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Dokumentu honek Ziurtagiri profesionalei dagokien Politika jasotzen du. Ziurtapen eta Zerbitzu 
Enpresa - Empresa de Certificación y Servicios Izenpe SA enpresak (aurrerantzean IZENPE) jaulki ditu 
ziurtagiri horiek. 

 

1 ZIURTAGIRIAREN DESKRIBAPENA 

1.1 Definizioa 

Jaulkitze-esparruaren arabera, IZENPEk mota honetako ziurtagiriak jaulkiko ditu: 

− Profesionala - Erakunde publikoetako langileak 

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Legearen (urriaren 1eko 40/2015 Legea) esparruan 
jaulkitzen da.  

Pertsona fisikoaren ziurtagiri kualifikatu gisa konfiguratu da, Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2014ko uztailaren 23ko 910/2014 Erregelamenduan (EB) (erregelamendu hori 
identifikazio elektronikoari eta barne-merkatuko transakzio elektronikoetarako konfiantzazko 
zerbitzuei buruzkoa da, eta 1999/93/EE Zuzentaraua indargabetzen du) ezarritakoaren arabera 
(aurrerantzean eIDAS). 

Ziurtagiri horrek administrazio publiko jardulea harpidedun gisa identifikatzen du, eta, bertan 
kargu edo lanpostu bat betetzen duen pertsona gakoen edukitzaile gisa. 

Administrazio harpidedunak bere gakoen edukitzaileak identifikatzeko funtzioak egin ahal 
izango ditu. 

Esparru horretan, IZENPEk ziurtagiri goitizendunak jaulkitzen ditu, Ogasun eta Administrazio 
Publikoetako Ministerioaren Ziurtagiri Elektronikoen Profilak dokumentuan zehaztutakoaren 
arabera. 

 

− Profesionala - Korporatiboa 

Sektore publikoko zein esparru pribatuko erakunde baten esparruan jaulkia. 

Motak: 

 Profesionala - Korporatiboa, kualifikatua 

Sinadura elektronikoko ziurtagiri gisa konfiguratua, eIDASen arabera kualifikatutzat 
jotzen dena. 

Erakunde jardulea, ziurtagiriaren harpidedun gisa, eta bertan kargu edo lanpostu bat 
betetzen duen pertsona, gakoak zaintzeaz arduratzen den gakoen edukitzaile gisa, 
identifikatzen ditu. 
 

 Profesionala - Korporatiboa, kualifikatu gabea 

Segurtatze-maila ertainarekin identifikatzen du erakunde jardulea, ziurtagiriaren 
harpidedun gisa, eta, bertan kargu edo lanpostu bat betetzen duen pertsona, gakoen 
edukitzaile gisa. 

Ez da kualifikatutzat jotzen eIDASen arabera.  
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Honela ulertuko dira: 

 Harpideduna: Ziurtagirian identifikatutako administrazio publikoa edo erakundea. 

 Gakoen edukitzailea: ziurtagirian identifikatutako pertsona fisikoa, sinadura digitaleko 
gakoak dauzkana edo horiek zaintzeaz arduratzen dena. 

 Eskatzailea: ziurtagiria antolakunde baten izenean (administrazio publikoa eta/edo 
erakundea) eskatzen duen pertsona. 

Politika honetan jasotako ziurtagiri guztiek 4 urteko iraunaldia dute. 
 

 

1.2 Euskarria eta segurtasun-maila 

Ziurtagiri profesionala hainbat euskarritan jaulkitzen da, ondoren adierazten den moduan 
zehaztutako segurtatze-mailen arabera: 
 

1.2.1 Oinarrizko CA 2007 hierarkia (CN=Izenpe.com) 
PROFESIONALA 

Deskribapen 
laburra 

Euskarria 
Politikaren 

identifikatzail
ea 

OID politika 

eIDAS, 
identifikazio-

maila 

eIDAS, 
sinadura 

mota  

 

Erakunde 
publikoko 
langileak 

Txip 
kriptografiko

a 
QCP-n-qscd 1.3.6.1.4.1.14777.4.14.1 Handia Kualifikatua 

IZENPEren 
softwarea-

edukitzailea. 
QCP-n 1.3.6.1.4.1.14777.4.14.2 Oinarrizkoa Aurreratua 

HSMa QCP-n 1.3.6.1.4.1.14777.4.14.3 

Handia 
(txartel 
birtuala
rekin) 

Oinarr
izkoa 

(Giltza
rekin) 

Aurreratua 

Erakunde 
publikoko 

langile 
goitizendunak 

Txip 
kriptografiko

a 

QCP-n-qscd Sinadura: 
1.3.6.1.4.1.14777.4.13.1.1 

Handia Kualifikatua 

NCP+ Kautotzea: 
1.3.6.1.4.1.14777.4.13.1.2 

Handia Ez 
aplikagarria 

Ez aplikagarria Zifratua: 
1.3.6.1.4.1.14777.4.13.1.3 

Handia Ez 
aplikagarria 

Korporatibo 
kualifikatua 

Txip 
kriptografiko

a 
QCP-n-qscd 1.3.6.1.4.1.14777.2.19.1 Handia Kualifikatua 

IZENPEren 
softwarea-

edukitzailea. 
QCP-n 1.3.6.1.4.1.14777.2.19.2 Oinarrizkoa Aurreratua 

HSMa QCP-n 1.3.6.1.4.1.14777.2.19.3 
 

Handia 
(txartel 

Oinarri
zkoa Aurreratua 
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birtuala
rekin) 

(Giltza
rekin) 

Korporatibo 
kualifikatu 

gabea 

Txip 
kriptografiko

a 
NCP+ 1.3.6.1.4.1.14777.1.1.1 

Ez aplikagarri 
(kualifikatu 

gabea) 
Aurreratua 

Erakunde 
publikoetako 

langileak 
(eIDAS 

aurrekoak) 

Txip 
kriptografiko

a 

QCP public + 
SSCD 1.3.6.1.4.1.14777.4.1 Ez aplikagarria Aitortua 

Eusko 
Jaurlaritzako 

langileak 
(eIDAS 

aurrekoak) 

Txip 
kriptografiko

a 

QCP public + 
SSCD 

1.3.6.1.4.1.14777.7.1 Ez aplikagarria Aitortua 

Aitortutako 
korporatibo 

publikoa 
(eIDAS 

aurrekoak) 

Txip 
kriptografiko

a 

QCP public + 
SSCD 

1.3.6.1.4.1.14777.4.2 Ez aplikagarria Aitortua 

Aitortu gabeko 
korporatibo 

publikoa 
(eIDAS 

aurrekoak) 

Txip 
kriptografiko

a 
NCP+ 1.3.6.1.4.1.14777.1.1.1 Ez aplikagarria Aurreratua 

Aitortutako 
korporatibo 

pribatua 
(eIDAS 

aurrekoak) 

Txip 
kriptografiko

a 

QCP public + 
SSCD 

1.3.6.1.4.1.14777.2.2 Ez aplikagarria Aitortua 

Aitortu gabeko 
korporatibo 

pribatua 
(eIDAS 

aurrekoak) 

Txip 
kriptografiko

a 
NCP+ 1.3.6.1.4.1.14777.5.2.2 Ez aplikagarria Aurreratua 

 

1.2.2 Oinarrizko CA 2007 kualifikatuen hierarkia (CN=ROOT CA QC IZENPE) 

 

PROFESIONALA  

Deskribapen 
laburra Euskarria 

Politikaren 
identifikatzaile

a 
OID politika 

eIDAS, 
identifikazio-

maila 

eIDAS, 
sinadura 

mota  

 

Erakunde 
publikoko 
langileak 

Txip 
kriptografiko

a 
QCP-n-qscd 1.3.6.1.4.1.14777.9.1.1 Handia Kualifikatua 

IZENPEren QCP-n 1.3.6.1.4.1.14777.9.1.2 Oinarrizkoa Aurreratua 
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softwarea-
edukitzailea. 

HSMa QCP-n 1.3.6.1.4.1.14777.9.1.3 

Handia 
(txartel 
birtuala
rekin) 

Oinarr
izkoa 

(Giltza
rekin) 

Aurreratua 

Erakunde 
publikoko 

langile 
goitizendunak 

Txip 
kriptografiko

a 

QCP-n-qscd Sinadura: 
1.3.6.1.4.1.14777.9.2.1 Handia Kualifikatua 

NCP+ Kautotzea: 
1.3.6.1.4.1.14777.9.2.2 Handia Ez 

aplikagarria 

Ez aplikagarria Zifratua: 
1.3.6.1.4.1.14777.9.2.3 Handia Ez 

aplikagarria 

Korporatibo 
kualifikatua 

Txip 
kriptografiko

a 
QCP-n-qscd 1.3.6.1.4.1.14777.8.2.1 Handia Kualifikatua 

IZENPEren 
softwarea-

edukitzailea. 
QCP-n 1.3.6.1.4.1.14777.8.2.2 Oinarrizkoa Aurreratua 

HSMa QCP-n 
1.3.6.1.4.1.14777.8.2.3 

 

Handia 
(txartel 
birtuala
rekin) 

Oinarri
zkoa 

(Giltza
rekin) 

Aurreratua 

 

1.2.3 Oinarrizko CA 2007 kualifikatu gabekoen hierarkia (CN= ROOT CA NQC 
IZENPE) 

 

PROFESIONALA  

Deskribapen 
laburra 

Euskarria 
Politikaren 

identifikatzail
ea 

OID politika 

eIDAS, 
identifikazio-

maila 

eIDAS, 
sinadura 

mota  

 

Profesionala, 
kualifikatu 

gabea 

Txip 
kriptografiko

a 
NCP+ 1.3.6.1.4.1.14777.11.4.2 

Ez aplikagarri 
(kualifikatu 

gabea) 
Aurreratua 

 
 

1.3 Erabilera-esparrua 

Erabiltzaileak ziurtagiria erabiliko du ziurtagiria erabiltzea onartzen duten hirugarrenek 
eskainitako zerbitzuetan, IZENPEren Termino eta baldintzen dokumentuan eta Ziurtapen 
Praktiken Deklarazioan (ZPD) definitutako baldintzekin eta mugekin. 

 

http://www.izenpe.eus/contenidos/informacion/doc_comun/eu_def/adjuntos/DOC_P_Erabiltzeko_terminak_eta_baldintzak.pdf
https://www.izenpe.eus/contenidos/informacion/descarga_certificados/es_url/adjuntos/DOC_P_ZPD_v6.3.pdf
https://www.izenpe.eus/contenidos/informacion/descarga_certificados/es_url/adjuntos/DOC_P_ZPD_v6.3.pdf
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2 ZIURTAGIRIAREN BIZI ZIKLOA 

2.1 Eskabidea 

IZENPEren webguneko sarbidearen bitartez, eskatzaileak eta gakoen edukitzaileak 
ziurtagiria eskatzeko inprimakia beteko dute. 
Eskabidea sinatuta, gakoen edukitzaileak ziurtagiria erabiltzeko Terminoak eta baldintzak 
onartuko ditu. 
 

2.2 Gakoen edukitzailearen identitatea egiaztatzea. 

2.2.1 Ziurtagiri kualifikatu gabea. 

Ziurtagiri kualifikatu gabearen kasuetan, ez dago gakoen edukitzailearen identitatea aurrez aurre 
edo modu baliokideren batean egiaztatu beharrik, baina sinatutako eskabidea beharko da. 
 

2.2.2 Ziurtagiri kualifikatua. 

IZENPEk gakoen edukitzailearen identitatea egiaztatuko du: 

 Aurrez aurre, erregistro-erakundearen aurrean, indarreko dokumentu hauen bidez: 

 Espainiako herritarra: NANa, pasaportea edo gida-baimena. 
 Europar Batasuneko / Europako Esparru Ekonomikoko herritarra: AIZ eta 

pasaportea edo haien herrialdean baliokidea den nortasun-agiri nazionala.  
 Europar Batasunaz kanpoko herritarra: AIZ eta pasaportea. 

 

Eskatzailearen identifikazioa ezin bada adierazitako moduan egin, IZENPEk zehaztuko du 
kasu bakoitzean behar den dokumentazioa.  

Eskatzaileak identifikazio-dokumentuen fotokopia gehitu beharko du, edo IZENPEri 
baimena eman beharko dio datuak administrazio eskudunaren aurrean 
egiaztatzeko, eskabide-inprimakiaren bitartez. 

IZENPErekin aginduzko lege-tresna izenpetu duen administrazio eskatzailearen aurrean 
egin ahal izango da gakoen edukitzailearen identifikazioa. 

Udal-esparruan eskatutako ziurtagirien kasuan, udalaren idazkariaren aurrean egin ahal 
izango da eskatzailearen identifikazioa, haren fede-emaile publikoaren funtzioen 
esparruan.  

 

 Notarioak ziurtagiria jaulkitzeko eskabidearen sinadura legitimatuta. 

 Ziurtagiria jaulkitzeko eskabidearen sinadura aurrez aurreko identifikazioa behar izan 
duen pertsona fisikoaren ziurtagiri kualifikatuaren bidez egiten denean. 
 

2.3 Erakundearen akreditazioa eta eskatzailearen ahalmenak 

IZENPEk erakundearen eraketa eta indarraldia eta eskatzailearen ordezkaritza-ahalmenak 
egiaztatuko ditu, alderdi horiek akreditatzen dituzten dokumentuen bidez edo bidezko erregistro-
egiaztapenen bitartez. 

IZENPEren webgunean argitaratzen da erakunde bakoitzak bere konfigurazio juridikoaren arabera 
aurkeztu beharko duen dokumentazioa. 

 

http://www.izenpe.eus/s15-home/eu/
http://www.izenpe.eus/contenidos/informacion/doc_comun/eu_def/adjuntos/DOC_P_Erabiltzeko_terminak_eta_baldintzak.pdf
http://www.izenpe.eus/s15-home/eu/
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2.4 Ziurtagiria jaulkitzeko eta emateko prozedura 

IZENPEk jaulki eta entregatuko du ziurtagiria.  
 
IZENPEREN EDUKITZAILEA 

1. IZENPEk edukitzaile huts bat bidaltzen dio gakoen edukitzaileari posta elektronikoaren 
bidez eskabidean adierazitako helbidera.  

2. Gakoen edukitzaileak edukitzailea hasieratu eta pare bat gako eta eskaera teknikoa (csr) 
sortzen ditu. 

3. Gakoen edukitzaileak eskabide teknikoaren fitxategia (csr) bidaltzen dio IZENPEri. 
4. IZENPEk ziurtagiria jaulkitzen du gakoen edukitzaileak emandako eskaera teknikoa 

erabilita. 
5. IZENPEk ziurtagiria bidaltzen du eskabide-inprimakian adierazitako helbide elektronikora. 

 
 

TXARTELA / USB TOKENA 
 
 Bertaratuta ematea. 

IZENPEk eskatzaileari edo baimendutako hirugarrenari (baimen-dokumentua aurkeztu beharko 
du, sinatua eta notarioak legitimatua) entregatuko dizkio ziurtagiria, PINa eta hori 
desblokeatzeko kodea (PUK). 
 

 Bertaratu gabe ematea. 

IZENPEk ziurtagiria jaulkitzeko eskabidean adierazitako posta-helbidera bidaliko ditu ziurtagiria 
eta gakoak, 2 bidalketa bereizitan. Erakunde eskatzaileak bere gain hartuko ditu bidalketa-
gastuak. 

IZENPEk egiaztatuko du bidalketa gakoen edukitzaileari bakarrik entregatzen zaiola. 

 

HSMa 

IZENPEk: 
 Ziurtagiria sortuko du bere HSMan, baita erabiltzaile bat eta pasahitz bat sortu ere (gakoen 

edukitzaileari bakarrik entregatuko zaizkiola bermatuko du). 

 Eta mezu elektroniko bat bidaliko du ziurtagiria jaulkitzeko eskabidean adierazitako 
helbidera, ziurtagiria erabiltzeko argibideekin batera. 

 

2.5 Ziurtagiria egiaztatzea 

Sinatzaileak 15 egun baliodun izango ditu, ziurtagiria jaulkitzen denetik aurrera, behar bezala 
funtzionatzen duela egiaztatzeko, eta, behar izanez gero, IZENPEri funtzionamendu-akatsak dituela 
jakinarazteko. 

Funtzionamendu-akatsak kausa teknikoen ondoriozkoak direnean (ziurtagiriaren euskarriaren 
funtzionamendu txarra, ziurtagiriaren errore teknikoa, eta abar) edo IZENPEri egotz dakizkiokeen 
ziurtagiriko datuetako erroreak direnean, orduan soilik ezeztatuko du IZENPEk ziurtagiria eta beste 
bat jaulkiko du, ondoriozko gastuak bere gain hartuta. 
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2.6 Ziurtagiria ezeztatzea 

 Ziurtagiria ezeztatzeko eskaera 

Honako hauek eska dezakete ziurtagiria ezeztatzea: 

− Harpidedunak: erakunde harpidedunaren legezko ordezkariak, langileen arduradunak 
edo aurrekoek baimendutako hirugarrenak dute ziurtagiria ezeztatzea eskatzeko 
baimena. 

− Gakoen edukitzaileak. 

− IZENPEk: IZENPEren administratzaileek eta erregistro-erakundeek dute azken 
erakundearen harpidedun-ziurtagiriak ezeztatzea eskatzeko baimena. 

 

 Prozedura. 

Ziurtagiria edozein unetan ezeztatu ahal izango da, eta ziurtagiria lapurtu edo galdu denean 
beti. 

Eskatzaileak honako bide hauetatik ezeztatu ahal izango du ziurtagiria: 

− Aurrez aurre, IZENPEri www.izenpe.eus webgunean hitzordua eskatuta. 

− Posta bidez, ziurtagiria ezeztatzeko eskabidea sinatuta eta notario aurrean legitimatu 
ostean bidalita. 

− Telefono bidez, 902 542 542 telefonora deituta. 

− On line, www.izenpe.com helbidean.  

Telefonoz eta online ezeztatu nahi izanez gero, honako hauek beharko dira 
identifikatzeko: 

 Telefonoz identifikatzeko pasahitza. 
 NANa/AIZ.  
 Erakundea. 

 

 Ezeztatzeko arrazoiak 

Ziurtapen Praktiken Deklarazioan kontsulta daitezke (www.izenpe.com). 

 

2.7 Ziurtagiriak berritzea 

Ziurtagiri bat berritzeko, ziurtagiriak jaulkitzeko ezarritako prozedurari jarraitu beharko dio 
eskatzaileak. 

 

3 ZENBATEKOA 

Ziurtagiriaren eskatzaileak hautatutako ordainketa-aukeraren arabera ordaindu beharko du 
ziurtagiriaren zenbatekoa. 

IZENPEk urtero argitaratzen ditu aplika daitezkeen tarifak bere www.izenpe.eus webgunean. 

 

http://www.izenpe.com/
http://www.izenpe.com/
http://www.izenpe.com/
http://www.izenpe.com/
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4 ZIURTAGIRIEN PROFILAK  

IZENPEk www.izenpe.eus webgunean argitaratzen ditu ziurtagirien profilak. 

 

5 ALDAKETAK 

5.1 Aldaketaren kudeaketa 

Dokumentu honetan egiten diren aldaketak IZENPEren Segurtasun Batzordeak onartuko ditu. 

Berariazko dokumentazioaren bertsio eguneratuak www.izenpe.com helbidean kontsultatu ahal 
izango dira. 
 

5.2 1.0 bertsioa  
 

Aurreko 
bertsioarekiko 
eguneratzeak. 

 

 eIDAS erregelamendura egokitzea. 
 Eskatzen den dokumentazio identifikatzailea. 
 Erabiltzeko terminoak eta baldintzak. 

 

Argibideak  

Formatu-
eguneratzeak 

 

 

Ezabatzeak 

 

 Entrega- eta onarpen-orria. 
 Erabiltzeko baldintzak. 
 Harpidedunaren kontratua. 

 

 

 

 

 

 

5.3 1.0 bertsiotik 1.1 bertsiora 
 

  

EPIGRAFEA / ARGIBIDEAK 
 

 

 

 

Aurreko 
bertsioarekiko 
eguneratzeak 

 
 1.1. Definizioa: mota honetako ziurtagiriak jaulkitzea: Profesionala - Erakunde 

publikoetako langile goitizendunak. 
 1.2. Euskarria eta segurtasun-maila. Ziurtagiri profesionalak txartelaren / USB 

tokenaren euskarrian eta software-euskarrian jaulkitzea. 
 1.3. Erabilera-esparrua: ziurtagiri profesionalen erabilera-esparrua zuzendu 

da. 
 1.4. Ziurtagiriaren identifikazioa: OID berri bat esleitu zaie txartelaren / USB 

tokenaren euskarrian eta software-euskarrian jaulkitako ziurtagiri 
profesionalei. 

 2.1. Identitatea egiaztatzea: Europar Batasunaz kanpoko herritarrei eskatzen 
zaizkien identifikazio-agiriak eguneratzea: AIZ eta pasaportea. 

 3. Zenbatekoa: hainbat ordainketa-modalitate aurreikustea, proiektu 

http://www.izenpe.com/
http://www.izenpe.com/
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espezifikoen arabera. 
 

Argibideak  

Formatua 
eguneratzea 

 

 

 

 

 

Ezabatzeak. 

 

 1.1. atala. 1.0 bertsioak hainbat ziurtagiri mota definitzen zituen, erakunde 
harpideduna sektore publikokoa edo sektore pribatukoa zen kontuan 
hartuta.  

1.1 bertsioak bereizketa hori ezabatu du.  

 1.2 apartatua. Euskarriak: ziurtagiriak HSM euskarrian eta nabigatzaile-
euskarrian jaulkitzeko aurreikuspena ezabatu da. 

 1.5 apartatua. Xedapen orokorrak: ZPDan araututako alderdiak hartuko dira 
aintzat. 

 

5.4 1.1 bertsiotik 1.2 bertsiora 
 

  

EPIGRAFEA / ARGIBIDEAK 
 

Aurreko 
bertsioarekiko 
eguneratzeak 

 

Argibideak  

Formatua 
eguneratzea 

 

 

Ezabatzeak. 

 

 1.2 apartatua. HSM euskarrian jaulkitzeko aurreikuspena ezabatu da. 

 
5.5 1.2. bertsiotik 1.3. bertsiora 
 

  

EPIGRAFEA / ARGIBIDEAK 
 

Aurreko 
bertsioarekiko 
eguneratzeak 

 

− Ordezkariaren Politikaren 1.3 bertsioak erregulatzen du ziurtagiri hau HSM 
euskarrian jaulkitzea. 

− 2. epigrafea: ziurtagiriaren bizi-zikloaren deskribapena eguneratu da. 
 

Argibideak  

Formatua 
eguneratzea 

 

Ezabatzeak.  
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5.6 1.3. bertsiotik 1.4. bertsiora 
 

  

EPIGRAFEA / ARGIBIDEAK 
 

Aurreko 
bertsioarekiko 
eguneratzeak 

− 2020ko oinarri berrien profilak gehitu dira 

Argibideak  

Formatua 
eguneratzea 

 

Ezabatzeak.  
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