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LONGA FAMILIEN FUNTSAREN ISAD 

Identifikazio-arloa 

Erreferentziazko kodea ES 48020 AHFB/BFHA FAM LON 

Titulua Longa 

Data(k) 1770 – 1969 

Deskribapen maila Funtsa 

Deskribapen-unitatearen bolumena eta euskarria − Metro linealak: 9,35 m.l. 
− Katalogatutako espedienteen kopurua: 

2962 
Papera. 

Testuinguru arloa 

Ekoizlearen izena Francisco Longa 

Instituzio historia Francisco Longa edo General Longa 
(Mallabia 1783 – Valentzia 1831), gerrilaria 
izan zen, eta karrera militarra jarraitu zuen 
Independentzia Gerra amaitu ondoren. 
Azkenean, kapitain jeneral izatera iritsi zen. 
Bere benetako izena Francisco Tomás 
Anchia y Urquiza da; “Longa” bere 
baserriaren izena besterik ez da, baina bere 
dokumentazio militar osoan agertzen da. 
Bilboko Kontrabandoko Epailea izan zen 
1816 eta 1819 artean. 
1825ean teniente jeneral izatera igo zen 
eta Gaztela Zaharreko kapitain jeneral 
izendatu zuten. 1827an Valentzia eta 
Murtziakoa izatera pasa zen. 
Valentzian hil zen 1831ko abenduaren 
21ean. 

Artxibo historia Agiri hau Bizkaiko Diputazio Probintzialak 
erosi zuen 1963an. Bizkaiko Foru 
Liburutegian egon zen 1988ra arte, eta 
Bizkaiko Foru Agiritegira eraman zuten. 
2014an katalogatu zen. 

Sarrera modua Erosketa. 
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Eduki eta egitura arloa 

Irismena eta edukia Agiritegi hau interesgarria egiten duena 
izaera militarreko dokumentazioa da, 
bereziki Independentzia Gerrako 
korrespondentzia. 
Era berean, oso interesgarria da Bilboko 
Kontrabandoko Epailea izan zen aldia, foru-
agintariekin izan zituen 
desadostasunengatik. 
Valentzia eta Murtziako kapitain jeneral 
izan zen garaiko dokumentazioak agerian 
uzten du bere bizitzako azken urteetan izan 
zuen prebarikazioa, baita bere alarguna ere.   

Erakundea Katalogazioak koadro hau eman du, eduki 
tematikoa helarazteko: 
− Genealogia eta heraldika: 3 dokumentu 

1799 eta 1877 bitartekoak. 
− Justizia: 163 dokumentu 1816 eta 

1879 bitartekoak. 
− Ondasunak eskualdatzea: 18 

dokumentu 1831 eta 1873 
bitartekoak. 

− Ondarea: 48 dokumentu 1779 eta 
1892 bitartekoak. 

− Jarduera publikoak (kargu publiko gisa): 
2537 dokumentu 1770 eta 1879 
bitartekoak. 

− Dokumentazio pertsonala: 178 
dokumentu 1771 eta 1881 
bitartekoak. 

− Ohoreak eta pribilegioak: 5 dokumentu 
1789 eta 1877 bitartekoak. 

− Elizarekiko harremanak: 7 dokumentu 
1819 eta 1845 bitartekoak. 

− Administrazioarekiko harremana 
(administratua den aldetik): 1 
dokumentu 1902koa. 

− Kultura- eta gizarte-jarduerak: 2 
dokumentu 1818 eta 1872 
bitartekoak. 

Lotutako dokumentazio arloa 

Lotutako deskribapen unitatea Longa funtsarekin. lotutako dokumentu-
iturriak daude BFAHko Administrazioa, 
Erakundeak, Judizial eta Udal ataletan.  
Agiritegi Historiko Nazionalean eta 
Nobleziaren Agiritegi Historikoan aurkitzen 
da dokumentazioa. 

Argitalpenei buruzko oharra Cassinello Pérez, Andrés. Historiaren 
Errege Akademia. 
CITAR 
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Kontrol arloa 

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

Deskribapenaren data 20/01/2020 
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