 

ek interpr
diru-sarrera
rondatezko
ontua onar
arako konpr
xedapenik 

enetan, lehe

tearazpen-a
0ko erreka
menduzko 
dira, kostu 

onetan, leh
ago eman 
ko zen, ha
buruz, zorr
 adierazitak

iagatik, eta
k- 11.b) art
lari honako

honek ond
jardunean. 

zela kexagil
o itzultzeko
a, ezin zela 
errenta ko
 diru-sarrer

retatzen d
ak bermatze
o epean ord
rtzeko form
romisoa ha
 jaso aldez
enengo fase

aldia abiar
argua sortz
 prozedura
 gisa. 

hen adiera
eta ardura

asierako 16
ra betearaz
ko gabeziak

a otsailaren
tikuluan xe
 iradokizun

 

orioztatu d
 Egia bada
earen prest
o modua, 
 gauzatu; iz

obratzen jar
ak zirela et

du Lanbid
eko errenta
daintzeko m
mularioetan
artu zuelako
z aurretik 
e honetan e

azteak, be
zea dakar 
an sortzen 

zi den mo
 handiagoa

6.312,75 e
zpen-bidera 
k kontuan h

n 27ko 3/1
datutakoar
 hau egiten

 

du hobetze
a ere itzu
tazioa iraun
ordura art
zan ere, jas
rraitzeko b
a. 

ek beraria
aren espedie
moduari bu
n jasotzen 
o, baizik et
iraungitzek
ez ordaintze

erehala, le
eta beran
diren gas

oduan, enp
a erakutsiz 
eurotik 17.
 igortzeaga
hartuta. 

985 Legea
ekin bat et
n zaio: 

eko tartea 
ltzeko bete
ngi zenean,
e kexagilea
sotzaileak e
etekizunak 

az jakinara
entean orda
uruz; ez ba
 zuen par
ta, halaber,
ko eta itzu
earen ondo

egearen ag
ndutze-inter
stuak ere 

plegu eraku
 gero, kexa
947,73 eu
atik sortuta

k -Ararteko
torriz, Enple

dagoela e
ebeharra e
 egia da, h
ak jasotzen
ez zituen be
 bere bizik

azi behar 
aindu gabe 
akarrik aldi 
ragrafoaren
 ez zuelako
ltzeko proz
rioei buruz.

ginduz, ha
resen sort
premiamen

unde auton
agilearen zo
urora, hain 
ako errekar

o erakundea
eguko eta 
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enplegu 
ebatzita 
halaber, 
n zuen 
etetzen 
kidetza-

 zuela 
 geratu 
hartan 
 bidez 
o aldez 
zedurei 
. 

sierako 
zapena 

nduaren 

nomoak 
orra ez 
zuzen. 
gua ez 

a sortu 
Gizarte 



 

 

 

 
Berrik
gisa 
eta, 
zatik

kusi dezala
bidegabe ja
behin boro
atzea eskat

 diru-sarrer
asotako pre
ondatezko 
tzeko, boro

IR

rak bermatz
estazioak it
bidean, ke

ondatezko e

 

RADOKIZU

zeko errent
tzultzeko b
exagileari j
epean ordai

 

NA 

a eta etxeb
etebeharra 
jakinarazpe
n dezan. 

bizitzarako 
 betearazpe

en bat bida

prestazio o
enbidera ig
al diezaiola
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osagarri 
ortzea, 
a zorra 


