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SOTA ETA AZNARREN FUNTSAREN ISAD 

Identifikazio-arloa 

Erreferentziazko kodea ES 48020 AHFB/BFHA EMP SOT 

Titulua Sota eta Aznar 

Data(k) 1788 - 1987 

Deskribapen maila Funtsa 

Deskribapen-unitatearen bolumena eta euskarria − Metro linealak: 308,80 m.l. 
− Katalogatutako dokumentu-unitateak: 

15.000 

Papera. 

Testuinguru arloa 

Ekoizlearen izena Sota eta Aznar 

Naviera Sota eta Aznar 

Naviera Aznar 

Instituzio historia Aznar ontzi-enpresa Bilbon sortuzen 
1906an, Sota y Aznar izenarekin, Eduardo 
de Aznar de la Sota eta Ramon de la Sota y 
Llano lehengusuen eskutik, 1889 eta 1899 
bitartean ontzi bakarreko 25 konpainiak bat 
egitearen ondorioz. Enpresa, bere 
ontzidiaren tamainari zegokionez, 
Espainiako lehen ontzi-enpresa izateaz gain 
(1950eko hamarkadara arte mantendu zuen 
posizio hori), enpresa-talde zabalago baten 
oinarrietako bat ere izan zen. Talde horrek 
Espainia osoan zehar banatutako 
meatzaritza-sozietateak barne hartzen 
zituen (La Polar, el astillero Compañía 
Euskalduna de Construcción y Reparación 
de Buques eta Compañía de Remolcadores 
Ibaizábal), eta gero Banco de Comercio 
izeneko bankuan parte hartu zuen. 

1938an, enpresa zatitu egin zen, eta Naviera 
Aznar, S.A. izena hartu zuen, familia horren 
zuzendaritzapean, Estatuak Erantzukizun 
Politikoen Auzitegi Nazionalaren espediente 
baten ondoren konfiskatutako Sir Ramón de 
la Sotaren akzio-partaidetza eskuratzean 



 

2 

Instituzio historia 1939tik 1951ra Aznar ontzi-enpresak itsas 
negozioan hazteko estrategia bat hasi zuen, 
ontzi-enpresa berrien (Naviera Bilbaína eta 
Naviera de Exportación Agrícola, 1942), 
aseguru-sozietateen (Nacional Hispánica 
Aseguradora) eta itsas zerbitzuen sorreran 
parte hartuz, ontzigintzako eta laguntzako 
industrian zuen partaidetza indartuz eta 
beste hainbat negoziotan murgilduz.  

Aznar taldeak bere hazkunde-
estrategiarekin jarraitu zuen sektore 
tradizionaletan eta berrietan, baina 1960ko 
hamarkadan eta 1970eko hamarkadaren 
lehen erdian flota berritzeko eta 
modernizatzeko egindako inbertsio handiek 
kinka ekonomiko larrian jarri zuten enpresa. 
Gainera, 1974ko krisi ekonomikoak 
larriagotu egin zuen egoera hori.  

1983an Aznar ontzi-enpresak porrot egin 
zuen, eta haren kudeatzaileek flota, balore-
zorroa eta eraikin soziala likidatu zituzten. 

Artxibo historia Enpresak porrot egin ondoren, artxiboa 
Bilboko Museo Etnografikoan utzi zen, eta 
handik Bizkaiko Foru Aldundiaren 
instalazioetara lekualdatu zen. 1985ean 
sartu zen Bizkaiko Foru Agiritegi 
Historikoan, eta 2013an katalogatu zen. 

Sarrera modua Porrot eta dohaintza bidez eskuratzea. 

Eduki eta egitura arloa 

Irismena eta edukia Hauei buruzko dokumentazioa da: Sota y 
Aznar ontzi-enpresa, izen bereko meategiak 
ustiatzeko sozietatea eta Gerra Zibilaren 
ondoren Aznar enpresak burututako 
jarduerak. 15.001 dokumentu-unitate ditu, 
1788tik (sermoi-liburu bat) 1986ra 
bitartekoak.  

Plano ugari ditu; 3078 sarrera baino gehiago 
(bakoitzak plano bat baino gehiago izan 
dezake), eraikuntzari eta meatzeei 
buruzkoak. 
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Erakundea Honako jarduerak sartzen dira: 

− Helbidea: 1002 dokumentu 1808tik 
1986ra bitartekoak. 

− Idazkaria: 5654 dokumentu 1805etik 
1985era bitartekoak. 

− Langileak: 1354 dokumentu 1788tik 
1987ra bitartekoak. 

− Enpresa-jarduera: 5084 dokumentu 
1860tik 1985era bitartekoak. 

− Merkataritza-zerbitzuak: 20 
dokumentu 1906tik 1985era 
bitartekoak. 

− Kontabilitatea: 3219 dokumentu 
1879tik 1980ra bitartekoak. 

− Dokumentazio berezia: 511 dokumentu 
1788tik 1980ra bitartekoak. 

− Enpresarenak ez diren agiriak: 14 
dokumentu 1868tik 1985era 
bitartekoak. 

− Material bereziak: 5 dokumentu 
1906tik 1985era bitartekoak. 

Lotutako dokumentazio arloa 

Lotutako deskribapen unitatea Sota y Azkar artxiboarekin zerikusia duten 
dokumentu-iturriak daude BFAHren zenbait 
ataletan, batez ere Udala, Administrazioa, 
Familiak, Erakundeak eta Judiziala ataletan.  

Agiritegi Historiko Nazionalean eta 
Memoria Historikoaren Dokumentazio 
Zentroan ere badago dokumentazioa. 

Argitalpenei buruzko oharra Estornés Lasa, Bernardo. Auñamendi 
entziklopedia. 

Kontrol arloa 

Artxibozainaren oharra Actuaciones Culturales Estrategicas 4, S.L. 
enpresak Bizkaiko Agiritegi Historikoko 
Enpreseen atalerako egindako 
deskribapena. 

Deskribapenaren data 2020/01/20 
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