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GOBERNUKO, ELIZAKO GAIETAKO ETA 

HAUTESKUNDEETAKO FUNTSEN ELKARKETAREN ISAD 

Identifikazio-arloa 

Erreferentziazko kodea ES 48020 AHFB/BFHA DFB/BFA GOB 

Titulua Bizkaiko Administrazio Ataleko 
gobernuko, elizako gaietako eta 
hauteskundeetako funtsak elkartzea 

Data(k) − Gobernua: 1332 – 1987 
− Elizako gaiak: 1454 – 1972 
− Hauteskundeak: 1820 – 1931 

Deskribapen maila Funtsak elkartzea 

Deskribapen-unitatearen bolumena eta euskarria − Metro linealak: 463 m/l 
− 988 liburu¿ 
− Katalogatutako espedienteen 

kopurua:  
− Gobernua: 48.663 
− Elizako gaiak: 4.567 
− Hauteskundeak: 12.769 

Papera. 

Testuinguru arloa 

Ekoizlearen izena Bizkaiko Foru Aldundia 

Instituzio historia Funtsen elkartze horrek Aldundiak bere 
gaien barne kudeaketan eta beste erakunde 
batzuekiko harremanetan, baita elizako 
agintariekiko harremanetan ere, dituen 
eskumenei egiten die erreferentzia.  

Funtsen elkartzeari lotutako dokumentazio-
motari erreparatuta ikus daitekeenez, 
Bizkaiko Aldundiak eskumen handiak izan 
ditu, lehenik foruetatik eratorriak eta 
ondoren kontzertu ekonomikotik eratorriak, 
mendeetan zehar hartu duen izena edozein 
izanda ereEskumen garrantzitsu horiek, 
araubide erkideko aldundiek izan ez 
dituztenak, botere handia eman diote era 
guztietako gaiak kudeatzeko eta horietan 
esku hartzeko; horrela, Bizkaiko lurralde 
historikoko gobernu nagusi bihurtu da, eta 
bere barne-eskumenak eta erakunde-
harremanak zabalak izan dira, eta hori 
funtsezkoa da gainerako gaitasunak 
garatzeko. 
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Instituzio historia Izan ere, Diputazioak foru-gobernua 
osatzen duten gainerako erakundeekin eta 
udal-gobernuekin dituen barne-harremanak 
dira nagusi, baita jaurerri-, probintzia-, 
estatu- eta eliza-izaerako agintariekin dituen 
harremanak ere.  

Era berean, logikoa denez, Aldundia 
arduratuko da bere langileen lan-
harremanak kudeatzeaz, erakundeari 
atxikitako pertsonal-kidego batekin, 
erakundeen burokratizazioari esker aktibo 
indartsu bihurtuko dena. 

Bestalde, Diputazioa arduratuko da deitzen 
diren era guztietako hauteskundeak amaitu, 
egiaztatu eta bermatzeaz. 

Artxibo historia Funtsen elkarketa honen artxibo historia, 
batez ere, Bizkaiko Aldundiak historian 
zehar izan dituen eskumen esklusiboen 
ondorioz sortu da.  

Gobernuan, elizako gaietan eta 
hauteskundeetan sartutako 
dokumentazioak Aldundiaren barne-
araubideari buruzko alderdiak biltzen ditu, 
bai eta Aldundiaren eta gainerako 
erakundeen arteko harremanei buruzkoak 
ere, bai zibilak, bai judizialak, bai elizakoak. 

Jaurlaritzari dagokion dokumentu-zatia da 
bolumen handiena duena eta denbora-tarte 
osoa hartzen duena, hau da, XIV. mendetik 
XX. mendera arte. Horren zati handi bat 
Aldundiko gobernu-organoei eta horien 
barne-araubideari dagokie. 

Elizako gaiei buruzko dokumentu-zatia ere 
XV. mendetik XX. mendera bitartekoa da.  

Hauteskundeei dagokien dokumentu-zatia 
XIX. eta XX. mendeetakoa baino ez da, eta 
gehienbat Gorteetarako eta Senaturako 
hauteskundeak, hauteskunde-erroldak eta 
probintzia-hauteskundeak dira. 

Bizkaiko Foru Agiritegi Historikora iritsi 
aurretik, 1878a baino lehenagoko zati 
historikoan, dokumentazio hori Gernikako 
Juntetxeko Agiritegian, Foru Liburutegian 
eta sortu ziren Bizkaiko Foru Aldundiko 
sailetako bulegoetan egon zen.  

Ez dugu ahaztu behar Bizkaiko Foru 
Aldundia, edozein motatako gainerako 
erakunde publikoak bezala, administrazio-
prozesu konplexu bat hasi zuela XIX. 
mendearen erdialdetik aurrera, estatu 
liberal eta zentralistatik abiatuta ezarri zen 
burokratizazio administratibo handiagoari 
lotuta. 
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Artxibo historia Gobernuari buruzko dokumentazioa ematen 
duten erakunde eta/edo sail horien artean, 
hauek dira dokumentazioaren zatirik 
handiena sortzen dutenak: Gobernuaren 
Polizia Etxea, Gobernazio Batzordea, 
Bizkaiko Ekonomia Batzordea, Probintzia 
Batzordea, Probintzia Kontseilua, 
Kontularitza Orokorra, Aldundia bera, 
Bideen eta Sustapenaren 
Zuzendaritza,Bizkaiko Gobernu Zibila, 
Avellanedako, Durangoko, Enkanterriko, 
Merindadeetako eta hiriko Batzarrak eta 
Batzar Nagusiak, Lehendakaritza, 
Erregimentu Orokorra, Gobernazio eta 
Sustapen Atalak, Gobernu Idazkaritzak, 
Justizia eta Polizia Idazkaritzak, Jaurerriko 
Prokuradore Nagusia, Durangoko 
Korrejimendu Alkateordetza, 

Elizako gaiei buruzko dokumentazioa 
ematen duten erakunde eta/edo sail horien 
artean, hauek dira dokumentazioaren zatirik 
handiena sortzen dutenak: Aldundia, 
kanpoko erakundeak, Justiziako Idazkaritza, 
Bizkaiko Ekonomia Batzordea, Probintzia 
Batzordea eta Probintzia Kontseilua. 

Bestalde, hauteskundeei buruzko 
dokumentazioa ematen duten erakunde 
eta/edo sailek Aldundia bera, kanpoko 
erakundeak eta Probintzia Batzordea dira. 

Sarrera modua 1987tik aurrera lekualdatu zen Bizkaiko 
Jaurerriak 1878 arte sortutako 
dokumentazioa, Gernikako Juntetxeko 
Artxiboan gordeta zegoena, eta ondoren 
Bizkaiko Foru Aldundiak sortu zuena, 
Bilboko Foru Liburutegian zegoena, bai eta 
beste erakunde batzuen eskumenen 
transferentzia bidez jasotakoa ere: 
Euskadiko Estatua eta Gobernu Autonomoa. 

Eduki eta egitura arloa 

Irismena eta edukia Bizkaiko Jaurerriko erakundeek eta 
Aldundiak sortutako agiritegi historikoko 
dokumentazioa, jasotakoa.  

Balorazioa, hautaketa eta ezabaketa Kontserbazio iraunkorreko dokumentazioa.  

Sarrera berriak Transferentzia bidezko sarrera berriak gerta 
daitezke. 
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Erakundea Elizako gaiak gobernuko sail bat da, eta 
elizako agintariekin ezartzen diren 
harremanetaz arduratzen da. Honako 
dokumentuak biltzen ditu: 4567 dokumentu 
1454 eta 1972 bitartekoak. 

Hauteskundeetako serieek honako 
jarduketa hauek hartzen dituzte:  

− Legedia: 8 dokumentu 1824 eta 1976 
bitartekoak. 

− Hauteskunde erroldak: 3057 
dokumentu 1836 eta 1976 bitartekoak. 

− Probintzia hauteskundeak: 1831 
dokumentu 1820 eta 1976 bitartekoak. 

− Gorteetarako eta Senaturako 
hauteskundeak: 5498 dokumentu 1820 
eta 1975 bitartekoak. 

− Batzordeak eta batzarrak: 1444 
dokumentu 1890 eta 1976 bitartekoak. 

− Erreferendumak: 238 dokumentu 1932 
eta 1976 bitartekoak. 

− Errepublikako lehendakaritzarako 
hauteskundeak: 247 dokumentu 
1936koak. 

Dokumentazio guztia ordenatuta dago 
Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoa hartzen 
duen eraikinean dauden kutxetan. 

Sartzeko eta erabiltzeko baldintzen arloa 

Sartzeko baldintzak Sarrera askea. Salbuespenetarako, ikus 
Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoaren ISAD. 

Erreprodukzio baldintzak Erreprodukzio askea. Salbuespenetarako, 
ikus Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoaren 
ISAD. 

Dokumentuen hizkuntza/idazkera Gaztelania. 

Ezaugarri fisikoak eta baldintza teknikoak Kontserbazio-egoera, oro har, ona da. 

Deskribapen tresnak Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoaren 
Administrazio Funtsean honako hauek 
erabiltzen dira:  

a. Sailkapen koadroa. 
b. ARWE datu-basea, artxiboari 

buruzko informazioa kudeatzeko. 
Hainbat sarbide-puntu eta 
onomastika-, toponimia- eta gai-
indize ditu. 

c. ARIT datu-basea, kanpo-
kontsultarako, aurrekoaren 
informazio eta sarbide berarekin.  

http://apps.bizkaia.net/ARIT
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Deskribapen tresnak Bai katalogatuta dagoen dokumentazioaren 
zatia, bai inbentariatuta dagoena, 
eskuragarri dago jendearentzat, legeek 
zehaztutako salbuespenetan izan ezik. 

Lotutako dokumentazio arloa 

Jatorrizko dokumenturik ote dagoen eta horien 
kokalekua 

Dokumentazio guztia originala da. 

Kopiarik ote dagoen eta horien kokalekua Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoan bertan, 
dokumentazioaren zati bat digitalizatzen 
ari dira. Dokumentazio hori Internet bidez 
eskura daiteke, ARIT datu-basearen bidez.  

Dokumentazioaren zati baten kopia 
digitalizatuak daude, baina digitalizazio-
prozesua gauzatzen ari da; beraz, 
zehaztuko dugun informazioa zabaldu 
egingo da. 

Gobernuko dokumentazioaren artean 
28929 dokumentu digitalizatu dira, 1332 
eta 1978 artekoak. Digitalizatutako 
dokumentazioa honela banatzen da 
dokumentu-tipologien arabera: 

− Gobernu organoak: 25936 
dokumentu 

− Gobernu araubidea: 1030 dokumentu 
− Barne araubidea: 980 dokumentu 
− Administrazio judiziala eta notariala: 

983 dokumentu 

Elizako gaien dokumentazioaren artean 
1281 dokumentu digitalizatu dira, 1454 
eta 1972 artekoak.  

Hauteskundeen dokumentazioaren artean 
14 dokumentu digitalizatu dira, 1820 eta 
1900 artekoak. 

Lotutako deskribapen unitatea Lehen sektorearekin, industriarekin eta 
merkataritzarekin zerikusia duten 
dokumentu-iturriak daude BFAHren atal 
guztietan, batez ere Udal sailean eta sail 
judizialean. 

http://apps.bizkaia.net/ARIT


 

6 

Argitalpenei buruzko oharra − Bizkaiko Foru Aldundia, (1997). 
Bizkaiko ondare historikoaren hamar 
urteko kudeaketa. Kultura Saila. 
Ondare Historikoaren Zerbitzua.  

− Cifuentes Pazos, José Manuel (2002). 
“El Archivo Histórico Administrativo 
de la Diputación Foral de Bizkaia”. 
Dokumentu Ondarearen Kudeaketari 
buruzko III. Jardunaldietako Aktetan. 
Probintzia-administrazioaren 
artxiboak: Aldundiak, Gobernu Zibilak, 
Ordezkaritzak, Audientziak, 
Probintzien historikoa. Kordoba, 
2002ko urriaren 28tik 30era. (329 – 
338. or.) 

Oharren arloa 

Oharrak  

Kontrol arloa 

Artxibozainaren oharra Actuaciones Culturales Estrategicas 4, S.L. 
enpresak Bizkaiko Agiritegi Historikoko 
Bizkaiko Administrazioaren atalerako 
egindako deskribapena, enpresako 
teknikariak gainbegiratuta. 

Arauak edo erregelak General International Standard Archival 
Description, Second Edition, ISAD (G) 
(Deskribapen Artxibistikorako 
Nazioarteko Arau Orokorra. Deskribapen 
Arauen Batzordeak 1999ko irailaren 19an 
Stockholmen (Suedia) egindako Artxiboen 
Nazioarteko Kontseiluan onartua. Madril. 
2000. 

Deskribapenaren data 2020/01/20 
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