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AJANGIZKO UDAL FUNTSEKO ISAD ARAUA  

Identifikazio-arloa 

Erreferentziazko kodea ES 48020 AHFB/BFHA U48911 

Titulua Ajangizko Udal Artxiboa 

Data(k) 1709 – 1943 

Deskribapen maila Funtsa 

Deskribapen-unitatearen bolumena eta euskarria − Metro linealak: 5,77 m/l 
− Kaxak: 49 
− Espediente-kopurua: 850 

Papera. 

Testuinguru arloa 

Ekoizlearen izena Ajangizko Udala. 

Instituzio historia Ajangiz Busturialdea-Urdaibai eskualde 
bizkaitarrean kokatzen da, Gernikako 
barruti judizialaren barruan.  

Hamaikagarren eserlekua okupatu zuen 
Jaurerriko Batzar Nagusietan, gutxienez 
XVI. mendetik, ledaniaren araubide 
juridikoan. Batzordeko kide bat elizate gisa 
eratuta ez zegoen kasu bakarra zen 
Jaurerrian. Izan ere, ez zuen bere parrokia 
propioa, ondoko elizateetako kabildo 
eklesiastikoek uko egin ziotelako. 
Horrenbestez, Ajangizko auzokideak 
ondoko herrietako parrokietara atxikita 
zeuden.  

1844an, Jasokundearen izenpean eraiki zen 
parrokia, eta elizate gisa eratu ahal izan zen. 
Lehen udaletxea 1851. urtean eraiki zen.  

1943 eta 1991 artean Gernika eta Lumo 
udalerriari atxikita egon zen. 

1991n bere autonomia berreskuratu 
zuenean, Errenteria auzoak udalerritik 
bereizi eta hiribilduari lotuta jarraitu zuen. 

Artxibo historia Dokumentazio historikoa Gernikako 
Udalaren instalazioetan gordeta egon zen, 
1991n desanexionatu ondoren berriro 
udaletxe bihurtu zen arte. Une horretatik 
aurrera, dokumentazio historikoa Gernikako 
Juntetxeko Artxiboan utzi zen, eta handik, 
1992an, Bizkaiko Foru Agiritegi 
Historikoaren instalazioetara lekualdatu zen 
(egoitza Bilbon). 
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Sarrera modua Dokumentazioa BFAHn sartu zen, 1992ko 
maiatzaren 4an Gernikako Juntetxeko 
Artxibotik egindako lekualdaketagatik. 

2019ko azaroaren 13an, oraindik udal-
instalazioetan zegoen dokumentazio 
historikoa bidali zion Ajangizko Udalak 
BFAHri. 

Eduki eta egitura arloa 

Irismena eta edukia Ajangizko elizateak eta Udalak 1709 eta 
1943 bitartean sortutako dokumentazio 
historikoa. 

Gainera, Udal Epaitegiaren 1861 eta 1918 
arteko 17 dokumentu dituen kutxa bat dago. 

Balorazioa, hautaketa eta ezabaketa Kontserbazio iraunkorreko dokumentazioa.  

Sarrera berriak Beste hitzarmen bat sinatuz gero, sarrera 
berriak egon daitezke. 

Erakundea  Dokumentazioa Udal Artxibozainen 
Lantaldearen sailkapen-koadroaren bidez 
antolatu da, serie batzuekin handituta.  

Koadroa BFAHn dauden udalerri 
guztietarako erabiltzen da, eta, beraz, 
baliteke udalerri horretan sortutako 
dokumentazioaren artean serie batzuk ez 
islatzea. 

Gobernuaren, Idazkaritzaren eta Udal 
Administrazioaren eta Ogasunaren 
jarduerak hartzen ditu, honela: 

− Gobernua: 71 dokumentu 1841 eta 
1943 bitartekoak. 

− Idazkaritza: 394 dokumentu 1801 eta 
1963 bitartekoak. 

− Ogasuna: 399 dokumentu 1709 eta 
1933 bitartekoak. 

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. 
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Deskribapen tresnak Dokumentazio guztia katalogatuta dago, eta 
Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoko Udal 
Atalak erabiltzen dituen deskribapen-
tresnen bidez eskura daiteke: 

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

katalogazioa kudeatzeko. Hainbat 
sarbide-puntu eta onomastika, 
toponimia eta gaikako indize ditu. 

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

Lotutako dokumentazio arloa 

Jatorrizko dokumenturik ote dagoen eta horien 
kokalekua 

Dokumentazio guztia originala da. 

Kopiarik ote dagoen eta horien kokalekua Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoa 
gordetzen duen dokumentazioaren zati bat 
digitalizatzen eta Interneten erabiltzaileen 
eskura jartzen ari da. Sarbidea ARITen datu-
basearen bidez ere egiten da. 

Akta-liburuak, 1830 baino lehenagoko 
dokumentazioa, 1900 baino lehenagoko 
dokumentazioa (planoak barne), eta 1910 
baino lehenagoko biztanleen erroldak 
digitalizatu dira. 

Lotutako deskribapen unitatea Ajangizko Udalarekin zerikusia duten 
dokumentu-iturriak daude BFAHren atal 
guztietan, batez ere administrazio-sailean 
eta sail judizialean. 

Udalak 1991tik gaur egun arte sortutako 
dokumentazioa udaletxean gordetzen da. 
404 dokumentazio-kutxa ditu, 12 metro 
lineal hartzen dituztenak. Datu-base 
informatiko bat du, eta horren arduraduna 
idazkaria da 2003. urtetik. Harekin 
harremanetan jar daiteke 946251913 
telefono-zenbakian eta 
idazkaria.ajangiz@bizkaia.org helbidera 
mezu bat bidaliz. 

Argitalpenei buruzko oharra Garate Maidagan, Diego (2003). Ajangiz y 
Arratzu: Estudios Histórico-Artístico. 
Monografías de los Pueblos de Bizkaia. 
Bizkaiko Foru Aldundia. Bilbao. 

Oharren arloa 

Oharrak Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoko Udal 
Atalak artxibo historikoaren funtzioa 
betetzen du funtsak gordailutu dituzten 
udalerrientzat. 

http://apps.bizkaia.net/ARIT
http://apps.bizkaia.net/ARIT
http://apps.bizkaia.net/ARIT
mailto:idazkaria.ajangiz@bizkaia.org
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Kontrol arloa 

Artxibozainaren oharra Actuaciones Culturales Estrategicas 4 SL 
enpresak Bizkaiko Agiritegi Historikoko 
udal-atalerako egindako deskribapena, 
bertako teknikariak gainbegiratuta. 

Arauak edo erregelak General International Standard Archival 
Description, Second Edition, ISAD (G) 
(Agirien Deskribapenerako Nazioarteko 
Arau Orokorra). Deskribapen Agirien 
Batzordeak hartutakoa Agirien Nazioarteko 
Kontseiluan, Stockholmen (Suedia), 1999ko 
irailaren 19-22an. Madril. 2000. 

Deskribapenaren data 20/01/2020 
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