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DEKRETUA, GASTEIZKO UDALEKO ENPLEGATU PUBLIKOEK, JA RDUERA 
PROFESIONALEAN ARI DIRELARIK BURUTZEN DITUZTEN IZAP IDE ETA JARDUERA 
ELEKTRONIKOETAN NORBERE BURUA IDENTIFIKATZEKO ETA E LEKTRONIKOKI 
SINATZEKO ERABILI BEHARREKO TRESNAK EZARTZEN DITUEN A. 

 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 14.2.e) 
artikuluak administrazio publikoekin harremanak bitarteko elektronikoen bidez izatera 
behartzen ditu administrazio publikoetako enplegatuak, enplegatu publiko izateagatik 
administraziookin egiten dituzten izapide eta jarduketetan. 
 
Eginbehar hori betearazteko, 2016ko urriaren 2an indarrean sartu zen Sektore 
Publikoaren Araubide Juridikoarena urriaren 1eko 40/2015 Legearen 43. artikuluak 
xedatzen du administrazio publikoen jarduketak, bitarteko elektronikoak erabiltzen 
dituenean, organoko titularraren edo enplegatu publikoaren sinadura elektroniko bidez 
egin beharko dela, eta Administrazio publiko bakoitzak zehaztuko dituela bere 
langileek erabili beharreko sinadura elektronikoko sistemak. 
 
Bestalde, eta udal administrazioaren zerbitzura dauden langileen sinadura elektronikoari 
dagokionez, Gasteizko Udalaren Administrazio Elektronikoari buruzko Ordenantzaren 22 c) 
artikuluak zehazten du, e, langileen NANan oinarritutako sinadura elektronikoa erabili ahalko 
dela, edo langileei sinadura elektronikoa eman, zeinak aldi berean identifikatuko baititu 
lanpostuaren edo karguaren titularra eta horrek zerbitzu ematen duen Saila edo erakundea. 

Horren ildotik, gaur egun 3.0 NANa eskuratzeak berekin dakar Autentifikatzeko eta Sinadura 
Elektronikorako ziurtagiri elektronikoak ere eskuratzea. Komunikazio elektronikoetan, 
autentifikatzeko ziurtagiriek bermatzen dute komunikazioaren bestaldeko pertsonak benetan 
dioten berberak direla; hots, ziurtagiriaren bitartez, haren titularrak bere identitatea egiazta 
dezake beste inoren aurrean. Bestalde, sinadura-ziurtagiriaren xedea izapideak edo agiriak 
sinatzeko aukera ematea da. Ziurtagiri horrek sinadura elektronikoarekin eskuzkoa ordezteko 
aukera ematen du. Ziuartagiri horiek kualifikatuak dira –Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren uztailaren 23ko 910/2014 Erregelamenduan (EB) ezarritako sailkapenaren 
arabera– eta sinadura gauzatzeko dispositibo seguru baten bidez funtzionatzen dute.  
Horregatik bermatzen dute identifikazio eta sinaduraren gako pribatuaren sinatzaile eta 
jabearen identitatea, eta ahalbidetzen dute sinadura elektroniko kualifikatua sortzea. 

Sinadura elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen 15. artikuluak aitortzen 
du NAN elektronikoa dela haren titularraren identitatea elektronikoki egiaztatzen duen agiria, 
titularrari agirien sinadura elektronikoa ahalbidetzen diona, eta pertsona fisiko edo juridiko, 
pribatu edo publiko orori agintzen dio NAN elektronikoa eraginkorra dela aitortu beharra, bai 



 

 

titularraren identitatea eta bertan jasotako gainerako datu pertsonalak egiaztatzeko, bai eta 
sinatzailearen identitatea eta bertan biltzen diren sinadura-gailuen bitartez sinatutako agirien 
integritatea ere egiaztatzeko. 

NAN elektronikoarenaren antzeko kualitateak dituzte ziurtagiri kualifikatudun beste txartel 
digital batzuk, esaterako ONA eta IZENPE txartelek, edo gure egiaztapen-entitateak 
onartutako beste edozein, alegia, Gasteizko Udalaren Egoitza Elektronikoko "Identifikatzeko 
moduak" atalean dagoen "Onartutako ziurtagiri digitalak" zerrendan agertzen direnak.  

Ziurtagiriak eraginkorrak izan daitezen, beharrezkoa da izapide elektronikoak egiten dituzten 
udal-enplegatu guztiek NANa izapidetzen den Poliziaren Zuzendaritza Nagusiaren bulegoetan 
(edo ziurtagiria eman duen entitateak) emandako gakoak eskuratzea eta gordetzea. 
 
Horrenbestez, goian aipaturiko legezko arauak baliatuz, eta Toki Jaurbidearen Oinarriak 
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 124.4.b) artikuluan xedatutakoaren arabera –
zeinak alkateari egozten dion udalerriko politika, gobernua eta administrazioa zuzentzea, udal-
antolakuntza 39/2015 eta 40/2015 legeetara egokitzeko Zuzendaritza-Batzordea eskatuta–, eta 
aintzat harturik aplikatzekoa den gainerako legedia, hau 
 
 
XEDATU DUT: 
 
 
Gasteizko Udaleko enplegatu publikoek norbere burua identifikatzeko eta elektronikoki 
sinatzeko erabili beharreko tresna ezartzea, jarduera profesionalean ari direlarik burutzen 
dituzten izapide eta jarduera elektronikoetan –barne-lanetan zein beste administrazio publiko 
batzuekin–: Gasteizko Udalaren Egoitza Elektronikoko "Onartutako ziurtagiri digitalak" 
zerrendan aipatzen diren pertsona fisikoentzako ziurtagirietatik edozein. 
 
 
Dataren egunean jarriko da indarrean dekretu hau. 
 
 
 
    Vitoria-Gasteizen, 2017ko azaroaren 8an. 

ALKATEA 

Gorka Urtaran Agirre. 

 


