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CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 220/2007,
de 4 de diciembre, de la Asamblea de Usuarios de
la Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua.

El artículo 24.2.a) del Decreto 155/1993, de 1 de
junio, por el que se regula el Boletín Oficial del País
Vasco, establece que los meros errores u omisiones ma-
teriales que se infieran claramente del contexto y no
constituya modificación o alteración del sentido de las
disposiciones, actos o anuncios, pero cuya rectificación
se estime conveniente a fin de evitar posibles confusio-
nes, se salvarán por los órganos que hayan ordenado su
inserción, insertando la reproducción en el Boletín Ofi-
cial del País Vasco del texto o la parte necesaria del mis-
mo con las debidas correcciones.

Advertidos errores de dicha índole en el texto del De-
creto 220/2007, de 4 de diciembre, publicado en el Bo-
letín Oficial del País Vasco n.º 249, de 28 de diciem-
bre de 2007, se procede a su corrección:

En la página n.º 30812, artículo 2.c), donde dice:

«Una persona en representación del Ministerio com-
petente en materia de aguas»

Debe decir:

«Una persona en representación de la Administra-
ción del Estado, por su competencia en materia de
aguas»

Asimismo, debe suprimirse del mismo artículo el si-
guiente supuesto:

«Dos personas en representación de las entidades su-
ministradoras radicadas en cada uno de los Territorios
Históricos.»

En la página n.º 30812, artículo 1, versión en eus-
kera, donde dice:

«Dekretu honen xedea da Uraren Euskal Agentzia /
Agencia Vasca del Agua-ren uraren euskal agentziaren
erabiltzaileen batzarraren osaera eta jardunerako erre-
gimena arautzea. Organo hori, ekainaren 23ko Uraren
1/2006 Legearen 11. artikuluan finkatzen da.»

Debe decir:

«Dekretu honen xedea da Uraren Euskal Agentzia /
Agencia Vasca del Agua-ren erabiltzaileen batzarraren
osaera eta jardunerako erregimena arautzea. Organo ho-
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HUTSEN ZUZENKETA, ondoko dekretuarena:
220/2007 Dekretua, abenduaren 4koa, Uraren Eus-
kal Agentziaren Erabiltzaile Batzarrarena.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen
duen ekainaren 1eko 155/1993 Dekretuak 24.2.a) ar-
tikuluan xedatzen duenez, aldizkarian egindako hutsak
edo omisioak testua argitaratzeko agindu duten orga-
noek zuzenduko dituzte, baldin eta nabarmenak badi-
ra, xedapen, egintza edo iragarkien esanahia aldatzen
ez badute eta nahasbiderik ez sortzeko komeni bada.
Horretarako, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizka-
rian testu osoa edo kasuan kasuko testu-zatia zuzendu-
ta argitaratzeko aginduko dute.

Aipatutakoen moduko akatsak ikusi dira abendua-
ren 4ko 220/2007 Dekretuan (2007ko abenduaren
28ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 249.
zenbakia), eta dagokien zuzenketa egiten da honen bi-
dez. Hona hemen:

2.c) artikuluan, 30812. orrialdean, hau esaten duen
lekuan:

«Kide bat, ur-arloan eskumena duen ministerioko
ordezkari gisa»

Honako hau esan behar du:

«Kide bat, Estatuko Administrazioaren ordezkari gi-
sa, ur-arloan duen eskumena dela-eta»

Gainera, artikulu horretatik atal hau kendu behar da:

«Bi pertsona Lurralde Historiko bakoitzekoan dau-
den hornikuntzako erakundeetako ordezkari gisa»

1. artikuluan, 30812. orrialdean, euskaraz hau esa-
ten duen lekuan:

«Dekretu honen xedea da Uraren Euskal Agentzia /
Agencia Vasca del Agua-ren uraren euskal agentziaren
erabiltzaileen batzarraren osaera eta jardunerako erre-
gimena arautzea. Organo hori, ekainaren 23ko Uraren
1/2006 Legearen 11. artikuluan finkatzen da.»

Honako hau esan behar du:

«Dekretu honen xedea da Uraren Euskal Agentzia /
Agencia Vasca del Agua-ren erabiltzaileen batzarraren
osaera eta jardunerako erregimena arautzea. Organo ho-
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ri, ekainaren 23ko Uraren 1/2006 Legearen 11. artiku-
luan finkatzen da.»

En la página n.º 30812, artículo 2.c.8, versión en
euskera, donde dice:

«Zazpi kide erabiltzaileen ordezkari gisa, horrela:
bat, lurralde historiko bakoitzeko erakunde hornitzai-
leen izenean ordezkari bana; industria erabiltzaileen or-
dezkari bat; energia erabiltzaileen ordezkari bat; neka-
zaritza erabiltzaileen ordezkari ba; eta erabiltzaileen eta
kontsumitzaileen erakundeen ordekari bat.»

Debe decir:

«Zazpi kide erabiltzaileen ordezkari gisa, horrela: lu-
rralde historiko bakoitzeko erakunde hornitzaileen ize-
nean ordezkari bana; industria erabiltzaileen ordezkari
bat; energia erabiltzaileen ordezkari bat; nekazaritza
erabiltzaileen ordezkari bat; eta erabiltzaileen eta kon-
tsumitzaileen erakundeen ordezkari bat.»

En la página 30815, Disposición Adicional prime-
ra, versión en euskera, donde dice:

«Lehenengoa.– Uraren Euskal Agentzia / Agencia
Vasca del Agua-ren administrazio-batzordea osatu be-
har duten pertsonak izendatzeko kontuan izango da gai-
tasun, trebetasun eta prestakuntza egokia duten ema-
kume eta gizonezkoen arteko oreka bultzatzea, otsaila-
ren 18ko 4/2005 Legearen, Emakume eta gizonezkoen
arteko berdintasunerakoaren, 23. artikuluan ezarritakoa
betez.»

Debe decir:

«Lehenengoa.– Uraren Euskal Agentzia / Agencia
Vasca del Agua-ko Erabiltzaileen Batzarra osatu behar
duten pertsonak izendatzeko kontuan izango da gaita-
sun, trebetasun eta prestakuntza egokia duten emaku-
me eta gizonezkoen arteko oreka bultzatzea, otsailaren
18ko 4/2005 Legearen, Emakume eta gizonezkoen ar-
teko berdintasunerakoaren, 23. artikuluan ezarritakoa
betez.»
ri, ekainaren 23ko Uraren 1/2006 Legearen 11. artiku-
luan finkatzen da.»

2.c.8 artikuluan, 30812. orrialdean, euskaraz hau
esaten duen lekuan:

«Zazpi kide erabiltzaileen ordezkari gisa, horrela:
bat, lurralde historiko bakoitzeko erakunde hornitzai-
leen izenean ordezkari bana; industria erabiltzaileen or-
dezkari bat; energia erabiltzaileen ordezkari bat; neka-
zaritza erabiltzaileen ordezkari ba; eta erabiltzaileen eta
kontsumitzaileen erakundeen ordekari bat.»

Honako hau esan behar du:

«Zazpi kide erabiltzaileen ordezkari gisa, horrela: lu-
rralde historiko bakoitzeko erakunde hornitzaileen ize-
nean ordezkari bana; industria erabiltzaileen ordezkari
bat; energia erabiltzaileen ordezkari bat; nekazaritza
erabiltzaileen ordezkari bat; eta erabiltzaileen eta kon-
tsumitzaileen erakundeen ordezkari bat.»

Lehenengo xedapen gehigarrian, 30815. orrialdean,
euskaraz hau esaten duen lekuan:

«Lehenengoa.– Uraren Euskal Agentzia / Agencia
Vasca del Agua-ren administrazio-batzordea osatu be-
har duten pertsonak izendatzeko kontuan izango da gai-
tasun, trebetasun eta prestakuntza egokia duten ema-
kume eta gizonezkoen arteko oreka bultzatzea, otsaila-
ren 18ko 4/2005 Legearen, Emakume eta gizonezkoen
arteko berdintasunerakoaren, 23. artikuluan ezarritakoa
betez.»

Honako hau esan behar du:

«Lehenengoa.– Uraren Euskal Agentzia / Agencia
Vasca del Agua-ko Erabiltzaileen Batzarra osatu behar
duten pertsonak izendatzeko kontuan izango da gaita-
sun, trebetasun eta prestakuntza egokia duten emaku-
me eta gizonezkoen arteko oreka bultzatzea, otsailaren
18ko 4/2005 Legearen, Emakume eta gizonezkoen ar-
teko berdintasunerakoaren, 23. artikuluan ezarritakoa
betez.»




