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Arartekoaren 2020S-798-19 Ebazpena, 2020ko maiatzaren 8koa. Horren bidez 
Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari Iradokitzen zaio “prestazioa eskatu 
aurretik jasotako ezohiko diru-sarrerei” buruzko 2019ko maiatzeko instrukzioa 
aplikatzeko diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren espediente guztiei eta onetsi den egunetik egiteko, bai eta emandako 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoa eta prestazio ekonomikoen 
erreklamazioa berrikusteko ere.  

 
 

Aurrekariak 
 
1.- Arartekoak antzeko kexa ugari izapidetu ditu. Hain zuzen ere, kexa horietan ez 
daude ados Lanbidek prestazioa eskatu aurretik jasotako ezohiko diru-sarrerei 
buruzko 2019ko maiatzaren 17ko instrukzioa aplikatu ez izanarekin instrukzio hori 
onesti aurretik diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren titularrak ziren pertsonen kasuan.   
 
Instrukzio horren aurreko irizpidea aplikatuz, enpleguko erakunde autonomoak diru-
sarrerak bermatzeko errentaren titularra izan aurretik jasotako zenbateko 
ekonomiko batzuk zenbatu zituen maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 20.1. 
artikuluan ezarritako arau-xedapenekin bat etorriz. Hori dela eta, dagokien diru-
sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoa murriztuko zaie pertsona horiei. Horri 
dagokionez, Lanbidek 60 hilekotan banatzen zuen interesdunak jasotako zenbateko 
osoa, nahiz eta diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatu aurretik jaso izan, eta, 
ondoren, emaitza deskontatzen zion bizikidetza-unitatearen osaeragatik aitortzen 
zitzaion diru-sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoari.  
 
2019ko maiatzean instrukzio berria onetsi zenean, pertsona batzuk Lanbidera jo 
zuten aurreko arau-xedapena aplikatzearen ondorioz sortzen zen zenbatekoa 
aplikatzeari utzi ziezaioten. Jasotako kexetan, hain zuzen ere, honako hau adierazi 
zen: nahiz eta beren-beregi eskatu, Lanbidek ez zuen onartu instrukzio berria 
aplikatzea instrukzio hori indarrean sartu aurretik —hau da, 2019ko maiatza— diru-
sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren titular 
zirenei.  
 
Horri dagokionez, kexagile horien espedienteetan aurreko irizpidearen ondorioak 
mantendu dira, hau da, diru-sarrerak bermatzeko errentaren titulartasunaren 
aurreko diru-sarrerak ezohiko diru-sarrera gisa zenbatzea, instrukzio berri horren 
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onespena alde batera utzita. Hori horrela izan da, hain zuzen, Lanbidek ez duelako 
espediente horietan aplikatzea onartu edo, kasurik onenean, irizpide berria aplikatu 
duelako bakar-bakarrik interesdunak bere-beregi eskatu badu. 
 
Azken kasu horietan, erakunde autonomoak aplikatzeko eskaeraren data hartu du 
kontuan eragina izateko data gisa eta ez instrukzioa indarrean sartu zen eguna. 
Horrela, izapidetzen ari garen espediente baten testuinguruan (1495/2019/QC 
espedientea, hain zuzen ere) erakunde honek jakin izan duenez, Lanbidek 
ordaintzeko zenbatekoa aldatzea onartu du interesdunak beren-beregi eskatu 
zuenetik diru-sarrerak bermatzeko errenta berrikusteko.   
 
Salatutako egoeren adibide da, esaterako, Arartekoak izapidetu duen 
espedienteetako bat: Lanbidek kexagileari prestazioa emateko ebazpenean (2019ko 
otsailaren 28ko ebazpena) ezohiko diru-sarrera gisa zenbatu du lanetik 
botatzeagatik jasotako kalte-ordain bat (2017ko abuztuan jaso zuen). Interesdunak 
jaso zuen kopuru osoa 4.073,71 euro izan zen, 2.329,66 kalte-ordain gisa eta 
1.744,05 euro ordaindu gabeko ordainsarien kontzeptu gisa. Kalte-ordaina 2018ko 
martxotik abuztura ordaindu zen, eta diru-sarrerak bermatzeko errenta ez zen 
2018ko abenduaren 4ra arte eskatu, bost hilabete geroago, alegia. Kexagileak 
emateko ebazpenaren aurkako errekurtsoa jarri zuenean, kalte-ordaina diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren eskaera aurkeztu 
baino hilabete batzuk lehenago egin zela oinarri hartuta, Lanbidek aurkeztutako 
errekurtsoa ezetsi zuen.  
 
2.- Arartekoak aurreko kexak bideratu ditu, eta Enpleguko eta Gizarteko 
Politiketako Sailari informazioa eskatu dio erakunde honi jakinarazi zitzaizkion 
egitateen inguruan. Bestalde, kasu guztietan jakinarazi ditu arau-babes nahiko ez 
edukitzearen gaineko aurretiazko gogoetak, baina, errepikakorrak ez izateko, 
geroago jasoko dira. 
 
3.- Enpleguko erakunde autonomoak informazio-eskaeren erantzunetan azaldu du 
ez dela egokia irizpide berria aplikatzea diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren eskaera data horretatik aurrera egin dutenen 
kasuan; hau da, hartzaile berriei baino ez zaie aplikatu behar, eta une horretan 
dagoeneko titularrak zirenak baztertu. 
  
Adibidez, lehen nabarmendu den espedientearen kasuan, honako hau jaso da 
Arartekoaren informazio-eskaerari erantzuteko zuzendari nagusiaren txostenean:  
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“batetik, Lanbideren 2019ko maiatzaren 17ko jarraibidean jasotako irizpidea ez da 
bete, irizpide horiek data horiek baino beranduagokoak direlako, 2018/RGI/XXX 
espedientea 2019ko otsailaren 28an itxi baitzen (irizpide berria indarrean jarri baino 
lehen).” 
 
Horri dagokionez, esan beharra dago, txostenean kexagilearen diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren espedientea 2019ko otsailaren 28an amaitzen dela dionean, 
esan nahi duena da egun horretan eman zela laguntza emateko ebazpena, ez 
prestazioa iraungi zela. Espedientea gaur egun indarrean dago oraindik, eta 
Lanbidek prestazioa eskatu aurretik interesdunak jaso zituen laneko kalte-
ordainaren diru-sarrerak ezohiko diru-sarrera gisa zenbatzeko irizpideari eusten dio; 
hortaz, jasotzen duen diru-sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoa da diru-
sarrera horiek zenbatu gabe egokituko zitzaion zenbatekoarekin alderatuta.  
 
4.- Azken finean, Arartekoak kexa-espediente ugari jaso ditu honen inguruan, hau 
da, Lanbidek ezohiko diru-sarrerei dagokienez instrukzio berriaren jasotako 
interpretazioa ez aplikatzeari buruzkoak; horrenbestez, ebazpen honen bitartez, 
erakunde honek aztertzen du enpleguko erakunde autonomoaren jarduna 
zuzenbidearekin bat datorren. 
 
  

Gogoetak 
 
1.- Aldez aurretik, interesgarria da aplikatu behar den araudia aztertzea. 
 
Araudian ez da beren-beregi jaso diru-sarrerak bermatzeko errentaren hilekoak 
kalkulatzeko orduan prestazio-eskatzaile izan aurretik jasotako ezohiko diru-sarrerak 
zenbatu behar direnik, ezta ere Diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko 
maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 9.3. artikuluan jasotako betekizuna 
betetzen dela egiaztatzeko ere, non baliabide nahiko ez izatea egiaztatzeko 
betebeharra ezarri den.  
 
Horri dagokionez, Arartekoak sarritan adierazi du zalantzan jar daitekeela diru-
sarrerak bermatzeko errenta izapidetu aurretik jasotako diru-sarrerei Lanbidek 
emandako tratamendua, hau da, hura ezohiko diru-sarreratzat hartzea, 
proportzionala ote den, batik bat kontuan hartzen baditugu prestazio horren 
titularra izateko eskatzaileek eduki ditzaketen gehieneko etekinei buruz araudian 
ezarritako mugak.  
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Azpimarratu beharra dago maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuak, 15. artikuluaren 
bitartez, salbuespen bat txertatu nahi izan duela. Izan ere, arau orokorrak dio 
bakarrik hartuko direla kontuan bizikidetza-unitateak eskaera egiten duen hilean 
izandako diru-sarrerak, eta, beraz, xedapen horretan ez da kontuan hartzen 
interesdunek,eskaera egin aurreko urteetan edo hilabeteetan, jasotako diru-sarrera. 
Interesdunek hilero kobratzen ez diren beste baliabide ekonomiko likido edo 
ondasun higigarri batzuk izateko aukera maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 
22. artikuluan bakarrik jaso da. Xedapen horren arabera, eskaera egin duen 
bizikidetza-unitateak behar adina baliabide dituela jotzen da, baldin eta bere 
ondasun higigarrien balioa honako hau baino handiagoa bada: gehienez ere 
legokiokeen diru-sarrerak bermatzeko errentaren urteko zenbatekoaren lau halako.   
  
Lanbidek irizpide hori aplikatu izanak berekin ekarri du diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren titular izan aurretik jasotako baliabide ekonomikoak kontuan hartzea, 
hala nola, kalte-ordainak, dohaintzak edo jaraunspenak; eskaera egin zen unean 
agortu baziren ere. Hortaz, desoreka sortzen zen baliabide ekonomikoak araudian 
aurreikusitako muga gainditzen zuten ala ez kontuan hartzen zuten beste egoera 
batzuekin alderatuta —maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 9.3 c) artikuluan 
ezartzen den muga hori inolako baliabiderik ez izatekotan legokiekeen diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren modalitatearen urteko zenbatekoa lau bider da, bizikidetza-
unitateko kideen guztizko kopuruaren eta bizikidetza-unitate motaren arabera—.  
 
Zentzuzkoa da Lanbidek eskabidea egin aurreko hilabeteetan diru-kopuruak lortu eta 
eskuratu dituela egiaztatzea. Hala ere, egungo araudiak ez du ezartzen diru-sarrerak 
edo inter vivos transmisioak zenbatzeko inolako kautelarik edo eperik, eskaera 
aurkeztu aurretik pertsonek legezko mugak baino zenbateko handiagoa xedatu 
duten kasuetarako, eta hori kontuan hartu beharko litzateke etorkizunean arau-
aldaketa bat egiteko, erakunde honen iritziz.  
 
Une honetan, kautela hori bete liteke erakunde autonomo horrek eskatzailea izan 
aurreko urtean lortutako diru-sarrerei eta inter vivos eskualdatzeei buruzko 
dokumentazioa eskatuta, baina soilik kopuru horiek eskatzailearen baliabide 
ekonomiko likidoen zati gisa zenbatzeko helburuarekin, aipatu berri den dekretuaren 
22. artikuluan aurreikusten den bezala. 
 
2.- Lanbidek 2019ko maiatzaren 17ko instrukzioa onartu du, "prestazioa eskatu 
aurretik jasotako ezohiko diru-sarrerei" buruzkoa, egoera horietan araudia nola 
aplikatu behar den interpretatzen duena.  
 



   5  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 
 

  
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Hona hemen, hitzez hitz, interesatzen zaigun atala:  
 

“Aurrean adierazitakoak ezinbestean dakar hausnarketa berri bat egitea 
prestazioa eskatu aurretik jaso ziren diru-sarreren (herentzien, legatuen, 
dohaintzen, maileguen, ondarea saltzeagatik lortutako baliabideen, kalte-
ordainen, atzerapenen…) tratamenduaren gainean. 
 
Administrazioarekiko Auzien Epaitegien hainbat epai jaso dira, zeintzuk ez 
datozen bat Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ondoko egoeraren gainean 
egiten dituen interpretazio eta aplikazioarekin: pertsona batek Diru-sarrerak 
Bermatzeko Errentaren onuraduna izateko eskakizuna aurkeztu aurretik jaso 
bazituen “ezohiko” diru-sarrerak. 

 
Hori dela eta, aurrerantzean, jarraian azaltzen den moduan jardun beharko 
da: 
DSBEra iristeko eskakizuna aurkeztu bada, Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzuko langileak erabaki beharko du betetzen den edo ez, besteak beste, 
147/2010 Dekretuaren 9.3 artikuluan jasotzen den baldintza (baliabide 
nahikorik ez izatea). 
 
Halatan, ondoko bi alderdi hauek egiaztatu beharko ditu: 
1) Eskakizuna aurkeztu zen datan, bizikidetza unitatearen ondareak 

(ondasun higiezinak, kontuetan duen zenbatekoa, produktu 
finantzarioak…) ezarritako muga gainditzen ote duen (4 aldiz DSBEaren 
urteko zenbatekoa dirusarrerarik ez denean). 

2) Bizikidetza unitatearen hileko dirusarrera konputagarriak prestaziora 
iristeko muga gainditzen ote duen (DSBEaren hileko zenbatekoa 
dirusarrerarik ez denean). 

 
Espedientean dauden agirietatik ondorioztatzen bada bizikidetza unitateak 
diru-sarrerak izan zituela prestazioa eskatu aurretik, horiek ez dira ezohiko 
diru-sarreratzat hartuko, hau da, eskakizun dataren aurretik jaso ziren 
herentziak, legatuak dohaintzak, maileguak, ondarea saltzeagatik lortutako 
baliabideak, kalte-ordainak, atzerapenak… ez dira zenbatuko jaso ziren 
osteko 60 hilabeteetan. 
(…) 
Aipatutako zenbatekoa ezin da kontuan hartu ezohiko diru-sarrera gisa 
DSBEren eskaera baino lehen jaso delako.” 
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Jarraibide berri hori hobekuntza bat da egoera horretan dauden prestazioen 
hartzaileentzat, zalantzarik gabe; izan ere, enplegurako erakunde autonomoaren 
aurreko irizpidea aldatzen du, eta ezartzen du baliabideak zehazteko orduan ez 
direla kontuan hartuko pertsona eskubide horren titular izan aurretik izandako 
gertaeretan jatorria duten diru-sarrerak (dohaintzak, diru-sarrerak, maileguak eta 
ezohiko diru-sarrerak).  
 
Halaber, iritzi positiboa merezi du, baldintza hori betetzen dela baloratzeko sistema 
berri bat ezartzen duelako. Sistema hori bikoitza da: alde batetik, egiaztatzen du ea 
eskaera egin duen bizikidetza-unitateak, eskaera egin duen unean, diru-sarrerak 
bermatzeko errenta lau bider baino ondare txikiagoa duen; eta, bestetik, ea 
bizikidetza-unitatearen hileko diru-sarrera konputagarriek prestazioa jasotzeko muga 
gainditzen duten; horretarako, egiaztatu behar du zenbatekoak ez duela gainditzen 
bizikidetza-unitateari legokiokeen hileko diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
zenbatekoa.  
 
3.- Lanbidek erakunde honi zuzendutako txostenetan berretsi du ezinezkoa dela 
kexa honen xede den instrukzioa atzeraeraginez aplikatzea. Defentsa-erakunde 
horrek, aldiz, bere jarduera hobetzeko tarte bat dagoela dio. 
 
Instrukzioaren atzeraeragina aurreko egoeretara aplikatzeak berekin dakar haren 
eraginkortasuna argitaratu aurreko uneetara atzeratzea; hau da, une jakin batean 
promulgatutako arauak aurreko aldi batean ondorioak izan ditzake, edo, nahi izanez 
gero, indarrean sartu aurretik gertatutako egoera juridikoei eragin ahal die. 
 
Arartekoak ez du planteatu 2019ko maiatzeko ezohiko diru-sarrerei buruzko 
jarraibidea atzeraeraginez aplikatzea, baizik eta diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
titular guztiei aplikatzea, salbuespenik gabe, indarrean sartzen den unetik. Hau da, 
une horretan prestazioen titular zena eta gerora titular izan dena bereizi gabe.  
 
Egia da Lanbidek urratsak eman dituela norabide egokian; izan ere, gertaeren 
zerrendan aurreratu bezala, erakunde honek jakin ahal izan duenez, izapidetzen ari 
diren espedienteetako baten testuinguruan, zehazki 1495/2019/QC espedientean, 
erakunde autonomoak ordaindu beharreko zenbatekoa aldatzea onartu du, 
interesdunak diru-sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoa berariaz berrikusteko 
eskatu zuen egunetik aurrerako ondorioekin.  
 
Hala ere, Lanbidek zenbatekoa aldatzen jardun du bakarrik eraginpeko pertsonek 
ondorio horietarako berariaz administraziora jo duten kasuetan, eta administrazioak 
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baiezko erantzuna eman du, baina eskaera horren datatik soilik izango ditu 
ondorioak, ez 2019ko maiatzetik (orduan sartu zen indarrean hain zuzen ere 
instrukzioa).  
 
Ildo horretan, paradoxikoa da Lanbidek instrukzioaren amaieran kasu hau jasotzea 
adibide gisa:  
 
“Adibidea: 
2016/06/14an DSBE prestazioa eskatu zuen pertsona. 
Prestazioaren eskatzaileak etxebizitza baten zatia jaso zuen jaraunspenean. 
2016/02/24an saldu egin zuen bere zatia eta, gastuak kendu ostean, 12.868,50 
euro jaso zituen. 
Aipatutako zenbatekoa ezin da kontuan hartu ezohiko diru-sarrera gisa DSBEren 
eskaera baino lehen jaso delako. 
Egiaztatu behar da eskaera aurkeztu zuen datan BUaren ondareak (ondasun 
higiezinak, kontuetan dagoen saldoa, produktu finantzarioak…) ez zuela xehatutako 
muga gainditzen.” 
 
Hortaz, enplegu-erakunde autonomoak instrukzioan jasotzen duenaren arabera, 
hemen interesatzen zaiguna da prestazioa kexaren xede den instrukzioa indarrean 
jarri baino lehenagotik jasotzen duen kasua. 
  
4.- Azaldutako guztiagatik, Arartekoaren iritziz, administrazioak instrukzio berria 
aplikatu beharko luke aplikatzea beren-beregi eskatu den kasu guztietan, eta, 
gainera, indarrean sartzen denetik izango lituzke ondorioak, ez eskaera aurkeztu 
zenetik.  
Gainera, beren-beregi eskatu ez bada ere, defentsa-erakunde honen ustez, enplegu-
erakunde autonomoak ofiziozko jarraibide berri hori aplikatu beharko luke 
aurrerantzean gertatzen diren berrikuspen- edo berritze-prozeduren testuinguruan.  
 
Horretaz gain, diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatu aurreko diru-sarreren 
ezohiko egozpena dela-eta itzulketa-prozedura bat dagoen kasuetan, 
erreklamatutako zorra berrikusi beharko litzateke, interpretazio berria kontuan 
hartuta.  
 
Arartekoaren proposamen hori bat dator Konstituzio Auzitegiaren martxoaren 17ko 
61/2016 Epaiarekin (2016ko apirilaren 22ko BOE, 97. zk.): 
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“(…) el principio de seguridad jurídica, entendido como la certeza sobre el 
ordenamiento jurídico aplicable, la ausencia de confusión normativa y la 
previsibilidad en la aplicación de derecho, no resulta afectado por los preceptos 
que son objeto del presente recurso de inconstitucionalidad. (…). 
 
El respeto de dicho principio, y su corolario, el principio de confianza legítima, es 
compatible con las modificaciones en (…) 
 
(…) los cambios legislativos producidos no pueden ser cuestionados desde la 
óptica del principio de confianza legítima. Este principio no protege de modo 
absoluto la estabilidad regulatoria, ni la inmutabilidad de las normas precedentes, 
máxime en el contexto en que se promulgó el Real Decreto-Ley que ahora se 
enjuicia (…). Los principios de seguridad jurídica y su corolario, el de confianza 
legítima, no suponen el derecho de los actores económicos a la permanencia de la 
regulación existente en un momento dado en un determinado sector de actividad. 
Dicha estabilidad regulatoria es compatible con cambios legislativos, cuando sean 
previsibles y derivados de exigencias claras del interés general (…) 
 
En palabras de este Tribunal, los principios de seguridad jurídica y confianza 
legítima no permiten consagrar un pretendido derecho a la congelación del 
ordenamiento jurídico existente1 (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 13 y 
183/2014, de 6 de noviembre, FJ 3) ni, evidentemente pueden impedir la 
introducción de modificaciones legislativas repentinas, máxime cuando lo hace el 
legislador de urgencia (STC 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 6). En estos casos, 
es precisamente la perentoriedad de la reacción legislativa —cuya concurrencia en 
este caso ya ha sido examinada— la que abre la puerta a la injerencia del gobierno 
en la legislación vigente, al amparo del art. 86.1 CE (STC 81/2015, de 30 de abril, 
FJ 8). No sería coherente con el carácter dinámico del ordenamiento jurídico y con 
nuestra doctrina constante acerca de que la realización del principio de seguridad 
jurídica, aquí en su vertiente de protección de la confianza legítima, no puede dar 
lugar a la congelación o petrificación de ese mismo ordenamiento (por todas, STC 
183/2014, FJ 3), por lo que no cabe sino concluir que la regulación impugnada se 
enmarca en el margen de configuración del legislador, que tiene plena libertad para 
elegir entre las distintas opciones posibles, dentro de la Constitución”. 
 
Konstituzioak, besteak beste, honako eskubide hauek bermatzen ditu (9.3 art.): 
aldekoak ez diren edo eskubide indibidualak murrizten dituzten xedapen 
zehatzaileen atzeraeraginik eza eta segurtasun juridikoa. Konstitutzio-
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jurisprudentziak adierazi du segurtasun juridikoaren eta konfiantza legitimoaren 
printzipioek ezin dutela ordenamendu juridikoa izoztu. Jarduketa honetan, indarrean 
dagoen egunetik onartutako instrukzioa aplikatzea proposatzen da, Lanbidek diru-
sarrerak bermatzeko errentaren espedienteetan hartutako erabakiak berrikusteko, 
bai aitortutako zenbatekoari dagokionez, bai erreklamatutako zorrari dagokionez.  
 
Horrek berekin dakar pertsonen eskubideen aldeko araudia aplikatzea eta 
interpretatzea, eta hori ordenamendu juridikoak baimentzen du, araudiaren 
interpretazioa berdintasun-printzipiora egokitzea eta gizarte-bazterketako egoeran 
dauden pertsonen interesentzat mesedegarriagoak diren egoerak aitortzea baitakar. 
 
Horregatik guztiagatik, iradokizun hau egiten diogu Enpleguko eta Gizarte 
Politiketako Sailari, erakunde hau sortu eta arautzen duen otsailaren 27ko 
3/1985 Legearen 11.b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
 
 

IRADOKIZUNA 
 
Prestazioa eskatu aurretik jasotako ezohiko diru-sarrerei buruzko instrukzioa 
aplikatu dadila, 2019ko maiatzaren 17an onartu zenetik aurrerako ondorioekin.  
 
Ondorioz, Lanbidek ezohiko diru-sarrerei buruzko aurreikuspena aplikatu zitzaien 
espedienteak berrikus ditzala, aitortutako diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
prestazioaren zenbatekoa eta, hala badagokio, erreklamatutako zorra aldatuz. 
  


