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NOLA AURKEZTU MEREZIMENDUAK JUSTIFIKATZEKO 

AGIRIAK 

 
Lehenik eta behin, merezimenduak justifikatzeko agiriak entregatzeko fitxa 
beteko dugu, eta aurkeztu behar ditugun agiri guztiak zehaztuko ditugu bertan. 
 
Ondoren, merezimenduak justifikatzeko agiri guztiak eskaneatu behar 
ditugu, honako hauek kontuan hartuta: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOKUMENTUAK ESKANEATZEA: 

 

− Ziurtagiri/agiri bakoitza fitxategi bereiz batean eskaneatu behar, 
prestakuntza-ikastaroak izan ezik, ikastaro horien agiriak fitxategi 
bakar batean eskaneatu behar baitira. 

 

− Ziurtagiri edo agiriek alde bat baino gehiago badute, alde guztiak 
dokumentu berean eskaneatu behar dira. 

 

− Fitxategi bakoitzari edukiaren araberako izena jarri behar zaio (adib.: 
"NAN", "C1 Ingelesezko ziurtagiria", "Logopediako gradua", etab.). 
Merezimenduak justifikatzeko agiriak entregatzeko fitxan agiriari jarritako 
zenbakia jarriko dugu agiriaren izenaren hasieran: (adib. “1-EGA”, “2-
Logopediako gradua”, “12-Prestakuntza-ikastaroak”). 
 

− Oso litekeena da prestakuntza-jardueren edo prestakuntza-
ikastaroen ziurtagiri asko aurkeztu behar izatea; horregatik, 
eskaneaturiko prestakuntza-ikastaro guztiak dokumentu bakar 
batean aurkeztu behar dira, eta izen hau eman dokumentuari: 
“Prestakuntza-ikastaroak” 

ARGITALPENEN AURKEZPENA 

 
Argitalpenak aurrez aurre aurkeztu behar dira Hezkuntza Departamentuko 
erregistroan edo Nafarroako Gobernuko beste edozein erregistrotan; edo, bestela, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015 
Legearen 16.4 artikuluan adierazitako bideren bat erabiliz. 
 
Tramite hori aurrez aurre egiteko, hitzordua eskatu behar da: 

• Edo hitzordua Internet bidez eskatuz esteka honetan:  
https://www.navarra.es/eu/tramiteak/on/-/line/Aurretiko-hitzordua-
erregistroetarako-eta-Herritarren-Arretarako-bulegoetarako 

• 848 427000 telefonora deituz (hitzordua eskatzeko ordutegia: astelehenetik 
ostiralera, 08:00etatik 19:00etara).  

• Hezkuntza Departamentuko Erregistroaren telefonoa: 848 42 65 15 
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Dena prest daukagunean, agiriak aurkezteko, Tramitatu botoia sakatu behar 
dugu, eta, ondoren, Merezimenduak aurkeztea botoia.  
 

 
 
Honako urrats hauek egin behar ditugu: 
 
1.- Geure burua identifikatu, bide hauetako bat erabiliz: 

− Ziurtagiri digitala 

− Cl@ve sistema 
 

 
 
2.- Geure burua identifikatu ondoan, hurrengo pantailara joanen gara. Bertan agertuko 
da zer prozeduratarako aurkezten dugun dokumentazioa, eskabidea norako den, eta 
eskabidearen laburpena. Eremuak jada definituta daudenez, “Hurrengoa” sakatu 
besterik ez dugu egin beharko. 
 
3.- Hurrengo pantailan gure datu pertsonalak agertuko dira, eta hautatu beharko dugu 
eskaera geure izenean edo beste inor ordezkatuz egiten dugun. Ageri diren datuak 
zuzenak direla egiaztatu ondoren, “Hurrengoa” sakatuko dugu. 
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4.- Hurrengo pantailan, merezimenduak justifikatzeko fitxategi eskaneatu guztiak 
atxiki behar ditugu. Horretarako, “Dokumentua erantsi” sakatu behar dugu; 
 

  
 
 
“Arakatu” sakatuko dugu, atxikitzera goazen fitxategia bilatzeko, eta, ondoren, 
“Dokumentua erantsi” sakatu beharko dugu.  
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Merezimenduak justifikatzen dituzten agiri guztiak banan-banan erantsi behar ditugu, 
eta, aldiro, urrats horiek guztiak egin. Fitxategi guztiak erantsi ondoren, “Hurrengoa” 
sakatu behar dugu 

 

 

 

 

 

5.- Agirien egiazkotasunari buruzko baldintzak irakurri eta onartu ondotik, eskabidea 
Sinatzea eta igortzea sakatu behar dugu. Horrek frogagiri bat sortuko digu eta, 
bertan, eskabidearekin batera aurkeztu ditugun agiri guztiak agertuko dira. 
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