
 

1 
 

YBARRA FAMILIEN FUNTSAREN ISAD 

Identifikazio-arloa 

Erreferentziazko kodea ES 48020 AHFB/BFHA FAM YBA 

Titulua Ybarra 

Data(k) 1587 – 1986 

Deskribapen maila Funtsa 

Deskribapen-unitatearen bolumena eta euskarria − Metro linealak: 12,70 m.l. 
− Katalogatutako espedienteen kopurua: 

6891 
Papera. 

Testuinguru arloa 

Ekoizlearen izena Ybarra Hermanos y Compañía 

Instituzio historia Bizkaiko industrialari eta finantzarien 
familia, 1827tik Bizkaian burdingintzaren 
garapenari lotua. Bilboko Bankuaren 
sorreran parte hartu zuten (1882) eta 
Bizkaiko Labe Garaiak sozietate 
anonimoaren eraketa sustatu zuten (1902). 

Artxibo historia 1995ean, funts hau Bizkaiko Foru Agiritegi 
Historikoan sartu zen, eta 2007an 
katalogatu zen. 

Sarrera modua Dohaintza eta gordailua. 

Eduki eta egitura arloa 

Irismena eta edukia Familia- eta ondare-dokumentazioa badago 
ere, funtsaren zatirik handiena garatu zuten 
enpresa-jarduerari buruzkoa da, bai Ybarra 
Hermanos y Compañía hasierako 
sozietateari buruzkoa, bai Ybarra y 
Compañía sozietateri buruzkoa. 
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Erakundea Katalogazioak koadro hau eman du, eduki 
tematikoa helarazteko:  
− Genealogia eta heraldika: 1 dokumentu 

1751 eta 1852 artean. 
− Justizia: 144 dokumentu 1587 eta 

1977 bitartekoak. 
− Ondasunak eskualdatzea: 134 

dokumentu 1825 eta 1976 
bitartekoak. 

− Ondarea: 1512 dokumentu 1673 eta 
1987 bitartekoak. 

− Jarduera publikoak (kargu publiko gisa): 
28 dokumentu 1675 eta 1950 
bitartekoak. 

− Dokumentazio pertsonala: 41 
dokumentu 1818 eta 1980 
bitartekoak. 

− Ohoreak eta pribilegioak: 2 dokumentu 
1836 eta 1838 bitartekoak. 

− Elizarekiko harremanak: 1 dokumentu 
1899 eta 1850 artean. 

− Administrazioarekiko harremana 
(administratua den aldetik): 20 
dokumentu 1875 eta 1947 
bitartekoak. 

− Kultura- eta gizarte-jarduerak: 70 
dokumentu 1847 eta 1987 
bitartekoak. 

− Enpresa-jarduera: 5031 dokumentu 
1800 eta 1987 bitartekoak. 

− Material bereziak: 7 dokumentu 1813 
eta 1975 bitartekoak. 

− Familiakoak ez diren agiriak: 4 
dokumentu 1753 eta 1878 
bitartekoak. 

Lotutako dokumentazio arloa 

Lotutako deskribapen unitatea Ybarra funtsarekin lotutako dokumentu-
iturriak daude BFAHko Administrazioa, 
Erakundeak, Judizial eta Udal ataletan.  
Agiritegi Historiko Nazionalean dago 
dokumentazioa. 

Argitalpenei buruzko oharra AGIRREAZKUENAGA, J. “Javier Ybarra” 
Bilbon, alkateen aldetik. Bilboko alkateen 
hiztegi biografikoa eta udal-kudeaketa, 
iraultza demokratiko eta sozialaren garaian. 
III. bol. Bilbo: Bilboko Udaletxea, 2007 
completad 
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Kontrol arloa 

Artxibozainaren oharra Actuaciones Culturales Estrategicas 4, S.L. 
enpresak Familiak atalerako egindako 
deskribapena, enpresako teknikariak 
gainbegiratuta. 

Deskribapenaren data 2020/01/20 

 


	YBARRA FAMILIEN FUNTSAREN ISAD
	Identifikazio-arloa
	Testuinguru arloa
	Eduki eta egitura arloa
	Lotutako dokumentazio arloa
	Kontrol arloa

	Erreferentziazko kodea
	Titulua
	Data(k)
	Deskribapen maila
	 Metro linealak: 12,70 m.l.
	Deskribapen-unitatearen bolumena eta euskarria
	 Katalogatutako espedienteen kopurua: 6891
	Ekoizlearen izena
	Instituzio historia
	Artxibo historia
	Sarrera modua
	Irismena eta edukia
	Erakundea
	 Genealogia eta heraldika: 1 dokumentu 1751 eta 1852 artean.
	 Justizia: 144 dokumentu 1587 eta 1977 bitartekoak.
	 Ondasunak eskualdatzea: 134 dokumentu 1825 eta 1976 bitartekoak.
	 Ondarea: 1512 dokumentu 1673 eta 1987 bitartekoak.
	 Jarduera publikoak (kargu publiko gisa): 28 dokumentu 1675 eta 1950 bitartekoak.
	 Dokumentazio pertsonala: 41 dokumentu 1818 eta 1980 bitartekoak.
	 Ohoreak eta pribilegioak: 2 dokumentu 1836 eta 1838 bitartekoak.
	 Elizarekiko harremanak: 1 dokumentu 1899 eta 1850 artean.
	 Administrazioarekiko harremana (administratua den aldetik): 20 dokumentu 1875 eta 1947 bitartekoak.
	 Kultura- eta gizarte-jarduerak: 70 dokumentu 1847 eta 1987 bitartekoak.
	 Enpresa-jarduera: 5031 dokumentu 1800 eta 1987 bitartekoak.
	 Material bereziak: 7 dokumentu 1813 eta 1975 bitartekoak.
	 Familiakoak ez diren agiriak: 4 dokumentu 1753 eta 1878 bitartekoak.
	Lotutako deskribapen unitatea
	Argitalpenei buruzko oharra
	Artxibozainaren oharra
	Deskribapenaren data

