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ERAKUNDEEN UDAL ERREGISTROAN INSKRIBATZEKO 

ESKABIDE ORRIA 
 

Elkartearen datuak 
Izena 

 

 

IFK 

Helbidea 

 

Posta kodea Herria 

Tel. 

 

 

Fax Posta elektronikoa 

Kontu Korrontea (20 digitu ipini) Banku-entitatea 

                     

Nafarroako Gobernuaren Erakundeen Erregistroko inskripzio zenbakia 

 

 

Eratze data 

 

Jarduera esparrua: 
� Kultura 

� Kirola 

� Gizarte arloa 

� Gazteria 

� Hezkuntza 

 

� Emakumea 

� Euskara 

� GGEE 

� Erlijioa 

� Nazioarteko Lankidetza 

 

� Giza Eskubideak 

� Kontsumitzailearen Defentsa 

� Profesionala 

� Besterik: 

 

 

Kultura: musika, antzerkia, dantza, arte plastikoak, literatura, argazkigintza, pintura, teknologia 

berriak, folklorea, herri-ohiturak, etab. 

Kirola: txirrindularitza, futbola, mendia, eskubaloia, judoa, etab. 

Gizartea: AAEE, haurtzaroa, pertsona adinez nagusiak, enplegua, osasuna, 

drogamenpekotasuna, ingurumena, aldarrikatzaileak, etab. 

Gazteria: aisialdia, hezkuntzazkoak, aldarrikatzaileak, kultura-kontrakoak, etab. 

 

 

Ordezkaria (Eskatzailearen datuak) 
Izen-abizenak 

 

 

NAN 

Helbidea 

 

Posta Kodea Herria 

Pertsona eskatzaileak elkartean duen kargua 

 

Tel. 

 

Atarrabian, 20_____(e) ko _________________en _____(e)an 
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ESKABIDEAREKIN ERANTSI BEHARREKO AGIRIAK 
 

 
• Erakundeen Erregistro Orokorreko inskripzio zenbakiaren Nafarroako 

Gobernuak luzatutako ziurtagiria. 

• Elkartearen Estatutuak (Nafarroako Gobernuak bisatuak)eta eratze aktaren 

kopia 

• Elkartearen Idazkaria luzatutako ziurtagiria, Zuzendaritza Batzordeko kideen 

nortasuna egiaztatzen duena, eta halaber, hauen helbideak eta 

harremanetarako telefonoak. 

• Identifikazio Fiskalerako Kodearen fotokopia,IFK 
• Elkartearen idazkariak luzatutako ziurtagiria, honakoak ziurtatuta: 
o inskribatzea egiten den unean elkarteak dituen inskribaturiko pertsonen 

kopuruarena (datuak sexuaren eta adin-talde zabalen arabera 

bananduak) 

o urteko aktibitateen programa edota memoria 

o elkartearen urteko aurrekontua 
• Inskripzio eskabidea egiten duen pertsonaren NANaren fotokopia 

 

 

 

Erregistroan inskribaturiko erakundeek, inskripzioa egiteko unean oinarritzat 

harturiko dokumentazioan agerturiko datuetan emandako aldaketen berri 

eman beharko diote Udalari, aipatu aldaketa eman zen unetik hasita, gehienez 

ere hilabeteko epean. 

Udalak inskripzio zenbakia jakinaraziko dio elkarteari erregistratzeko eskaera 

egindako egunetik hasita hilabeteko epean. 

Udalak Fitxategiaren baitako tipologietako batean sailkatuko du elkartea eta 

honen berri emanen die elkartearen sustatzaileei, hauek egoki irizten dutena 

alega dezaten. Jakinarazpena ematen den egunetik hasita hamabost eguneko 

epean sustatzaileek inolako alegaziorik aurkezten ez badute egindako 

sailkatzea ontzat ematen dela ulertuko da. 

Aipatu sailkatzea egiterakoan, inskripzioa egiteko betebehar garrantzitsuren bat 

falta dela antzemango balitz, pertsona interesdunari jakinaraziko zaio, 

hamabost eguneko epean akatsa zuzen dezan. Zuzentzen ez badu halakorik 

egin behar ez duela ulertuko da. 

 

 
 


