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Segurako hiribilduaren jurisdikziopetik salbu gelditzeko 
Legazpiko haranak zeukan erregeren zedula gauzatzeko Migel 
Agirrekoaren aurrean emandako botere eta prokuradetza 
gutuna.

Carta de poder y procuración dada ante Miguel de Aguirre para 
ejecutar el mandado de la Cédula Real que poseía el valle de 
Legazpi para la exención del juzgado y jurisdicción de la Villa deLegazpi para la exención del juzgado y jurisdicción de la Villa de 
Segura.





1600?

Segurako hiribilduaren jurisdikziopetik askatzeko g j p
Legazpiko haranak zeuzkan arrazoiak adierazten dituen 
idatzia.

Un papel simple explicando las razones del valle de Legazpi 
para pedir la exención de la Villa de Segurapara pedir la exención de la Villa de Segura.





1600?

Segurako hiribildutik askatzeko Legazpiko haranak zitueng g p
arrazoiak.

Razones del valle de Legazpi para la desanexión de la Villa de
Segura.





1608

Segurako hiribilduaren jurisdikziopetik askatzeko gauzatze-
autoen kopiaautoen kopia.

Traslado de los autos de ejecución de la exención de la Villa de
Segura.





1608?

Segurako hiribilduarekin zituzten kexa eta diferentziei
buruz Legazpiko bizilagunei egindako galdeketak.

Interrogatorios a los vecinos del valle de Legazpi sobre el 
pleito de agravios y diferencias con la Villa de Segura.





1608?

Seguraren jurisdikziopetik askatzeari buruz Kristobal
Ipeñarrietakoari eta Ogasun Kontseiluari luzatutakoIpeñarrietakoari eta Ogasun Kontseiluari luzatutako
eskabidea.

Instancia al Comendador, Cristóbal de Ipeñarrieta, y al Consejo
de Hacienda sobre la exención de la Villa de Segura.





1608

Segurako hiribilduaren jurisdikziopetik Legazpikog j p g p
haranak lortutako askatzearen bete-aginduaren kopia.

Traslado de la ejecutoria de la exención del valle de Legazpi de
la jurisdicción de la Villa de Segura.





1608

Segurako hiribilduaren jurisdikziopetik askatzeko arrazoiei
buruz Legazpiko haranak Juan Lopez Plazaolakoarig p p
emandako instrukzioa.

Instrucción dada por el valle de Legazpi a Juan López de
Plazaola sobre las razones para eximirse de la jurisdicción de la
Villa de Segura.Villa de Segura.





1608?

Eskribau batek Legazpiko harana Segurako hiribildutik
askatzearen komenientzia azter zezan, botere eta erregeren
eginkizunaren gutuna.

Carta de poder y comisión real para que un escribano averiguara
la conveniencia de eximir a Legazpi de la jurisdicción deg p j
Segura.





1615

Felipe III erregeari Segurako hiribilduaren
jurisdikziopetik askatzeagatik Legazpiko biztanleek
ordaindu beharreko dukat kopurua banatzeko egindakoordaindu beharreko dukat-kopurua banatzeko egindako
akordioaren agiria.

Escritura del acuerdo hecho para repartición del montante de 
ducados pagaderos por los vecinos y moradores de Legazpi al 

F li III id l ió d lrey Felipe III en contrapartida por la exención de la 
jurisdicción de la Villa de Segura.





1650

Segurako hiribilduaren juridikziopetik askatu eta gero;
Legazpiko hiribilduak Kontadore Nagusia zen Migel
Ipeñarrietakoari askatze-agiria eman ziezaion egindakoIpeñarrietakoari askatze agiria eman ziezaion egindako
eskaria.

Petición de la Villa de Legazpi a Miguel de Ipeñarrieta,
Contador Mayor, del privilegio de exención de la Villa de
Legazpi de la de SeguraLegazpi de la de Segura.





1660

Felipe IV erregeak Legazpiri emandako hiribildutasun
agiria.

Privilegio y título de villazgo de Legazpi escrito en pergamino.





1660

Felipe IV erregeak Legazpiri emandako hiribildutasun
agiria.

Privilegio y título de villazgo de Legazpi escrito en pergamino.





1660

Felipe IV erregeak Legazpiri emandako hiribildutasun
agiriaagiria.

Privilegio y título de villazgo de Legazpi escrito en 
pergamino.





LURREN JABETZA ETA
USTIATZEAUSTIATZEA

Propiedad y aprovechamientop y p
de tierras



1608ko herri-mugak
1. Jaunarena

Leku hau Jandoain izenez ezagutzen da Legazpin eta Jaondo izenez Oñatin, bigarrena
zabaldu bada ere. 1608. urteko mugarriketan azaltzen den izena, jatorrizko izenetik
hurbilago dago eta bere esanahia hau dela ematen du: “Jauna hil den lekua” (*Jaunahurbilago dago, eta bere esanahia hau dela ematen du: Jauna hil den lekua (*Jauna-
hera-dena). Mugarria Jandoaingo etxoletik gertu dago.

2. Nardegui
3. Nardegui

Gaur egun artzain eta baserritarrek Nardegi erabiltzen jarraitzen badute ereGaur egun, artzain eta baserritarrek Nardegi erabiltzen jarraitzen badute ere
(Nardegiko arantzea, Nardegiko baratzea...) kaletarrek inguru guztiari Katabera
deitzen diote, oker. Harri askea ugari denez, hortik bere izena. Inguru honetan XX.
mendearen hasieran meatzeak zeuden. Antzina ere izango ziren eta hortik inguruan
gorde den beste izen bat: Urrebeatza, urrezko meatzeak, alegia.

4. Viozcorna4. Viozcorna

Gaur egun Kataberari jende askok Biozkorna esaten badio ere, izena berez goiko
puntari dagokio, mugarriketa guztietan horrela adierazten baita.

5. Catavera

Katabera, berez, putzua dagoen zabala da. Meazuloz beteta dago. Artzain batzuk
Biazkonako zabala izenez ere ezagutzen dute.

6. Arzamburu

Artzanburu gailurra izendatzeko erabiltzen da gaur egun ere. Litekeena da izen horren 
jatorrian “hartza” egotea. Handik ez oso urruti “Arzaeraena” parajea dago, 
dokumentuetan itzulita ere azaltzen dena: “Donde murió el oso”.



1608ko herri-mugak

7. Iguate

“Iguate”, berez, Andraizko pasabideari esaten zitzaion. Horregatik “ate” bukaera,
pasabidea adierazteko. Goiko gailurrak izenik ez zuenez, “Iguate” (<Igoate) erabiltzen
zuten, gaur egun Andraitz izenez ezagutzen dena. Andraitz, berez, beherago dagoen
harkaitz baten izena da.

Legazpiarrek, segurarrengandik askatasuna lortu ondoren, udalerria mugarritzen hasi
i t lit k d I t k h k it t b i k t b t j i iziren eta litekeena da Igoateko harkaitzaren puntan burnizko gurutze bat jarri izana.

Hori dela eta, geroztik Burnikurutz izenez ezagutu izan dute.

8. Izozteguieta

Igoatetik edo Andraizko pasotik Intzuntzaeta bitarteko hegiari Itzurtegieta esaten zaio
gaur egungaur egun.

9. Inzunzaeta

Oazurtzatik gora dagoen zabalgune bat da, Zegama eta Legazpiko udalerrien mugan.
Bertatik Itzubiarako bidea hartzen da. Intzuntzata esaten zaio gaur egun.

10. Oazurza

Legazpi eta Zegama arteko lepoa da Oazurtze. Horregatik, antzinako agirietan irakur
daitekeen “urte” (Oaçurtia) bukaera, mendatea adierazko. Bertatik Zegamarako eta
Arabarako bide zaharra igarotzen dira.

11. Urracoso Aitzguibel
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12. Urracoso Aitzgoena

Izen horiek idatzi zituen idazkariak ez zekien, bistan denez, zer idazten ari zen. 
Pertsona izenak daude bi leku-izenen atzean: “Urraco Saiz” eta, seguruenik, pertsona 
horrenak izandako sailetan ari ziren Legazpiko mugak ezartzen bata beheanhorrenak izandako sailetan ari ziren Legazpiko mugak ezartzen, bata behean 
(horregatik “Urraco Saiz guibel”), bestea goian (“Urraco Saiz goena”).

Gaur egun Ormakio eta Elorditxiki esaten zaio inguru horri.

13. Ormaquiondo o Mugarriluze

Litekeena da mugarri hau Ormakio eta Oakorosoren arteko hegi batean egotea,
Belategi hegiaren goenean. Zutarri edo “menhir” bat egon zitekeen bertan,
“Mugarriluze” izenak iradokitzen duen bezala.

14. Velategui, Ormaquiondo o Oagorosoa

Hiru izen horiek gaur egunera arte gorde dira legazpiarren ahotan. Itxuraz, 14.
mugarria gaur egun Oosoko zelaia esaten zaion lekuan zegoen. Litekeena gaur bertan
han ikus daitekeen bera izatea.

15. Arrano Aiza

Legazpiko udalerria 1430. urtean honaino iristen zen mendebaldetik, eta 
Jandoaineraino ekialdetik. Hortik gorakoa, Igoate eta Artzanburura bitartekoa, 
“Aiztondo eta Goiburuen lurrak” ziren. 

16. Oazavaleta

Ez da gaur egun Oazabaleta izena erabiltzen inguru hau izendatzeko. Horren ordez,
Irumugarrieta erabiltzen da, leku honetan hiru udalerriek bat egiten dutelako:
Legazpik, Zerainek eta Zegamak. Hiru harri ditu, halaber, bertako mugarriak, jarleku
itxurarekin. Goiko harrian ipurdia jarriz gero, eta beheko bi harrietan hankak, aldi
berean hiru herrietan egon daitekeela esaten dute ingurukoek.
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Oa izena, dena den, honako izenetan gorde da: Oosoko zelaia (Oakorosoko zelaia),
Oomendi (Oamendi), Oazurtze...

17. Oamendi
18. Oamendi

Oamendi ezaguna izan da Legazpin eta inguruetako herrietan bertan dagoen harri 
bikainarengatik. Hainbat eliza eta eraikin bertako harria erabiliz egin dira.

19. Elustizain

1608. urtean “Elustizain” izenez ezagutzen bazuten ere, agiri zaharragoetan 
“Alustizain” azaltzen da. Litekeena da, horrela, Alustiza deiturako herritar baten 
sailak izatea.

Zabalgune horretan zeraindarren hiru etxola ezagutu dira azken aldian, egun erorita 
daude.

20. Eluztizaingaiña

“Eluztizain” zabalari esaten zitzaion, eta handik gora dagoen gainari, berriz,u t a aba a esate t a o , eta a d go a dagoe ga a , be ,
“Eluztizaingaiña”. Gaur egun ere, halatsu, Eluskitzain (legazpiarrek) eta Elurtzain
(zeraindarrek) zabalari. Gainari Eluskitzaingo gaina eta Elurtzaingo gaina.

21. Berniz-Aldapea o Larrosorain

Gaur egun bitxia bada ere, Legazpi eta Zerain udalerrien arteko muga ez zihoan g , g p g
gailurrez gailur, Larrosaingo hegitik, Zerain aldeko hegaletik baizik. Litekeena da 
horren arrazoia bertan zegoen “berniza” (galena) izatea, eta legazpiarrek berniz 
aberastasun hori eurentzat nahi izatea.
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22. Descargaondo

Ugariak dira gure mendietan “deskarga” eta “karga” osagaia duten leku-izenak. Ez 
dakigu ondo zein den haien jatorria eta zer zen bertan kargatzen edo deskargatzen 
zena: egurra, ikatza edo mea, edo beste zerbait.

23. Saldivieta
24. Saldivieta

Legazpiarrek Saloita goiko gaina eta zabalari esaten badiote ere, zeraindarrek beheko
l i t di t Ai ld d k i Z k d l i b dzuloari esaten diote, Aizpee aldera dagoen sakonari. Zumarragako udalerrian ere bada,

hemen bezala, Salibieta izeneko lekua, Argisao inguruan. Legazpiko sakonean
eroritako bi egileor daude, Zeraingo Mantxolaaundiko baserriarenak.

25. Otaño Gorosoa

Mugarria dagoen inguruari Otañu eta Kostimuño esaten diote Zerain aldetik bietaraMugarria dagoen inguruari Otañu eta Kostimuño esaten diote Zerain aldetik, bietara.
Legazpin, berriz, Saloita. Itxuraz, izen zaharra Zerainen gorde da. Inguru horretan
Agirrezabal eta Makatzagaetxeberriko egileorrak daude.

26. Oraiturri

Badirudi Oraiturri Otañuarteren goiko aldean zegoen iturri bat zela gaur egun galduaBadirudi, Oraiturri Otañuarteren goiko aldean zegoen iturri bat zela, gaur egun galdua
edo, gutxienez, ezezaguna. Bernizaldapan gertatzen den bezala, Legazpi eta Zerain
arteko muga ez doa goiko hegitik, mendi hegaletik baizik.

27. Anzolarasgoiti

Bada izen bat Zerain aldean gorde dena oraintsu arte Antxuxarreta (legazpiarrekBada izen bat Zerain aldean gorde dena oraintsu arte, Antxuxarreta (legazpiarrek
Saloita esaten dutena), eta, itxuraz, agiri zaharretan behin eta berriz aipatzen den
“Ansuolaras” izenarekin badu zerikusirik. Antso Erdi Aroko pertsona izena da eta,
dudarik gabe, hortik eratorritako leku-izena dugu.
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28. Zavarain

Zabal honetan hiru herrien muga dago: Zerain, Mutiloa eta Legazpi. Bertan 
mendietako burdinolen aztarna ugari daude, zepak edo eskoriak. 1335. urteko 
dokumentu batean jadanik aipatzen da burdingintzarekin lotutadokumentu batean, jadanik, aipatzen da burdingintzarekin lotuta.

29. Loidi

Leku honetan ere hiru udalerrik bat egiten dute: Mutiloak, Gabiriak eta Legazpik. 
Izenak adierazten duen bezala istinga eta lokaztia izango zen lehen. Gaur egun inguru 
horretan eraikinak daude: Aztiriko benta, eliza, erretegia...o e a e a a daude: o be a, e a, e e eg a...

30. Lizardi

Mugarri hau Lizardi etxaldearen goiko aldean zegoen, gaur egun Mendibil esaten
zaion mendiaren hegal batean.

31. Aizalecu

Orain dela 400 urte ere Aizaleku esaten zitzaion mendiari, hemen ikusten dugunez.
Dana dela, agiri zaharragoetan “Aizaracue” azaltzen zaigu.

32. Atagoitia

Atagoitia izena “Ategutia”-tik dator eta bere esanahia hauxe da: mendate txikia.
Baserria XIX. mendean eraiki zen eta, hortaz, berria dela esan daiteke.

33. Arrazateta

“Arrazateta” izenean leku garaietako hainbat izenetan bezala, “ate” osagaia daukagu,
mendatea adierazten duena. Izan ere, Atagoitin bezala, Arrasetan ere mendatea dago,
Gabirira joateko mendatea.
.
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34. Irazola

Irazola baserria XVIII. mendearen amaieran eraiki zuen Agirre-Imaz deiturako batek, 
izen bereko kortan. Lehendik ganadu etxolaren bat izango zen.

35. Trapalacoa

Seguruenik, gaur egun Trapalata izenez ezagutzen den mendia da “Trapalacoa”. Izen
bitxia, baina ez da oso arraroa Legazpin. Izan ere, hortxe dugu “trapalarea” izena,
eraikin bati gailurra ematen zaionean egiten den ospakizuna. Dena dela, “Trapala”
h i t b t it i t d t dhori pertsona baten gaitzizena ez ote den ematen du.

36. Zumalacardi

Gaur egun Arizbakar esaten zaion lepotik beherako gunea dela dirudi, hain zuzen
Zumarragak, Gabiriak eta Legazpik bat egiten duten gunea. Leku horretako herri
mugarria hiru puntakoa da horregatikmugarria hiru puntakoa da, horregatik.

37. Arraiz Errequea o de Machain

Arraitzerrekak edo Matxainerrekak Errekaaundi edo Urolarekin bat egiten duen 
lekuan mugarri handi bat dago. Hortik gertu, antzina, Matxaingo burdinola zegoen. 
Oraindik ere indusketak eginez gero burdinolaren aztarnak aterako liratekeOraindik ere, indusketak eginez gero, burdinolaren aztarnak aterako lirateke.

38. Camimpe o Garavillo

Kaminpe baserria Urretxun zegoen Deskargaerrekak eta Errekaaundik edo Urolak bat 
egiten zuen lekuan. Izenburuan azaltzen den bigarren izena, “Garavillo” (beste 
dokumentu batzuetan Garçivillo) kokagune horrekin zerikusia zuela dirudi. Izan ere,dokumentu batzuetan Garçivillo) kokagune horrekin zerikusia zuela dirudi. Izan ere, 
“billo” osagaiak bilgunea adierazten du, eta leku honetan bi erreka biltzen dira. Beste 
aldetik, esan behar, handik hurbil Galdots edo Mendiaraseko gurutzea dagoela. 
Legazpin gordetzen den bakarra. Garai batean udalerriko mugetan gehiago zeuden: 
Inuntziagako gurutzea, Zatuikurutza, Atagoitiko gurutzea...
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39. Estolaza [Ostolaza]

Deskarga barrenari Ostolako sakona esaten diote bertako baserritarrek. Gaur egun, 
bertan, Sasietako edukiontziak eta “Altuna y Uria” daude. Bada, oraintsu arte, azken 
enpresa honen barruan herri-mugarria ikus zitekeen.

40. Descarga

Deskargako mendatean burnizko hiru gurutze txiki daude harrizko oinarri baten 
gainean, hemen ere, hiru herriren muga dagoelako: Urretxu, Antzuola eta Legazpi.

41. Curuzeagaña

Inguru honetan ere gurutzea izango zen garai batean, baina ezin jakin udalerria 
bereizteko gurutzea ote zen, Galdotsen, Inuntziagan, Atagoitin eta Zatuin bezala. Ez 
zen erregebiderik igarotzen, guk dakigula, baina herri-bideak bai, Oñati eta Urretxu 
batzen zituena, esate baterako.

42 Sin nombre42. Sin nombre

Legazpi eta Antzuolaren arteko muga ez doa Arriaundietako tontorretik, Antzuola 
aldeko hegaletik baizik. Arriaundietan, izenak adierazten duenez, historiaurreko 
hilobiren bat egongo zen, handik ez oso urrun, dauden tankerakoa.

43 Ardanvideta43. Ardanvideta

Izen bitxia da, dudarik gabe. Gaur egun, Ardanpilleta esaten diote. Esan liteke ardoa
garraiatzen zen bidearekin zerikusia duela. Bertatik Oñatitik Urretxura zihoan bide
garrantzisua igarotzen zen: haren izena ote?

44 Pagavacoizaga44. Pagavacoizaga

Izen hori, dudarik gabe, Lakiolako kanteraldea parajeari dagokio, Ardanbidetatik
Jentiletxe aldera dagoen gaintxoari, eta bertan historiaurreko hilobia dago,
Arrolamendi III. Handik gertu dagoen paraje bati Bekaiku esaten diote eta litekeena da
“Pagavacoizaga” izenarekin zerikusia izatea.
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45. Armuñueta

Armuñoak tumuloak, historiaurreko aztarnategiak, dira Euskal Herriko leku askotan
eta leku honetan hori frogatzen da. Legazpiarrek Jentiletxe ere deitzen diote.

46. Arriluzea

Leku izen hau ere adierazgarria da, zutarri edo menhir baten adierazpena izan 
daitekeelako. Gaur egun ez da harri luzerik ikusten bertan.

47. Arrano Aiza o Arrandaiza

Hiru udalerrien mugan dago mugarri hau, Oñati, Antzuola eta Legazpi. Badirudi
antzina *Arrandaitz esaten zitzaiola eta ez Arranaitz. Kontuan izan behar dugu,
gainera, Antzuola aldeko etxalde baten izena, handik ez oso urrun gainera, Arrandari
dela. Leku basatia da eta arranoentzat ere ez da inguru txarra.

48. Gorostiaga

Gaur egun gurutzea dagoen gaina ez da, berez, “Gorostiaga” edo Korostiaga.
“Gorostiaga” beherago dago, Arrolamendi aldera. Hala, Jentiletxe tumulua dagoen
gainari, Korostiazabalgo punta deitzen diote bertan sailak dituzten legazpiarrek.

49. Ichumendico Zavala o Arrupe

Leku-izen horiekin Korostiagako gaina adierazi nahi dela dirudi, egun gurutzea 
dagoen lekua. Gainak zabaltxo bat dauka eta, horregatik, seguruenik “Ichumendico 
Zavala”. Bertan, gainera, mugarria ikus daiteke.

50. Zatui Gaiña

Mugarriketa honetan ez da gurutzerik aipatzen, Zatuikurutza alegia, eta litekeena 
artean ez egotea.
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51. Armora

Deskargatik Udanara bitarteko mendikatean antzinako aztarnategi ugari dago. 
Arrolamendiko eta Jentiletxeko tumulu ezagunez gain, lau gehiago ere badira, 
gutxienez, zerrenda ofizialetan azaltzen ez badira ere: Arriaundieta, Arriluze, 
Arrietagain eta Armora parajeetan, hain zuzen. Guztietan “harri” osagaia dute eta ez 
da kasualitatea. Armorako zabaletan ere hortxe daude harri pilak, antzina hilobia edo 
“cista” estaltzen zutenak. Inguruko artzain eta baserritarrak paretak eta etxolak 
egiteko berrerabili izan ditu denboran zehar.

52 I i52. Inunciaga

Antzina Udana mendatea “Inunciaga” izenez ezagunagoa zen. Izan ere, mendatetik
Korostiaga aldeko parajeari horrela esan ohi zitzaion. Gaur egun ere Illuntziasakona
esaten zaio Udana aldeko paraje bati. Mendatetik Arratola bitartekoa, berriz, Udana
da. Udanakorta ere hortxe dago.

53. Arratola Gaiña

Arratolako gainak badu beste izen bat gaur egun galdu dena: “Armora”. Izen horrek
harri pila adierazi nahi du eta bertan dagoen aztarnategiari zor dio. Arratola, berez,
beherago dagoen zabalaren izena da.

54. Arratola de Avajo

Arratola zabalean elkartzen dira Barrendiolatik eta Udanatik datozen bideak. Saroia 
edo korta zen antzina eta oraindik ere erdiko hautsarria gordetzen da. 

55 Jandorain de Avajo o Jaunarena de Avajo55. Jandorain de Avajo o Jaunarena de Avajo

Antzinako Legazpiko mugak honaino iristen ziren. Hemendik gorakoa “Aiztondo eta
Goiburuen lurrak” ziren.



XVI. mendea

Otañogorosoa eta Arranoaitza izeneko mugarriak zirela eta,
non Legazpik “mugarri txikiak” ipintzeko asmoa baizuen,
Zerainekin zuen auziaren memorialaZerainekin zuen auziaren memoriala.

Memorial de un pleito del valle de Legazpi sobre los mojones de 
Otañogorosoa y Arranoaitza con Zerain, entre los cuales Legazpi 
pensaba poner los “mojoncillos”.





XVI. mendea

Aiztondo eta Goiburuetan ipinitako “mugarri txikiak”
zirela eta, Segurak eta kideek Legazpiko haranaren aurka
zuten auziaren memoriala.

Memorial del pleito de los “mojoncillos” en los términos
Aiztondos y Goiburus entre la Villa de Segura y consortesy g y
contra el valle de Legazpi.





XVI. mendea

Aiztondoak eta Goiburuak izeneko lursailen jabetza eta
amankomuneko aprobetxamenduari buruzko Leon
i i i i ilizentziatuaren iritzia.

Parecer del licenciado León sobre la propiedad y
aprovechamiento común de los términos Aiztondos y Goiburus.





1540

Biozkornako bidea zela eta, Legapiko haranak eta Urretxuk, 
Zumarragak, Azpeitiak, Azkoitiak, Zestoak, Zumaiak eta 
Oñatik Segurako hiribilduarekin zuten auzian emandako 
bete-aginduaren kopia.

Traslado de carta ejecutoria dada en el pleito entre el valle de 
Legazpi y las Villas de Urretxu, Zumarraga, Azpeitia, Azkoitia, 
Zestoa, Zumaia y Oñati con la Villa de Segura sobre el camino de 
Biozkorna.





1549

Legazpiko Aiztondo eta Goiburuetan Santander doktoreak 
egindako mugarritzearen epaia.

Sentencia del amojonamiento realizado por el doctor Santander 
en los Aiztondos y Goiburus de Legazpien los Aiztondos y Goiburus de Legazpi.





1549

Legazpiko Aiztondo eta Goiburuetan Santander doktoreak 
egindako mugarritzearen epaia.

Sentencia del doctor Santander sobre amojonamiento realizado en 
los Aiztondos y Goiburus de Legazpi.





1550?

“Mugarri txikiak” eta Aiztondoak eta GoiburuakMugarri txikiak  eta Aiztondoak eta Goiburuak 
aprobetxatzeagatik, Legazpiko haranak Segurako hiribildua 
eta kideekin zuen auziaren memorialaren kopia.

Traslado del memorial del pleito que trataba el valle de Legazpi 
con la Villa de Seg ra consortes sobre el apro echamiento decon la Villa de Segura y consortes sobre el aprovechamiento de 
los montes mortueros, Aiztondos y Goiburus, y los 
“mojoncillos”.





1550?

Aiztondo eta Goiburuak lursailen jabetza zela eta, Segurako 
hiribilduak eta kideek Legazpiko haranarekin izandakohiribilduak eta kideek Legazpiko haranarekin izandako 
auzietan esandakoaren memoriala.

Memorial de lo dicho en los pleitos habidos entre la Villa de 
Segura y consortes con el valle de Legazpi por la propiedad de los 
términos Aiztondos y Goiburus.





1552

Legazpiko Aiztondo eta Goiburuetan 1549an Santander g p
doktoreak egindako mugarritzeari buruzko auzia.

Proceso sobre el amojonamiento del doctor Santander hecho en 
1549 en los Aiztondos y Goiburus de Legazpi.





1552-1563

Gipuzkoako Korrejidorea zen Juan de Vargas lizentziatuak 
“mugarri txikiak” ipini zituenean izandako auto eta bete-mugarri txikiak  ipini zituenean izandako auto eta bete
aginduaren kopiaren azala.

Portada de un traslado de ejecutoria y los autos hechos por el 
licenciado Juan de Vargas, Corregidor de Gipuzkoa, cuando puso 
los mojones intermedios llamados “mojoncillos”los mojones intermedios, llamados mojoncillos .





1557

Legazpiko kontsejuaren izenean Nicolas Navarrok Aiztondo 
eta Goiburuetan Santander doktoreak ipinitako mugarriak p g
altxatu eta berritzeko aginduaren kopia emateko egindako 
eskaria.

Petición de Nicolás Navarro en nombre del concejo de Legazpi de 
un traslado de la comisión para alzar y renovar los mojonesun traslado de la comisión para alzar y renovar los mojones 
puestos por el doctor Santander en los términos Aiztondos y 
Goiburus.





1557

Santander doktoreak ipinitako mugarrien artean “mugarri 
txikiak” jartzera Aiztondo eta Goiburuetara joatekotxikiak” jartzera Aiztondo eta Goiburuetara joateko, 
Entzutegiak Gipuzkoako Korrejidoreari emandako agindua.

Orden dada por la Audiencia al Corregidor de Gipuzkoa para 
que fuese a los términos Aiztondos y Goiburus a poner los 
“mojoncillos” entre los mojones puestos por el doctor 
Santander.





1575

Legazpiko haranaren historiaren laburpena etaLegazpiko haranaren historiaren laburpena eta 
“mortueroaren” krokisa.

Croquis del “mortuero” y resumen de la historia del valle de 
Legazpi.





1575

Aiztondoak eta Goiburuak izeneko “mortueroetatik” 
behera Legazpiko haranaren kontsejuaren jabetzekoa zen 
lur-barrutiaren eskema.

Esquema de los términos que eran propiedad del concejo del 
valle de Legazpi de los Aiztondos y Goiburus hacia abajovalle de Legazpi de los Aiztondos y Goiburus hacia abajo.





1563

“Mugarri txikiak” jartzea zela eta, Legazpik Segura eta 
kideekin zuen auziaren auto baten kopia eman ziezaioten 
Nicolas Navarrok egindako eskaria.

Petición de Nicolás Navarro para que le diesen traslado de un p q
auto del pleito que tenía Legazpi con Segura y sus consortes 
sobre la colocación de los “mojoncillos”.





1600?

“Mugarri txikiak” zirela eta, Legazpiko haranak Segurako 
hiribildua eta kideekin zuen auzia.

Pleito del valle de Legazpi contra la Villa de Segura y consortes 
sobre los “mojoncillos”.





TIRABIRAKTIRABIRAK

Desavenencias



1430

Segurako hiribilduak egindako zerga-banaketak 
Legazpiko haranak ez ordaintzeagatik, Segurak Legazpiri 
hainbat ondasun harrapatu ziola eta, bigarren honek 
lehenengoari tartekatu zion auziaren bete-aginduaren 
kopia.

Traslado de ejecutoria del pleito sobre prendería hecha por 
Segura en 1397 por no haber pagado Legazpi las 
contribuciones repartidas por la primera.





1571

Legazpiko unibertsitateak eta kideek Segurako 
hiribilduaren kontra zituzten irainen memorialahiribilduaren kontra zituzten irainen memoriala.

Memorial de agravios entre el valle de Legazpi y consortes 
contra la Villa de Segura.





1600?

Segurako hiribilduak egindako zerga-banaketak eta sisa 
delako zergan izandako irainak zirela eta Legazpikodelako zergan izandako irainak zirela eta, Legazpiko 
haranak eta kideek zuten auzia.

Pleito de las universidades y valle de Legazpi sobre los agravios 
en repartimientos y sisa hechos por la Villa de Segura.





1606

Legazpiko bizilagun eta etxeen artean Probintziako 
fogeraren banaketarako agiria.

Documento del reparto de la foguera provincial entre las casas y 
vecinos de Legazpivecinos de Legazpi.





1516

Alardea egiten zutenean Segurako alkatea Legazpira joanAlardea egiten zutenean Segurako alkatea Legazpira joan 
zedin eta legazpiarrei Segurara joateko eska ez ziezaien 
emandako sobrekarta.

Sobrecarta de una carta que dio la reina Doña Juana y su hijo 
Carlos I para la Villa de Seg ra para q e c ando la Villa hicieseCarlos I para la Villa de Segura para que cuando la Villa hiciese 
alarde enviase al alcalde a tomarlo a los vecinos del valle de 
Legazpi y para que no les apremiasen a ir a la dicha Villa.





1590

Antzinatik emandako bete-aginduei jarraiki, Legazpin 
egiten ziren alardeetara alkatea bidaltzera Segurako 
hiribildua behartzen zuen errege-zedula.

Real Cédula que dicta la obligación de la Villa de Segura deReal Cédula que dicta la obligación de la Villa de Segura de 
enviar a su alcalde a los alardes que se hicieran en el valle de 
Legazpi, en cumplimiento de ejecutorias que tiene el valle 
concedidas desde antiguo.





1598

Felipe II erregearen hileta-elizkizunak zirela eta, Legazpi 
haraneko kontsejuak emandako botere-gutunaren kopia.

Traslado de una carta de poder dada por el Concejo del valle 
d L i ó d l h fú b d l F li IIde Legazpi en razón de las honras fúnebres del rey Felipe II.





1598?

Legazpiko haranak San Simon eta San Juda egunean 
ondrak eta estandarte altxaketa egin zitzan, Segurako 
hiribilduak zeukan asmoa, eta Legazpik bere parrokian 
ospatzeko zituen arrazoien agiria.p g

Documento que habla de la pretensión de Segura para que el 
valle de Legazpi celebrase honras y alzamiento de estandarte en 
su iglesia el día de San Simón y San Judá y razones del valle 
para celebrarlos en su parroquiapara celebrarlos en su parroquia.





1536

“Hitz arinak” zirela eta, Segurako hiribilduak legazpiarrei 
egiten zizkien minei buruz emandako erregeren agindu eta 
jatorrizko sobrekarta.

Provisión Real y sobrecarta original sobre las “molestias” que 
hacía la Villa de Segura a los legazpiarras sobre las “palabras g g p p
livianas”.





1548

Segurako alkateak Legazpiri eta kideei zegozkien pribilegio 
eta betebeharren eskrituren kopiak atera zitzan, 
Kontseiluak Gipuzkoako Korrejidorea zen Francisco de 
Castillari emandako errege-aginduaren sobrekarta.

Sobrecarta de Provisión Real dada por el Consejo a Francisco de 
Castilla, Corregidor de Gipuzkoa, para que éste hiciese sacar al 
alcalde ordinario de Segura traslado de ciertas escrituras de 
privilegios y deberes concernientes a Legazpi y otros consortes 
de la Villa de Segurade la Villa de Segura.





1582

L ik h k k t ik S k hi ibild kLegazpiko haranak eskaturik, Segurako hiribilduak 
Kontsejuaren zorrengatik Legazpiko bizilagunen kontrako 
exekuziorik egin ez zezan emandako erregeren aginduaren 
kopia.

Traslado de provisión real, dada a petición del valle de Legazpi, 
para que la Villa de Segura no hiciese ejecución de bienes a 
vecinos particulares del valle por deudas del concejo.





1609

L ik bi il k k i k b t b h t iLegazpiko bizilagunen aurkako auziak bertan behera utzi 
eta Legazpiko alkate izendatu berriari eman ziezazkion, 
Segurako alkateari egindako eskariari buruz Ogasun 
Kontseiluak emandako erregeren aginduaren kopia.

Traslado de una provisión del Consejo de Hacienda sobre el 
requerimiento al alcalde de Segura de inhibirse y de entregar 
los pleitos pendientes de los vecinos de la recién creada Villa de 
Legazpi





1509

Legazpiko kontsejuko fidelen karguari buruz, Juana 
erreginak emandako jatorrizko bete-agindua.

Ejecutoria original dada por la reina Doña Juana sobre el cargo 
de los fieles del concejo de Legazpi.





1547

S k lk t k i k l il k t k ib kSegurako alkateak, merinoek, alguazilek eta eskribauek, 
Legazpira beren eginkizunak burutzera etortzen zirenean, 
kobratu behar zituzten aranzelak eta eskubideak zirela eta, 
Kontseiluak emandako sobrekarta.

Sobrecarta del Consejo en razón de los “aranceles” y derechos 
que debían llevar el alcalde de Segura, sus merinos, alguaciles y 
escribanos cuando fueran a hacer ejecuciones en el valle de 
Legazpi.





1608

Segurako hiribilduaren kontra Legazpiko haranaren pisuSegurako hiribilduaren kontra Legazpiko haranaren pisu 
eta neurrien zigiluari buruz 1545. urtean emandako bete-
aginduaren kopia.

Traslado de una ejecutoria de 1545 sobre el sello de pesas y 
medidas del alle de Lega pi contra la Villa de Seg ramedidas del valle de Legazpi contra la Villa de Segura.





1608

Neurriak zirela eta, Segurako alkateak Legazpiko fidelak 
atxilotzeagatik, Segurarekin zuten auzian Legazpiko 
bizilagunek lortutako bete-agindua.

Ejecutoria dada a pedimento del concejo del valle de Legazpi en 
el pleito con Segura por haber hecho ésta presos a los fieles de p g p p
Legazpi.
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