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ELANTXOBEKO UDAL FUNTSAREN ISAD 

Identifikazio-arloa 

Erreferentziazko kodea ES 48020 AHFB/BFHA U48031 

Título Elantxobeko Udal Agiritegia 

Data(k) 1782 – 1941 

Deskribapen maila Fondo 

Deskribapen-unitatearen bolumena eta euskarria − Metro linealak: 3,93 m/l 
− Kaxak: 22 
− Liburu solteak: 11 
− Espediente-kopurua: 349 

Papera. 

Testuinguru arloa 

Ekoizlearen izena Elantxobeko Udala 

Instituzio historia Elantxobe Bizkaiko Busturialdea eskualdean 
dago, Gernika - Lumoko barruti judizialaren 
barruan. 

Elantxobe auzoa XVI. mendearen lehen 
erdian, 1524 inguruan, osatu zuten 
Ibarrangeluko marinel eta arrantzaleek.  

1783tik aurrera, portua kaiekin ixten hasi 
ziren, arrantzontziei babesa emateko. Auzoko 
ekonomia erabat lotuta zegoen arrantza-
jarduerekin, batez ere baxurarekin eta 
baleekin. Ez da egiaztatu ontziolen presentzia, 
baina XX. mendean kontserba-industria 
garatu zen. 

1832ko abuztuaren 31n Elantxobetik bereizi 
zen eta elizate gisa eratu zen, zedula 
errealaren bidez banatzeko baimena eman eta 
udal berri bat eraikitzea agindu baitzitzaien, 
hori guztia auzo horretako bizilagunek 
Gaztelako Kontseiluan aurkeztutako 
errekurtsoari esker, urte askotan desanexioa 
eskatu ondoren. Egoera horren ondorioz, 
Bizkaiko Batzar Nagusiek, 1833an egindako 
bilkuran, Elantxobeko portua Ibarrangeluko 
gainerako auzoetatik bereizi eta herri bereizi 
gisa eratu zela jakinarazi zuten. Horrela, 
1854an, Bizkaiko Jaurerriaren zigorrarekin, 
elizate sortu berri bihurtu zen, eta Batzar 
Nagusietako ehun eta hamahirugarren 
eserlekua lortu zuten. 
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Instituzio historia 1803 inguruan Bariko San Nikolas eliza 
eraikitzen hasi ziren, XVIII. mendean 
eraikitako izen bereko ermitak hartzen zuenaz 
bestelako leku batean. Elizate berriko 
parrokia-eliza bihurtuko zen tenplu hori 
itsasgizonen gremioak ordaindu zuen, 
Elizbarrutiko Kabildoarekin, eliztarrekin eta 
Ibarrangeluko San Andres parrokia-elizako 
patroiekin auzitan aritu ondoren. 

Elantxobek XX. mendean zehar, eta batez ere 
azken urteetan, biztanleria-galera izan du. 

Artxibo historia Elantxobeko elizateko dokumentazioa udal 
agiritegian gordeta egon da 1993an Bizkaiko 
Foru Artxibo Historikora eraman zuten arte. 
Batez ere 1940 baino lehenagoko 
dokumentazio historikoa lekualdatu zen, eta 
gainerako dokumentazioa udal agiritegian 
dago. 

Bizkaiko Foru Aldundiko Ondare 
Historikoaren Zerbitzuak dokumentazioa 
lekualdatu aurretik egindako txostenaren 
arabera, funtsak txikiak direnez, garbiketaren 
bat gerta zitekeela pentsa daiteke. 

Artxiboa Udaletxeko areto batean zegoen, 
udal-bulegoen aurrean. Leku horrek ez zuen 
baldintza egokirik. Dokumentazioaren zati bat 
aldameneko etxe bateko ganbara batean 
zegoen. Bertan, dokumentuak, paper-sortak, 
kaxak eta karpetak zeuden lurrean, inolako 
ordenarik gabe. 

Dokumentazio gehiena kaxetan gordeta 
zegoen, eta kaxetan eta karpeten azaletan 
barruko edukiaren deskribapen labur bat 
ageri zen. 

Ez da sailkapen-taularik edo deskribapen-
tresnarik erabili. 

Sarrera modua BFAHn utzitako dokumentazioa 1993ko 
azaroaren 3an sartu zen, Bizkaiko Foru 
Aldundiak eta Elantxobeko Udalak urte 
horretako martxoaren 5ean sinatuko zuten 
lankidetza-hitzarmena betetzeko 

Eduki eta egitura arloa 

Irismena eta edukia Elantxobeko elizateak eta Udalak 1782 eta 
1941 bitartean sortutako dokumentazio 
historikoa. 

Gainera, kaxa bat dago Udal Epaitegiko 5 
dokumenturekin, 1891 eta 1939 arteko 
datekin. 

Balorazioa, hautaketa eta ezabaketa Kontserbazio iraunkorreko dokumentazioa. 
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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: 21 dokumentu 1782 eta 1941 
bitartekoak. 

− Idazkaritza: 217 dokumentu 1821 eta 
1941 bitartekoak. 

− Ogasuna: 101 dokumentu 1821 eta 1941 
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. 

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. 

http://apps.bizkaia.net/ARIT
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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 Elantxobeko Udalarekin zerikusia duten 
dokumentu-iturriak daude BFAHren atal 
guztietan, batez ere administrazio sailean eta 
sail judizialean. 
Udalak 1948tik gaur egun arte sortutako 
dokumentazioa udaletxean gordetzen da. 350 
dokumentazio-kutxa ditu, eta 45 metro lineal 
hartzen dituzte. Gaien aurkibidea du, eta 
horren arduradunak idazkaria eta 
administraria dira. Haiekin harremanetan jar 
zaitezke 946277702 telefono-zenbakira 
deituta edo idazkaritza.elantxobe@bizkaia.org 
helbidera idatzita. 

Argitalpenei buruzko oharra Álvarez Garay, Matxalen (1993). 
Ibarrangeluko eta Elantxobeko historiari eta 
ondareari buruzko azterlana. Bizkaiko herrien 
monografiak. Bizkaiko Foru Aldundia. Bilbo. 

Oharren arloa 

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

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 2020/01/20 
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