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URRUTIA ALMIRANTE FAMILIEN FUNTSAREN ISAD 

Identifikazio-arloa 

Erreferentziazko kodea ES 48020 AHFB/BFHA FAM ALU 

Titulua Almirante Urrutia 

Data(k) 1521 – 1990 

Deskribapen maila Funtsa 

Deskribapen-unitatearen bolumena eta euskarria − Metro linealak: 1,12 m.l. 
− Katalogatutako espedienteen kopurua: 

366 
Papera. 

Testuinguru arloa 

Ekoizlearen izena Diego Urrutia eta ondorengoak. 

Instituzio historia Funts honetan jasotako dokumentazioa 
Diego de Urrutia y de los Llanosen jarduera 
pertsonal eta profesionalari dagokio, baita 
haren familiari ere, eta funtsak XX. 
mendera arte luzatu dira. 
Diego de Urrutia y de los Llanos 
(Balmaseda 1562 - 1653) Errege Armadan 
aritu zen 40 urtez, eta 1583ko Azoreetako 
kanpainan nabarmendu zen Santa Cruzeko 
markesaren agindupean. 1585ean Indiara 
joan zen. Han, 1595ean, Juan de Escalante 
almirantea ordezkatu zuen, eta Espainia 
Berriko flotaren ardura hartu zuen. 
Caballero de Santiago (1625), maiorazkoa 
eta ongintzako lanak sortu zituen, bere 
jaioterriko San Severino elizako 
Miserikordiako Santo Kristoren kaperaz 
gain. 

Artxibo historia Funts hau Bizkaiko Foru Agiritegian sartu 
da bi txandatan: 1991 eta 1993. 
Edukiaren inbentarioa egin zen, eta 2016an 
katalogatu zen. 

Sarrera modua Erosketa. 

Eduki eta egitura arloa 

Irismena eta edukia Diego de Urrutiak eta bere familiak 1521 
eta 1996 bitartean sortutako dokumentazio 
historikoa. 
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Erakundea Ez zegoen antolatuta. Katalogazioak koadro 
hau eman du, eduki tematikoa helarazteko: 
− Genealogia eta heraldika: 7 dokumentu 

1529 eta 1820 bitartekoak. 
− Justizia: 94 dokumentu 1564 eta 1934 

bitartekoak. 
− Ondasunak eskualdatzea: 74 

dokumentu 1528 eta 1931 
bitartekoak. 

− Ondarea: 122 dokumentu 1521 eta 
1936 bitartekoak. 

− Jarduera publikoak (kargu publiko gisa): 
37 dokumentu 1590 eta 1932 
bitartekoak. 

− Dokumentazio pertsonala: 20 
dokumentu 1595 eta 1943 
bitartekoak. 

− Ohoreak eta pribilegioak: 2 dokumentu 
1597 eta 1666 bitartekoak. 

− Elizarekiko harremanak: 9 dokumentu 
1563 eta 1926 bitartekoak. 

− Administrazioarekiko harremana 
(administratua den aldetik): 1 
dokumentu 1933 eta 1934 
bitartekoak. 

Lotutako dokumentazio arloa 

Lotutako deskribapen unitatea Urrutia almirantearekin lotutako 
dokumentu-iturriak daude BFAH 
Administrazioan eta Judizialean, eta 
Agiritegi Historiko Nazionalean. 

Argitalpenei buruzko oharra Estornes Lasa, Bernardo. Auñamendi 
hiztegi. 
Citar correctamente 

Kontrol arloa 

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

Deskribapenaren data 20/01/2020 
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