
Nafarroako Aldizkari Ofizialean iragarkiak argitaratzeko 
jarraibideak 

Bidaltzeko oinarrizko arauak 

Iragarkiak banan-banan bidali behar dira, bereiz. 

Ahal  dela Nafarroako Aldizkari Ofizialean erabili ohi diren edizio-arauak erabiltzeko eskatzen 
dugu. 

Bi bide daude bidaltzeko: 

1. KES. Komunikazio elektroniko segurua: 

Ez da deus bidaltzen paperean: ez eskaeraren inprimakia, ez iragarkiaren testua. 

1.1 Nola bidali zerbait KESen bidez: 

a) Bidaltzailearen identitatea egiaztatzen duen ziurtagiri digitala behar da. 

b) Iragarkien bidaltzaileen erregistroan izen emanda egon beharra dago. Erregistratzeko, 
bidaltzaileak bere IFZ, izena eta abizenak eta helbide elektronikoa eman behar ditu, mezu bat 
bidaliz helbide honetara:bon@navarra.es. Iragarkiaren egile den entitatearen IFK eman behar 
da. 

c) Iragarkia https://hacienda.navarra.es/ces/       webguneko inprimakia betez bidali behar da. 

d) Aipatutako inprimakian, iragarkia zer entitateri dagokion zehaztuko da. 

Zalantzarik izanez gero, telefono honetan galdetu: 848 421250. 

2. Posta elektroniko "arrunta" (modu digitalean sinatu gabe) + papera. 

Hauxe bidali behar da: 

Paperean: 

− Iragarkia argitaratzeko eskaeraren inprimakia, iragarkiak Nafarroako Aldizkari Ofizialean 
sartzeko baimena duen pertsonak sinatua. 

− Argitaratu beharreko iragarkiaren testua osorik. 

Nora bidali: 

Nafarroako Aldizkari Ofizialaren Zerbitzua 

Ezkirotz kalea, 20, bis, atzealdea. 31007 Iruña 

Artxibo informatikoa: argitaratu beharreko iragarkiaren testua (Microsoft Word formatuan), 
bon@cfnavarra.es helbidera. 

Bidalketak paperean aurkeztutako jatorrizkoaren erreferentzia izan behar du. 

Argitaratzeko, ez da onartzen fax bidez bidalitako iragarkirik. 

Eskaera betetzeko jarraibideak 

A) Organo eskatzailearen datuak: 

Izena: 

Nafarroako Gobernuan: Departamentua edo Erakunde Autonomoa 

 Toki entitateetan: izen ofiziala, izendegiaren arabera 

Unitate organikoa: beharrezkoa denean 

Adibideak: 

https://hacienda.navarra.es/ces/


Lehendakaritza, Justizia eta Barne Departamentua. 

Lodosako Udala. 

Iruñeko Lehen Instantziako 1. Epaitegia 

B) Iragarkiaren datuak eta bidaltzeko modua: 

1. Iragarkiaren laburpen txikia 

2. Bidaltzeko modua: bidezkoa dena "x" batez markatu. Eskuinaldeko laukitxoan, paperezko 
dokumentuari dagokion fitxategi informatikoaren izena jarri.  

C) Datu ekonomikoak, argitalpenaren tasaren ondorioetarako: 

1. Testuaren hitz kopurua: Nahitaezkoa. (Word-en, "Tresnak - Hitzak kontatu" aukera erabili) 

Taula edo irudirik baldin badu, "x" bat jarri. 

2. Presakoa: bidezkoa denean bete. Arrazoia eman behar da. %100ean goratzen du 
argitaratzeko tasa. 

3. Argitalpenaren izaera: 

Foru Komunitateko Administrazioak, Nafarroako Toki Entitateek eta lurralde- eta erakunde-
administrazioek ez dute argitaratzeko tasarik ordaindu behar. 

Interesatuak berak eskaturik argitaratutako iragarkiak, berriz, ordaindu egin behar dira, baita 
interesatuak argitalpenaren ondorioz onura berezia lortzen duenean ere. Baimen eta lizentziak 
eskatzeko iragarkien kasua da, esate baterako. Laugarren laukitxoa markatu, eta subjektu 
pasiboaren datuak eman. 

Partikularrek bidalitako iragarkiak. Laugarren laukitxoa markatu, eta subjektu pasiboaren 
datuak eman. 

Dohainekoak: Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legeari loturikoak. 
Zehaztu artikulua eta zirkunstantzia. 

E) Iragarkia sartzeko eskaera sinatzeko gaitua dagoen pertsona fisikoa: 

Argitaratu beharreko dokumentuak sinatzeko gaiturik dauden agintari eta funtzionarioen 
erregistro eguneratua izanen da. 

Nafarroako Gobernuan, sinadura hau Idazkaritza Teknikoetan zentralizatuko da. 

Gainerako administrazio publikoek behar diren pertsonak  gaituko ditu, norberaren araudi 
berariazkoari jarraikiz. 

Akreditazio berariazkorik ezean, lege-ordezkaritza duenaren sinadura beharko da. 

Nafarroako Aldizkari Ofizialaren Zerbitzuak argitalpenetarako baimena duten sinadurak 
balidatuko ditu. 

Nafarroako Aldizkari Ofizialari buruzko kontsultak: 

848 42 12 50 

bon@cfnavarra.es 


