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ALDAKETEN KONTROLA 

 

BERTSIOA 
 

 
ALDAKETAK 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 
 

 

 
 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 
espezifikoen arabera. 

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

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

1.2  1.2 apartatua. HSM euskarrian jaulkitzeko aurreikuspena ezabatu da. 
 

1.3  

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

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

1.4  2020ko oinarri berrien profilak gehitu dira 

 

 
BERTSIOA 

 
DATA 

 
ALDAKETAK 

 
 
 
 

1.5 

 
 
 

2022/03/21 

 1.2. epigrafea: Oinarrizko CA 2007 hierarkia: politika-
identifikatzailea eguneratu da.  

 2. epigrafea: eskatutako dokumentazioa eguneratzea eta bizi-
zikloaren idazketa eguneratu da. 
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 2.6. epigrafea: Ezeztatzeko prozedura eguneratu da. 
 Epigrafe hauek sartu dira: 5: pribatutasuna eta datuen babesa, 6: 

gatazkak konpontzeko mekanismoak eta 7: aldaketaren 
kudeaketa-prozesua eguneratu da. 

1.6 22/09/01 

Epigrafeak, 
 

 1.1. indarreko araudia eguneratzea. 
 

 1.2. 2007 CA erroaren hierarkia: politikaren identifikatzailearen 
eguneratzea.  
Seudonimoaren OID sinaduraren mota kualifikatutik 
Aurreratura. 

 

– 2.2.2. Eskatzailearen nortasuna egiaztatzea, 
- Identifikatzeko beharrezkoa den dokumentazioa 

eguneratzea. 
- Indarreko ziurtagiri kualifikatu baten bidez egindako 

egiaztapen-prozedura eguneratzea. 
 

– 2.6. Ziurtagiria baliogabetzea, 
- Interes legitimoa duen hirugarren bat sartzen da 

baliogabetze-eskatzaile gisa. 
- izenpe@izenpe.eus helbidera bidaliz egindako 

ziurtagiri baten baliogabetze prozedura eguneratzen 
da. 

- Errebokatzea lineako baliogabetze aplikazioaren bidez 
sartzen da. 

 

– 4. Informazioaren segurtasunari buruzko erreferentziak 
sartzea. 
 

– 5 y 6. Epigrafeen ordena aldatzea. 
 

– Dokumentua generoa barne hartzen duen hizkuntzaren 
ikuspegitik eguneratzen da. 

1.7 2022/10/21 

Honako epigrafe hau eguneratu da, 

– 1.2 Oinarrizko CA 2007 hierarkia (CN=Izenpe.com):  Txip 
kriptografikoan indarrean dauden OID-etan politikaren 
identifikatzailearen balioa eguneratzen da ‘QCP-n’ 
balioarekin. 
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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. 

Dokumentu honen helburua da IZENPEren Ziurtapen Praktiken Deklarazioan ziurtagiri mota 
horretarako definitutakoa zehaztea eta osatzea www.izenpe.eus/dpc 

 

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) eta Konfiantzazko zerbitzu elektronikoen zenbait alderdi arautzen dituen 
azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. 

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 

identifikatza
ilea 

OID politika 

eIDAS, 
identifikazio-

maila 

Sinadura 
mota  

eIDAS 

Erakunde 
publikoko 
langileak 

Txip 
kriptografiko

a 
QCP-n 1.3.6.1.4.1.14777.4.14.1 Altua Aurreratua 

IZENPEren 
software-

edukitzailea 
QCP-n 1.3.6.1.4.1.14777.4.14.2 Ertaina Aurreratua 

HSMa QCP-n 1.3.6.1.4.1.14777.4.14.3 

Altua 
(txartel 
birtuala
rekin) 

Ertain
a 

(Giltza
rekin) 

Aurreratua 

Erakunde 
publikoko 

langile 
goitizendunak 

Txip 
kriptografiko

a 

QCP-n Sinadura: 
1.3.6.1.4.1.14777.4.13.1.1 

Altua Aurreratua 

NCP+ 
Kautotzea: 

1.3.6.1.4.1.14777.4.13.1.2 
Altua 

Ez 
aplikagarria 

Ez 
aplikagarria 

Zifratua: 
1.3.6.1.4.1.14777.4.13.1.3 

Altua 
Ez 

aplikagarria 

Korporatibo 
kualifikatua 

Txip 
kriptografiko

a 
QCP-n 1.3.6.1.4.1.14777.2.19.1 Altua Aurreratua 

IZENPEren 
software-

edukitzailea 
QCP-n 1.3.6.1.4.1.14777.2.19.2 Ertaina Aurreratua 

HSMa QCP-n 1.3.6.1.4.1.14777.2.19.3 
 

Altua 
(txartel 
birtuala
rekin) 

Ertain
a 

(Giltza
rekin) 

Aurreratua 
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Korporatibo 
kualifikatu 

gabea 

Txip 
kriptografiko

a 
NCP+ 1.3.6.1.4.1.14777.1.1.1 

Ez aplikagarri 
(kualifikatu 

gabea) 
Aitortua 

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 Aurreratua 

Aitortu gabeko 
korporatibo 

publikoa 
(eIDAS 

aurrekoak) 

Txip 
kriptografiko

a 
NCP+ 1.3.6.1.4.1.14777.1.1.1 Ez aplikagarria Aitortua 

Aitortutako 
korporatibo 

pribatua 
(eIDAS 

aurrekoak) 

Txip 
kriptografiko

a 

QCP public + 
SSCD 

1.3.6.1.4.1.14777.2.2 Ez aplikagarria Aurreratua 

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 2020 kualifikatuen hierarkia (CN=ROOT CA QC IZENPE) 

PROFESIONALA  

Deskribapen 
laburra Euskarria 

Politikaren 
identifikatzaile

a 
OID politika 

eIDAS, 
identifikazio-

maila 

Sinadura 
mota  

eIDAS 

Erakunde 
publikoko 
langileak 

Txip 
kriptografiko

a 
QCP-n-qscd 1.3.6.1.4.1.14777.9.1.1 Altua Kualifikatua 

IZENPEren 
software-

edukitzailea 
QCP-n 1.3.6.1.4.1.14777.9.1.2 Ertaina Aurreratua 

HSMa QCP-n 1.3.6.1.4.1.14777.9.1.3 Altua 
(txartel 

Ertain
a 

Aurreratua 
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birtuala
rekin) 

(Giltza
rekin) 

Erakunde 
publikoko 

langile 
goitizendunak 

Txip 
kriptografiko

a 

QCP-n-qscd 
Sinadura: 

1.3.6.1.4.1.14777.9.2.1 Altua Kualifikatua 

NCP+ 
Kautotzea: 

1.3.6.1.4.1.14777.9.2.2 Altua 
Ez 

aplikagarria 

Ez aplikagarria Zifratua: 
1.3.6.1.4.1.14777.9.2.3 

Altua Ez 
aplikagarria 

Korporatibo 
kualifikatua 

Txip 
kriptografiko

a 
QCP-n-qscd 1.3.6.1.4.1.14777.8.2.1 Altua Kualifikatua 

IZENPEren 
software-

edukitzailea 
QCP-n 1.3.6.1.4.1.14777.8.2.2 Ertaina Aurreratua 

HSMa QCP-n 
1.3.6.1.4.1.14777.8.2.3 

 

Altua 
(txartel 
birtuala
rekin) 

Ertain
a 

(Giltza
rekin) 

Aurreratua 

 

1.2.3 Oinarrizko CA 2020 kualifikatu gabekoen hierarkia (CN= ROOT CA NQC IZENPE) 

PROFESIONALA  

Deskribapen 
laburra 

Euskarria 
Politikaren 

identifikatzail
ea 

OID politika 

eIDAS, 
identifikazio-

maila 

Sinadura 
mota  

eIDAS 

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 
definitutako baldintzekin eta mugekin. 

 

2 ZIURTAGIRIAREN BIZI ZIKLOA 

2.1 Eskabidea 

IZENPEren www.izenpe.eus webguneko sarbidearen bitartez, eskatzaileak eta gakoen edukitzaileak 
ziurtagiria eskatzeko inprimakia beteko dute. 

Eskabidea sinatuta, gakoen edukitzaileak ziurtagiria erabiltzeko Terminoak eta baldintzak onartuko 
ditu. 
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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  

Eskatzaileak www.izenpe.com webgunera sartu eta hitzordua eskatuko du erregistro-
entitatearen aurrean bertaratzeko, eta honako dokumentuak eraman beharko ditu, 
indarrean: 

– Espainiako nazionalitatea duen herritarra: NAN, pasaportea edo gidabaimena. 

–  Europar Batasuneko herritarra: jatorrizko herrialdeko pasaportea edo nortasun 
agiriarekin batera, Batasuneko kide diren Herritarren Erregistroak emandako 
Atzerritarren Identifikazio Txartela edo ziurtagiria edo NIEa ematen duen agiri ofiziala. 

– EBtik kanpoko herritarra: pasaportea Atzerritarren Identifikazio Txartelarekin edo AIZ 
emateko agiri ofizialarekin batera. 

 

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

 
– Ziurtagiria jaulkitzeko eskaeraren sinadura notarioak egiaztatzea. 

Eskatzaileak: 

– Jaulkitzeko Eskaera bete eta sinatuko du, eta Erabiltzeko terminoak eta baldintzak 
onartuko ditu. Notarioak eskaeraren sinadura legitimatuko du.  

– Beharrezko dokumentazioa bidaliko du IZENPE SAren helbidera –TOMAS ZUMARRAGA 
DOHATSUA k., 71 –1.a – 01008 GASTEIZ–. 

 
– Edo indarrean dagoen ziurtagiri kualifikatu bidez.  

Horretarako, eskatzailea www.izenpe.eus webgunera sartuko da eta Jaulkitzeko Eskaera 
sinatuko du  EBko TSL-n (Trusted Service List) sartutako CA batek emandako ziurtagiri kualifikatu 
baten bidez. 

 
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. 

 

2.4 Ziurtagiria jaulkitzeko eta emateko prozedura 

IZENPEk jaulki eta entregatuko du ziurtagiria.  
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 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 / TOKEN USBa  
 

– Aurrez aurre 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, ziurtagiria jaulki, eta 15 egun baliodun izango ditu behar bezala funtzionatzen duela 
egiaztatzeko, eta, beharrezkoa bada, 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. 

 

2.6 Ziurtagiria ezeztatzea 

 Ezeztatzeko arrazoiak 

Ziurtapen Praktiken Deklarazioan kontsulta daitezke www.izenpe.eus 
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 Ezeztatzeko eskaera 

Honako hauek eska dezakete ziurtagiria ezeztatzea: 

 Harpidedunak, ziurtagiria haren izenean jaulki denean. 
 IZENPEk, ZPDan identifikatutako arrazoien ondorioz. 

 Legezko interes legitimoa duen hirugarren pertsona. 
 

 Ezeztatzeko prozedura 

Ziurtagiria ezeztatzea eskatzen duenak IZENPEren aurrean tramitatuko du ziurtagiria 
ezeztatzeko eskabidea.  

Honako bide hauetatik ezeztatu ahal izango du ziurtagiria, edozein unetan: 

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

 Posta bidez, Notarioaren aurrean sinatutako eta legitimatutako ziurtagiria ezeztatzeko 
eskaera bidali helbide honetara: IZENPE SA - Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalea, 71 - 1. 
solairua – 01008 Gasteiz. 

 Ezeztatzeko eskaera izenpe@izenpe.eus helbidera bidalita, EU TSLn (Trusted Service List) 
sartutako CA batek igorritako ziurtagiri kualifikatu batekin sinatutako ezeztapen 
eskaerarekin. 

- Eskuragarri dagoen lineako baliogabetze aplikazioaren bidez 
https://servicios.izenpe.com/gestionCertificados/ 
 

Eskaera jasotzen duenetik 24 orduren barruan (lanegun batean) ezeztatuko du ziurtagiria 
IZENPEk, eta ziurtagiriaren egoeraren aldaketaren berri emango die eskatzaileari eta 
harpidedunari, posta elektronikoaren bidez. 

 

2.7 Ziurtagiriak berritzea 

Ziurtagiria iraungi aurreko 60 eguneko epean berritu ahal izango da ziurtagiria. 

IZENPEk ziurtagiria jaulkitzeko eta entregatzeko aurreikusitako prozeduraren arabera tramitatuko 
du berritzea.  
 

 
3 ZENBATEKOA 

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

Ordaintzeko eskaintzen diren aukerak: 

 Elektronikoki sinatutako jaulkipen-eskaeraren kasuan,  

 On line ordainketa, ordainketa-pasabidearen bitartez. 
 Ordainketa-agiri bidez, banku-entitatean aurkezteko. 

 
 IZENPEren erregistro-entitatera bertaratu eta ordainduta, banku-txartel bidez. 

 

4 ZIURTAGIRIEN PROFILAK  

IZENPEk www.izenpe.eus webgunean argitaratzen ditu ziurtagirien profilak. 
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5 INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA ETA PRIBATUTASUNA 

IZENPEk www.izenpe.eus/datos webgunean argitaratzen du informazioaren segurtasunari eta 
pribatutasunari buruzko informazioa.  

 

6 ALDAKETAREN KUDEAKETA  

IZENPEren Segurtasun Batzordeak onartuko ditu Politika honetan egindako aldaketak. 

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

 

7 ARAZOAK KONPONTZEKO MEKANISMOAK 

Alderdiek elkarren artean sor daitekeen edozein gatazka Zuzenbide Kolaboratiboko prozesu bidez 
ebaztea adostu dute. Adostasunik lortu ezean, Gasteizko Epaitegi eta Auzitegietara jo ahal izango 
dute. 
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