
«Donostiak jurisdikzio bat du berez,
legalki ez dagokiona»
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Urtea bete berri da Pasaiako
alderdi politiko guztiek, udale-
rriaren sorreraren 200. urteu-
rrenarekin bat eginez, Mugen
Batzordea sortu zutela. Joseba
Belaustegi (Pasai Donibane,
1967), Pasaiako Udaleko idaz-
karia eta legelaria da. Berak to-
patu zuen Donostia eta Pasaia
arteko auzia berpiztu duen do-
kumentua, udaletxeko artxibo-
an, beste auzi baterako lanean
ari zela. Batzordearen urtebe-
teko ibilbidearen balantzea
egin dio HITZAri.
NNoollaa  bbaalloorraattzzeenn  dduuzzuu  uurrtteebbee--
ttee  hhoonneettaann  eeggiinnddaakkoo  llaannaa??
Egin dena baloratzeko hainbat
gauza hartu behar dira kontu-
tan. Batetik, talde politiko guz-
tiak daudela, eta horrek motel-
du egiten duela prozesua, beti
ere batera  ematen diren aurre-
rapausoak sendoagoak direla
kontutan hartuz. Bestetik, kon-
tutan hartu behar da, egokitze
fase bat egon behar zuela. Gaia
kokatzeko urtea izan da hau.
Herritartze lana egin da. Parte-
hartze foroa egin zen, eta gero,
baita ere, barrutiz-barrutiko
bilerak.

PPaarrttee--hhaarrttzzee  ffoorrooeettaann  jjeennddee--
aakk  eemmaannddaakkoo  eerraannttzzuunnaa  nnoollaa
bbaalloorraattzzeenn  dduuzzuu??
Erantzuna oso ona izan zen,bai
kopuruari dagokionez, baita
kualitatiboki ere. Interes han-
dia agertu zuen jendeak,eta la-
nerako prestutasuna baita ere.
EEttaa  zzeerrttaann  aarrii  ddaa  MMuuggeenn  BBaa--
ttzzoorrddeeaa  uunnee  hhoonneettaann??
Barne arautegia zehazten ari
dira, eta jendearen parte-har-
tzeak nolakoa behar duen era-
bakitzen. Bestetik, juridikoki,
zein bide juridiko hartu azter-
tzen ari gara. Denbora honetan
saiatu gara Foru Aldundiare-
kin bilera bat egiten juridikoki
zein bide jarraitu behar den ar-
gitzeko, baina erantzuten ez di-
gutela ikusita, auzitara jotzeko
zein bide erabili aztertzen ga-
biltza orain.
HHiissttoorriikkooaa  bbaaiinnoo,,  aauuzziiaa  lleeggaallaa
ddeellaa  ddiioozzuu..  AAzzaalldduu  eezzaazzuu
bbaaiieezzttaappeenn  hhoorrii..
Auzi historikoa ez dela esaten
dudanean, zilegitasun histori-
ko gehiago nork duen ez dugu-
la eztabaidatuko esan nahi dut,
gaia legalitatearen ikuspuntu-
tik aztertuko dugula baizik. Al-
tzako hainbat pertsonek arlo
historikora eraman nahi dute
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Lezo eta Pasaiak auzi bat izan
genuen, Donibane eta Lezo ar-
tean dagoen termikaren Jar-
dun Ekonomikoetarako Zerga
Pasaiak kobratzen zuelako. Ho-
rren harira, Errotetako muga
aztertzen hasi nintzen, eta mu-
gen auzia beste lekuetan ere
bazegolea ikusi nuen. Espe-
dienteak eskatzen hasi nin-
tzen, eta sententzia bat aurkitu
nuen, XIX. mendearen bukae-
rakoa, Vargas Ponceren autoa
aipatzen zuena. Vargas Ponce-
ren ebazpen originala eskatu,
eta ondoren ikusi genuen Car-
los V erregeak berretsi zuela
mendietako isurialde guztiak
Pasaia direla. Orduz geroztik
gertatutakoa ikertu dugu baita
ere, eta ikusi dugu ez dagoela
aurrekoa ukatzen duen beste
ezer. Guk genituen inpresioak
berresteko Aranzadiren txos-
tena eta EHUko katedradunen
azterketa eskatu genituen.
EEttaa  zzuukk  ttooppaattuuttaakkoo  ddookkuummeenn--
ttuu  hhoorriieekk  eegguunn  bbaalliioorriikk  eezz  dduu--
tteellaa  eessaatteenn  dduutteenneeii,,  zzeerr??
Hori baieztatzeko argudioak
behar dituzte. Badaude Donos-
tia eta Pasaia arteko mugaketa
batzuk, orain defenditzen ari
garena ukatzen dutena. Baina,

mugaketa bat ez da tresna juri-
dikoa udalerriaren mugak
eraldatzeko. Mugaketa egiten
da, leku zehatzetan, muga ze-
hazki non dagoen argitzeko,
baina bestelako tresna juridi-
koa behar da lur eremu han-
dietarako. Hori bera argudiatu
zuen Aldundiak 1893. urteko
erabaki batean. Gainera, XIX.
mendean, Vargas Ponceren
ebazpenari erreferentzia egi-
ten dioten bi sententzia ditugu.
DDoonnoossttiiaa  eettaa  PPaassaaiiaa  aarrtteekkoo
aauuzziiaa  ddeenn  aarrrreenn,,  AAlldduunnddiiaakk
zzeerreessaann  hhaannddiiaa  dduu,,  eezzttaa??
Aldundiak finkatzen ditu uda-
lerrien mugak, horregatik guk
eskatzen diogu bere egintze-
tan haintzat har dezala erreali-
tate juridikoa eta gure mugak,
hau da, Vargas Ponce eta Car-
los V.-aren aginduan ezarritako
mugak. Baina gure kasua bere-
zia da, ez dugulako ezer aldatu
nahi, legalidadea aplikatu da-
din baino, eta horrelakorik  ez
da aurreikusiten arau foralean.
Horregatik zein prozedura ja-
rraitu adierazi beharko luke Al-
dundiak. Ez digute erantzun,
eta orain ebazpen bat eman
dezan behartzeko zein estrate-
gia juridiko erabili aztertzen
ari gara. Abendurako ez badu-
te erantzuten, auzitegira joko
dugu.
ZZeeiinn  oonnuurraa  iizzaann  ddeezzaakkee  hhoonneekk
ppaassaaiittaarrrreennttzzaatt??
Pasaia oso itota dago gaurko
mugetan, eta lur gehiago behar
ditu. Behin legalitatea aplikatu-
ta, negoziazio bat egon behar-
ko luke Donostiarekin, eta epe
bat ireki beharko da, urte asko
iraungo duela, sententzia hori
aplikatzeko. Pasaiak berega-
natu beharko lituzke lurrak,
baina baita baliabideak lur ho-
rietan zerbitzuak eskaini ahal
izateko.

eztabaida, baina hor ez gara
sartuko, beste herrien izaerak
eta eskaerak errespetatzen di-
tugulako. Historiaz eta gaur
egungo egoeraz, aurrerago
hitz egiteko aukera egongo da,
errealitate juridiko legal hori
gaurko errealitatera nola mol-
datu erabaki beharko delako.
Hori bigarren fasea da. Lehe-
nengoa, errealitate legala zein
den aztertu behar da lehenik,
orain eskizofrenia batean gau-
delako. Hau da, Donostiak, be-
rez du jurisdikzio bat, legalki
ez dagokiona. Beti ere eztabai-
dagarriak diren gauzak dira,
baina ez gara erotu, ez gaude
funtsik gabeko ezer defenda-
tzen. Horren erakusle da Do-
nostiak ez duela ezer adierazi,
eta izan du nahikoa denbora.
AAuuddiittzz  AAkkuullaarr  ooppeerraazziioottiikk
eetteekkiinn  eekkoonnoommiikkooaa  lloorrttzzeeaa
ddeellaa  aazzkkeenn  hheellbbuurruuaa  eerree  eessaann
iizzaann  dduuttee..
Ergelkeri galanta da hori. Guk
gaiaren inguruan argitaratu
dugun liburuaren hitzaurrean
azaltzen dugu nola sortu zen
istorio hau. Ez dago bestelako
motibaziorik.
LLiibbuurruuaann  aazzaallttzzeenn  ddeenn  aarrrreenn,,
kkoonnttaattuu  nnoollaa  hhaassii  zzeenn    gguuzzttiiaa..

ALDUNDIA

«Zein estrategia juridiko
erabili aztertzen ari
gara. Abendurako ez
badute erantzuten,
auzitegira joko dugu»

PROZESUA

«Epe bat ireki beharko
da, urteetakoa,
sententzia hori nola
aplikatu behar dugun
negoziatzeko»

LEGALITATEA

«Errealitate legala zein
den aztertu behar da
lehenik, orain
eskizofrenia batean
gaudelako»
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