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LAGUNTZEN XEDEA ETA APLIKAZIO-EREMUA 

Deialdi honetan zehaztutako eta 2018/10/20 eta 2019/10/21 bitartean hasitako txanda-kontratuak, EAEko lantokietan zerbitzuak 

ematekoak. 

ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA 

Deialdia argitaratu aurretik formalizatutako kontratuentzat, 3 hileko gehieneko epea izango da deialdia argitaratu eta hurrengo egunetik 

kontatzen hasita, eta deialdia argitaratu ondoren formalizatzen direnentzat, hiru hilabeteko epea izango da, baina txanda-kontratuaren 

hasiera-datatik kontatzen hasita. 
 

AURKEZTEKO LEKUA 

• LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ZERBITZU ZENTRALAK (Jose Atxotegi kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz) edo honako toki 

hauetan: 

 

• ARABAKO LURRALDE-BULEGOA 

 Antilletako pasabidea 14, behea 

 

 VITORIA-GASTEIZ 

• BIZKAIKO LURRALDE-BULEGOA 

 Ercilla kalea 4  

(Behin-behinean: Kristo kalea 1. 

zk.; 4- 5. solairuak) 

BILBAO 

• GIPUZKOAKO LURRALDE-BULEGOA 

 San Martzial kalea 12 

 

 DONOSTIA 

• TOKIKO ENPLEGU-BULEGOAK  • ZUZENEAN BULEGOAK – HERRITARRENTZAKO ARRETA 

 

Horrez gain, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan xedatutako moduetako 

edozeinetan aurkez daitezke eskaerak. 

JARRAIBIDEAK 

• Errakuntzarik ez egiteko, eta zure onerako, arretaz irakurri, mesedez, txanda-kontraturako laguntzak arautzen dituen deialdia. 

• Osorik bete behar da eskabide honetan eskatutakoa, data eta eskatzailearen sinadura barnean, eta aurkeztu behar da koaderno 

honetan zerrendatutako dokumentazioarekin batera. Ohartarazten dugu eskaera ebazpen bidez ezetsiko dela, baldin eta, 

dokumentazioa aurkezteko errekerimendua egin ondoren, eskatzaileak ez badu hura aurkezten hamar eguneko epean. 

 

DATUEN BABESA 

Tratamendu-

jarduerak 
Enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako dirulaguntzak.  

Arduraduna Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua.  

Xedea 

Lanbideren eskumen diren enpleguko politika aktiboekin eta prestakuntzarekin lotutako dirulaguntzak 

kudeatu eta kontrolatzea. 

Legitimazioa Tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak baliatzea. 

Datu-lagapenen 

hartzaileak 

Gai horretan eskumenak dituzten administrazio publikoei laga ahalko zaizkie datu pertsonalak. 

Eskubideak 
Zuk zeure datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta datuen tratamendua 

mugatzekoa edo hari aurka egitekoa ere; informazio gehigarrian azaltzen da nola erabili eskubideok. 

Informazio 

gehigarria 

Gure webguneko pribatutasun-politikaren atalean kontsulta dezakezu datu-babesari buruzko informazio 

gehigarri eta zehatza(http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-

/informacion/condiciones_de_uso_y_politica_de_privacidad/) 
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Honako hauek betetzeko: 

 Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf) 

 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa Datu Pertsonalak Babestu eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa 

(https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf) 

1.-ENPRESA ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIOA 
 

ENPRESAREN DATUAK 

Enpresaren izena edo sozietatearen izena:  

IFZ/IFK:  EJSN:  

Jarduera nagusia: 
 

 

EAEko helbidea:  

PK:  Herria:  

 

HARREMANETARAKO PERTSONA 

Izena:  Abizenak:   

Kargua   

Telefonoa(k):  
 

Helbide elektronikoa:  

 

Forma juridikoa Jarduera-arloa: 

Sozietate Anonimoa  Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza  

Kooperatiba-sozietatea  Erauzketa-industriak  

Lan-sozietate anonimoak  Manufaktura-industria  

Ondasun-erkidegoa  Energia elektrikoaren, gasaren, lurrunaren eta aire girotuaren hornikuntza  

Sozietate mugatua  Ur-hornikuntza, saneamendu-jarduerak, hondakinen kudeaketa eta deskontaminazioa  

Enpresaburu banakoa  Eraikuntza  

Sozietate zibila  Txikizkako eta handizkako merkataritza; ibilgailu motordunen eta motozikleten konponketa  

Eraldaketarako nekazaritza-sozietatea  Garraioa eta biltegiratzea  

Irabazi asmorik gabeko elkarte pribatuak  Ostalaritza  

Lan-sozietate mugatua  Informazioa eta komunikazioak  

Ugazaba- edo sindikatu-erakundea  Higiezinen jarduerak  

Irabazi-asmorik gabeko bestelako 

erakundeak 
 Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak  

Beste batzuk  Administrazio-jarduerak eta zerbitzu laguntzaileak  

   Hezkuntza  

   Osasuneko eta gizarte-zerbitzuetako jarduerak  

   Arte-, jolas- eta entretenimendu-jarduerak  

   Bestelako zerbitzuak.  

   
Etxeko langileak hartzen dituzten etxeetako jarduerak; etxeetako jarduerak, norberak 

erabiltzeko ondasunen edo zerbitzuen ekoizle gisa. 
 

   Lurraldetik kanpoko erakundeen eta organismoen jarduerak  

 
 

Markatu dagokiona (X) jarrita 
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  BAI  EZ 

□   □ 

Nortasun-datuak egiaztatzeko baimena, enpresa eskatzailea pertsona fisikoa baldin bada (dagokiona X batez 

adierazi). 

Baimena ematen diot Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari nire nortasun-datuak elektronikoki egiazta 

ditzan*      

*Baimenik ematen ez baldin bada, NAN/AIZ agiriaren fotokopia aurkeztu behar da. 

 

 

2.- ENPRESA-EGITURA EAE-N  

 

Lantoki kopurua EAEn, guztira 

 
 

EAEko langile finkoen kopuru osoa txanda-kontratuaren 

hasieran 
 

 

EAE-KO LANGILE FINKOEN ZERRENDA KOTIZAZIO-KONTUEN KODEEN ARABERA 

 

 

KK kodeak EAEn 
EAEko langile finkoen kopuru osoa txanda-kontratuaren hasieran, kotizazio-kontuen kodeen 

arabera 

  

  

  

  

  

  

 

 

3. ERRETIRO PARTZIALA HARTZEN DUEN LANGILEAREN DATUAK (TXANDA-EMAILEARENAK) 

 

NANa Izena 1. abizena 2. abizena 

    

Jaiotze-data Adina Sexua 

  /  /    Emakumea  Gizona  

Lanaldi-murrizketaren ehunekoa Erretiro osorako aurreikusitako data 

                                                                                    %  /  /   

 

Markatu dagokiona (X) jarrita 

 

4.- TXANDA-KONTRATUA  

 

TXANDA HARTZEN DUEN PERTSONAREN DATUAK 

 

 

NANa Izena 1. abizena 2. abizena 

    

Jaiotze-data Adina Sexua 

  /  /    Emakumea  Gizona 
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 TXANDA-HARTZAILEAREN KODEA: 

1 
< 30 edo > 45 urteko adinekoa, kontratuaren hasiera-datan Lanbiden langabe gisa izena emanda dagoena (4.1.b.1 

art.) 

2 < 30 edo > 45 urteko adinekoa, enpresarekin itundutako kontratu mugatua du (art. 4.1.b.2) * 

3 

< 30 urtetik beherakoa, enpresa berean praktika-kontratu bat edo prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratu bat itundua 

duena, edo 1543/2011 Errege Dekretuan araututa dagoen eta lanekoa ez den praktikaldia egiten ari dena, baldin eta 

pertsona hori txanda-hartzailea izango bada kontratu horren edo lanekoa ez den praktikaldiaren indarraldian edo hura 

amaitu eta hurrengo egunean (4.1.b.3.1 eta b.3. art) 

4 
Enpresako langilea: enpresan bertan aldez aurretiko akordioa dago bertan jardunean aritzen diren pertsonen txanda-

kontratuen bidez ordezkatzeko erretiro partzialak (4.2 art.)** 

 

Markatu dagokiona (X) jarrita 

(*) Betebeharra izango da kontratazio bat gehiago egitea, aldi baterako kontratu hori amaitzeko falta den denborarako gutxienez, b.1 letran aurreikusitako eskakizunak 

betetzen dituen 30 urtetik beherako edo 45 urtetik gorako pertsona bati. 

(**) Betebeharra izango da kontratazio bat gehiago egitea, aldi baterako kontratu hori amaitzeko falta den denborarako gutxienez, b.1 puntuan adierazten den 

baldintza betetzen duen 45 urtetik gorako pertsona bati; edo 30 urtetik beherako pertsona bati, baldin eta b1 edo b.3.1 puntuetan adierazitako baldintzaren bat betetzen 

baldin baditu.  

Titulazio-maila 

Alfabetatu gabe  Lehen ikasketak amaitu gabe  
OHO, titulurik 

gabe 
 

OHO, DBH, 

IEE1 
 

IG erdi-

mailakoa, 
 

BBB, UBI, IEE2, Batxilergoa  IG Goi-mailakoa, LH2, Industria Maisutza  Unibertsitateko diplomatura  

Unibertsitateko lizentzia  Graduko ikasketak  Masterra  Unibertsitateko doktoregoa  

 

Markatu dagokiona (X) jarrita 

 

 

TXANDA-KONTRATUAREN DATUAK 
 
 
 

Kontratu-mota Kontratuaren hasiera-data 

Mugagabea   

_______/ ______/______ 

   Mugatua  

 

Markatu dagokiona (X) jarrita 

 

 

Urteko ordainsari gordina Kontratuan enpresako hitzarmenen edo akordioren batera joz gero*. 

 

                                                       (€) 

 

Enpresako hitzarmenaren edo akordioaren izendapena 
Argitaratze-data aldizkari 

ofizialean 

  

   

  * EHAAn argitaratu ezean, kopia aurkeztu behar da. 

 

BETE BEHARREKOA BALDIN ETA TXANDA-HARTZAILEAK AURRETIK ENPRESAREKIKO KONTRATURIK BAZUEN EDO LANEZ 

KANPOKO PRAKTIKALDIA EGITEN BAZUEN (“TXANDA-KONTRATUA” deritzon 4. zenbakiko 2., 3. eta 4. kodeak) 

 

Aurreko kontratuaren / praktikaldiaren hasiera-data Aurreko kontratuaren / praktikaldiaren amaiera-data 

______/ _____/_____ ______/ _____/_____ 
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5. KONTRATAZIO GEHIGARRIA (DERRIGORREZKOA DENEAN SOILIK BETE BEHAR DA: 4. zenbakian dagoen 

“TXANDA-KONTRATUA” taulako 2. eta 4. kodeak) 

 

KONTRATATUTAKO PERTSONAREN DATUAK 

 

NANa Izena 1. abizena 2. abizena 

    

Jaiotze-data Adina Sexua 

  /  /    Emakumea  Gizona  

 KONTRATAZIO GEHIGARRIKO PERTSONA 

< 30 edo > 45 urteko adinekoa, kontratuaren hasiera-datan Lanbiden langabe gisa izena emanda dagoena (4.1.b.1 

art.). 
 

< 30 urtetik beherakoa, enpresa berean praktika-kontratu bat edo prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratu bat itundua duena, 

edo 1543/2011 Errege Dekretuan araututa dagoen eta lanekoa ez den praktikaldia egiten ari dena, baldin eta pertsona hori 

izaera gehigarriz kontratatuko bada kontratu horren edo lanekoa ez den praktikaldiaren indarraldian edo hura amaitu eta 

hurrengo egunean (4.1.b.3.1 art). 

 

 
Markatu dagokiona (X) jarrita 

 

Titulazio-maila 

Alfabetatu gabe  Lehen ikasketak amaitu gabe  
OHO, titulurik 

gabe 
 

OHO, DBH, 

IEE1 
 

IG erdi-

mailakoa, 
 

BBB, UBI, IEE2, Batxilergoa  IG Goi-mailakoa, LH2, Industri Maisutza  Unibertsitateko diplomatura  

Unibertsitateko lizentzia  Graduko ikasketak  Masterra  Unibertsitateko doktoregoa  

 

 

        Markatu dagokiona (X) jarrita 

 

 
 
 
 
 KONTRATU GEHIGARRIAREN DATUAK 
 

 

Kontratu gehigarriaren hasiera-data Kontratu gehigarriaren amaiera-data 

______/ _____/_____ ______/ _____/_____ 
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ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 

 

 

 ______________________________________________________________________________ jaunak/a

ndreak,  ________________________________________________________________________   

enpresaren izenean eta hura ordezkatuz, hau ADIERAZTEN DUT: 

 

Lehena 

Enpresa eskatzailea ez dago 3.1 artikuluko salbuespenen egoeran (Administrazio Publikoak eta sektore publikoko beste 

edozein organismo edo erakunde). 

 

Bigarrena 

□ 

Ez dago deialdiaren 5. artikuluan adierazitako eragozpen-egoerarik (ahaidetasuna eta bazkidetza). 

 □ 

Hirugarrena  

a) Enpresa eskatzaileak ez du jasotzen kontratazio bererako beste inolako laguntzarik erakunde publikoen aldetik 

(Gizarte Segurantzako kotizazioei loturikoak salbuetsirik daude). □ 

b) ................... euroko laguntza jaso dut honengandik: ............................................................ (*) □ 
c) Laguntza eskatu diot   -ri (*), eta ebazpenaren zain 

nago. 

 
□ 

(*) Laguntza ematen duen erakundea: udala, aldundia, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa, etab. 

 

Laugarrena 

 

Enpresa eskatzaileak ez du hasita itzulketa- edo zehapen-prozedurarik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 

Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko dirulaguntza edo laguntzaren baten ondorioz. □ 

  
Bosgarrena  

Enpresa eskatzaileak ez du jaso dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera galtzeko zehapen administratibo 

edo penalik, ezta haiek eskuratzeko legezko debekurik ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 

4/2005 Legearen arabera edo emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako martxoaren 30eko 3/2007 Lege 

Organikoaren arabera sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barnean izanik. 

□ 

  
Seigarrena  

a) Enpresa eskatzaileak enpresako langileen legezko ordezkaritzari (LLO) eman dio deialdi honen babespeko txanda-

kontratuaren bidez kontratatzeko asmoaren berri, bete beharreko lanpostua zein den eta lan-harremana nolakoa 

izango den adierazita (hasieratik mugagabea izango den, edo mugatua, bera amaitutakoan edo lehenago mugagabe 

bihurtzeko konpromisoarekin batera). 

 

□ 

b) Enpresa eskatzaileak ez du enpresako langileen legezko ordezkaritzarik; beraz, langileei eman die deialdi honetan 

arautzen den txanda-kontratuaren bidez kontratatzeko asmoaren berri, eta adierazi die zer lanpostu beteko den eta 

zer-nolakoa izango den lan-harremana (hasieratik mugagabea izango den, edo mugatua, amaitutakoan edo amaitu 

aurretik mugagabe bihurtzeko konpromisoarekin batera). 

 

 

Zazpigarrena 

□ 

Enpresa eskatzailea ez dago, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 

38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako egoeraren batean. 

 
□ 
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Zortzigarrena 

Minimis araua betetzen den egiaztatu eta deialdiaren 12. artikuluan xedatutakoa betetzeko xedez: 

a) Enpresa eskatzaileak ez du jaso, azken hiru urteotan, minimis araubideko laguntzarik. □ 

b) Enpresa eskatzaileak minimis araubideko laguntza hauek eskatu edo jaso ditu jarduneko ekitaldi fiskalean eta 

aurreko bietan, Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013/EB Erregelamenduaren arabera ––Europar 

Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruzko 

erregelamendua––. 

 

□ 

Eskatutako dirulaguntzen kopurua: 

Egoera 

(*) 

Erakunde 

Laguntza-emailea  
Laguntzaren helburuaren deskribapena 

Zenbatek. 

(euro) 

Data 

(eskatu / eman) 

     

     

     

(*) 1= Laguntza eskatu da        2= Laguntza eman da 

 

 

Bederatzigarrena 

Enpresa eskatzaileak ez du berreskuratzeko agindu bete gaberik, Europar Batasuneko Batzordeak aurretiaz hartutako 

erabaki baten bidez laguntza bat legez kanpokotzat eta barne-merkatuarekin bateraezintzat jo izanaren ondoriozkorik. □ 

 
Hamargarrena  

Diruz lagundutako kontratazioak hasten diren unean Euskal Autonomia Erkidegoko lantokietan duen langileria finkoaren 

enplegu-mailari eusteko konpromisoa hartzen du enpresak, txanda-kontratua egin osteko 20 hiletan. Betiere, enpresak 

plantilla finkoko lanpostuen gutxienez % 65 mantendu behar du. 

 
 
 

 
 
□ 

  

Hamaikagarrena 

Epaitegiek adierazitako lan-kontratuen amaiera bidegabeen eta baliogabeen jakinarazpena egiteko konpromisoa hartzen 

du enpresak. 

 

 

Hamabigarrena 

Erakunde eskatzaileak ez dio zerga-betebeharren eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzen dituen egiaztatzeko 

baimenik ematen organo kudeatzaileari. (Baimenik ematen ez bada, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak 

egunean betetzen dituela ziurtatzen duten agirien kopiak erantsi behar dira). 

□ 

 
 
□ 

 

Hamahirugarrena 

Eskabide honetan adierazitako datuak egiazkoak dira.                                                                         

 

                          □

 

 

 

 

 

 

Irakurri egin dut, eta onartu egiten dut Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu erakunde autonomoak datu pertsonalak jaso eta tratatzeko 

segurtasun-politika, eskabide honen bigarren orrian zehaztuta. 

   ___________________________ (e)n   ______  (eko)   ________________  aren_________(e)(a)n 

 

 

 

                                                                   Sin.: ___________________________________________________________________ 

                                                                                                           (Adierazi sinatzen duen pertsonaren izena) 
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ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHAR DEN DOKUMENTAZIOA 

• Eskatzailea pertsona fisiko bat bada, nortasun-agiri nazionalaren, pasaportearen edo nortasun-agiri baliokidearen kopia, edo 

atzerritarren identifikazio-zenbakia, edo laguntzaren organo kudeatzaileak nortasun-datuak egiaztatu ahal izateko berariazko 

baimena. 

• Eskatzailea pertsona juridiko bat bada, enpresaren identifikazio fiskalaren txartelaren kopia. 

• Kontratatutako pertsonen nortasun-agiri nazionalen edo atzerritarren identifikazio-zenbakien kopia.  

• Txanda-kontratuaren kopia eta erretiro partziala hartzen duen pertsonaren lanaldi partzialeko kontratuaren kopia. Txanda-

kontratuari iraupen mugatua ematen bazaio, mugagabe bihurtzeko konpromisoa, enpresak eta langileak sinatua. 

• Enpresako langileria finkoaren egiaztagiria, txanda-kontratua hasten den unekoa. Horretarako, Gizarte Segurantzaren 

dokumentu hau aurkeztu behar da: “altan diren langileen txostena - ALT” (RED sistemaren bidezkoa), enpresak EAEn dituen 

lantokietako kotizazio-kontuen kode guztietarako. 

• Txanda-kontratua praktikaldiko edo prestakuntzarako eta ikastunaren kontratua amaitzen duen pertsonaren bati eginez gero, 

kontratu horren kopia. 

• Txanda-kontratua lanez kanpoko praktikaldia amaitzen duen pertsonaren bati eginez gero, praktikaldiko pertsonaren eta 

enpresaren arteko akordio sinatuaren kopia. 

• Txanda-kontratua enpresako langileren bati eginez gero, horren aurretik zuen kontratu mugatuaren kopia, 4. artikuluan 

aipatutako kontratu gehigarriaren kopiarekin batera. 

Kontratu gehigarria praktikaldiko edo prestakuntzarako eta ikastunaren kontratua amaitzen duen pertsonaren bati eginez gero, 

kontratu horren kopia. Kontratu gehigarria lanez kanpoko praktikaldia amaitzen duen pertsonaren bati eginez gero, praktika 

horiek egiteko akordioaren kopia. 

• Txanda-hartzailea kontratatzeko, enpresa-akordiorik hartu bada oinarritzat, suertatzen diren erretiro partzialen ondoriozko 

txanda-kontratuak enpresako jarduneko langileek estaltzeko prozedura bati loturik, akordio horren kopia. 

• Lan-kontratuan txanda-hartzailearen urteko ordainsari gordina adierazita egon ezean, eta argitaratu gabeko enpresa-akordiorik 

badago, akordio horren kopia aurkeztu behar da. 

• Organo eskudunaren ziurtagiria, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren epigrafea adierazten duena.  

• Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren bigarren eta hirugarren sekzioetan adierazitako lanbide-jardueraren bat baldin bada 

dirulaguntza jasoko duen jarduera, zerga horren araudia betetzean Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan (PFEZ) egiten 

den konturako atxikipenen zenbatekoa kenduko zaio dirulaguntzaren zenbatekoari, eta PFEZean jarduera hasierari dagokion 

konturako atxikipen-tasa ezartzeko (jardueraren hasierako zergaldian eta hurrengo bietan), eskatzaileak Lanbideri jakinarazi 

behar dio zer arrazoi dauden tasa hori ezartzeko. Hemen eskuragarri dagoen ereduaren arabera aurkeztu behar da jakinarazpen 

hori, izenpetuta: http://www.lanbide.euskadi.eus. 

 

LAGUNTZA EMANDAKOAN AURKEZTU BEHAR DEN DOKUMENTAZIOA 

• Enpresako langileria finkoaren egiaztagiriak, laguntza eman eta urtebetera egindakoa eta hasierako kontrataziotik hogei hilera 

egindakoa. Horretarako, Gizarte Segurantzaren dokumentu hau aurkeztu behar da: “altan diren langileen txostena - ALT” (RED 

sisteman eskuratua), enpresak EAEn dituen lantokietako kotizazio-kontuen kode guztietarako. 

• Halakorik eginez gero, txanda-kontratua mugagabe bihurtu izanaren kopia. 

• Aurkeztutako eskabidetik aldatzen den edozeren egiaztagiria (txanda-hartzailea, izendapena, egoitza edo beste alderdiren bat 

aldatuz gero). 

 

Eskabide hau ebazteko eta jakinarazteko, gehienez sei hileko epea izango da, erregistro-sarreraren datatik aurrera; epe hori 

amaitutakoan, dirulaguntzaren eskabidea onartutzat hartuko da baldin eta esanbidezko ebazpena ematen ez bada. 

INFORMAZIOA 
945 160 601 

945 181 300 

www.lanbide.euskadi.eus 
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