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BIZKAIKO INDUSTRIA ETA MERKATARITZA ZENTROREN 

(CIM) FUNTSAREN ISAD ARAUA 

Identifikazio-arloa 

Erreferentziazko kodea ES 48020 AHFB/BFHA INS CIM 

Titulua Bizkaiko Industria eta Merkataritza 
Zentroren CIM 

Data(k) 1765 – 1969 

Deskribapen maila Funtsa 

Deskribapen-unitatearen bolumena eta euskarria − Metro linealak: 386,51 m./. 
− Dokumentu-unitate kopurua 5113 

Papera. 

Testuinguru arloa 

Ekoizlearen izena Bizkaiko Industria eta Merkataritza Zentroa 
(CIM) 

Instituzio historia Bizkaiko Industria eta Merkataritza Zentroa 
bi elkarte patronalek osatzen dute: Bizkaiko 
Industria Zentroak eta Ekoizleen Bizkaiko 
Ligak, eta Bizkaiko Herrialdearen Lagunen 
Sozietate Ekonomikoak. 

 Bizkaiko Industria Zentroa metalurgiaren eta 
eraikuntzaren esparruko enpresari (Ekoizleen 
Bizkaiko Ligako kideak) talde batek sustatu 
zuen 1898an. Bere helburua gizarte-
kontuetan interes patronalak defendatzea zen 
eta bere kideei aholkularitza juridikoa eta 
gizarte-izaerako kontuak izapidetzen laguntza 
eskaintzen zien. 

Ekoizleen Bizkaiko Liga elkarte patronal bat 
izan zen, 1893an sortua, eta Bizkaiko 
industria-erakunde guztiak biltzen zituen, 
beren interesak defendatzeko. 

Bizkaiko Herrialdearen Lagunen Sozietate 
Ekonomikoa 1907an eratu zen eta Ekoizleen 
Bizkaiko Ligaren menpekoa zen. Helburu 
hauek zituen: interes moralak suspertzea; gai 
ekonomikoak aztertzea; herri-irakaskuntza 
sustatzea; eta nekazaritzaren, industriaren, 
merkataritzaren, nabigazioaren eta 
meatzaritzaren aurrerapena sustatzea, 
lehiaketen, erakusketen, hitzaldien, 
argitalpenen eta gainerako baliabideen bidez.. 
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Artxibo historia 1996an, funts hau Bizkaiko Foru Agiritegi 
Historikoan sartu zen, eta 2004an katalogatu 
zen. 

Sarrera modua Gordailua. 

Eduki eta egitura arloa 

Irismena eta edukia Bizkaiko Industria eta Merkataritza Zentroak 
(CIM) 1765etik eta 1967ra bitartean 
sortutako dokumentazio historikoa. 

Erakundea Honako jarduketa hauek barne hartzen ditu: 

− Idazkaritza: 596 signatura 1786tik 
1977ra bitartean. 

− Dokumentazio eta kontsulta zentroa: 
4517 signatura 1765tik 1979ra 
bitartean. 

Lotutako dokumentazio arloa 

Lotutako deskribapen unitatea Bizkaiko Industria eta Merkataritza Zentroko 
(CIM) artxiboarekin loturiko dokumentu-
iturriak daude BFAHko ataletan. 

Argitalpenei buruzko oharra Estornes Lasa, Bernardo. Auñamendi hiztegia. 

Kontrol arloa 

Artxibozainaren oharra Actuaciones Culturales Estrategicas 4, S.L. 
enpresak egindako deskribapena. 

Deskribapenaren data 2020/01/20 
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