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Probak berak 10 minutu inguru iraungo du.

Ebaluatzeko irizpideak:

Idazmenaren eta mintzamenaren probak ebaluatze-
rakoan, kontuan izango dira a) zer neurritan egin duen
azterketariak agindu zaiona, eta b) zuzen (gramatika-
ren arauak betez) eta egoki (testuinguruaren arabera eta
testuaren legeen arabera) egin duen.

Entzumenaren eta irakurmenaren probak ebaluatze-
rakoan, kontuan izango da a) zer neurritan egin duen
azterketariak agindu zaiona eta b) behar bezala egin
duen.

4. maila: Azterketen puntuazioak eta emaitzak

Azterketariak lau trebetasunak (irakurmena, idazme-
na, entzumena eta mintzamena) gainditu beharko di-
tu.

Azterketariei era honetan emango zaizkie emaitzak:

Idatzia: gai/ez gai
Ahokoa: gai/ez gai
Guztira: gai/ez gai

La prueba propiamente dicha tendrá una duración
aproximada de 10 minutos.

Criterios de evaluación:

Al evaluar las pruebas de expresión escrita y de ex-
presión oral se tendrá en cuenta a) si el examinando ha
realizado la acción comunicativa que se le señale y b)
si la ha realizado de forma correcta (de acuerdo con las
reglas gramaticales) y adecuada (teniendo en cuenta las
características textuales y contextuales pertinentes).

Al evaluar las pruebas de la comprensión oral y de
la comprensión escrita, se tendrá en cuenta a) si el exa-
minando ha realizado la acción comunicativa que se le
señale y b) si la ha realizado como se debe.

Nivel 4: Puntuaciones de los exámenes y resultados.

El examinando deberá superar las pruebas en cada
una de las cuatro destrezas: comprensión escrita, expre-
sión escrita, comprensión oral y expresión oral.

Al examinando se le entregarán los resultados de la
siguiente manera:

Prueba escrita: Apto(a)/No apto(a)
Prueba oral: Apto(a)/No apto(a)
Global: Apto(a)/No apto(a).
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 240/2007,
de 18 de diciembre, por el que se aprueban los Es-
tatutos de la 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
anexo al Decreto 240/2007, de 18 de diciembre, pu-
blicado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 249, de
28 de diciembre de 2007, se procede a su corrección:
INGURUMEN ETA 
LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA
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HUTSEN ZUZENKETA, ondoko dekretuarena:
240/2007 Dekretua, abenduaren 18koa, Uraren Eus-
kal Agentziaren Estatutuak onartzeko dena.

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 aurkitu dira abendua-
ren 18ko 240/2007 Dekretuaren testuan (2007ko aben-
duaren 28ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizka-
ria, 249. zenbakia), eta dagokien zuzenketa egiten da
honen bidez. Hona hemen:



EHAA - 2008ko martxoak 11, asteartea N.º 50 ZK. BOPV - martes 11 de marzo de 2008 5515
En la página n.º 30891, punto octavo del cuarto pá-
rrafo de la exposición de motivos, versión en euskera,
donde dice:

«Uraren arloan milurteko helburuak lortzeko na-
zioarteko ekimenetan parte artesa.»

Debe decir:

«Uraren arloan milurteko helburuak lortzeko na-
zioarteko ekimenetan parte hartzea.»

En la página n.º 30891, en el punto correspondien-
te a «Modelo de Estructuras», versión en euskera, don-
de dice:

«Kudeaketarako egiturak: Zuzendaritza Nagusia,
Eremuko Zuzendaritzak eta Arroko Bulegoak.»

Debe decir:

«Kudeaketarako egiturak: Zuzendaritza Nagusia,
Eremuko Zuzendaritzak eta Arroen Bulegoak.»

En la página n.º 30894, artículo 2.1, versión en eus-
kera, donde dice:

«Agentziaren egoitza nagusia Vitoria-Gasteizen
egongo da; horrez gain, Arroko Bulegoen egoitzak
egongo dira.»

Debe decir:

«Agentziaren egoitza nagusia Vitoria-Gasteizen
egongo da; horrez gain, Arroen Bulegoen egoitzak
egongo dira.»

En la página n.º 30897, artículo 6 apartado 1.3, ver-
sión en euskera, donde dice:

«Arroko Bulegoak:

a) Kantauri mendebaldeko arroko Bulegoa.

b) Kantauri ekialdeko arroko Bulegoa.

c) Mediterraneo arroko bulegoa.»

Debe decir:

«Arroen Bulegoak:

a) Mendebaldeko kantauriar arroen bulegoa.

b) Ekialdeko kantauriar arroen bulegoa.

c) Mediterraneoko arroen bulegoa.»

En la página n.º 30897, artículo 6.2, versión en eus-
kera, donde dice:

«Eremuko Zuzendaritzako eta Arroko Bulegoetako
barne egitura zuzendari nagusiak proposatu eta Agen-
tziako Administrazio Kontseiluak onartuko du.»

Debe decir:

«Eremuko Zuzendaritzako eta Arroen Bulegoetako
barne egitura zuzendari nagusiak proposatu eta Agen-
tziako Administrazio Kontseiluak onartuko du.»

En la página n.º 30903, artículo 14.1, versión en eus-
kera, donde dice:

«Arroko Bulegoak.

Arroko Bulegoak kudeaketarako eta Agentziaren or-
dezkaritzarako organo deszentralizatuak dira.»
30891. orrialdean, zioen adierazpenaren laugarren
paragrafoaren zortzigarren puntuan, euskaraz hau esa-
ten den lekuan:

«Uraren arloan milurteko helburuak lortzeko na-
zioarteko ekimenetan parte artesa.»

Honako hau esan behar du:

«Uraren arloan milurteko helburuak lortzeko na-
zioarteko ekimenetan parte hartzea.»

30891. orrialdean, «egitura-eredua» izeneko atala-
ri dagokion puntuan, euskaraz hau esaten den lekuan:

«Kudeaketarako egiturak: Zuzendaritza Nagusia,
Eremuko Zuzendaritzak eta Arroko Bulegoak.»

Honako hau esan behar du:

«Kudeaketarako egiturak: Zuzendaritza Nagusia,
Eremuko Zuzendaritzak eta Arroen Bulegoak.»

2.1. artikuluan, 30894. orrialdean, euskaraz hau esa-
ten den lekuan:

«Agentziaren egoitza nagusia Vitoria-Gasteizen
egongo da; horrez gain, Arroko Bulegoen egoitzak
egongo dira.»

Honako hau esan behar du:

«Agentziaren egoitza nagusia Vitoria-Gasteizen
egongo da; horrez gain, Arroen Bulegoen egoitzak
egongo dira.»

6. artikuluko 1.3 paragrafoan, 30897. orrialdean,
euskaraz hau esaten den lekuan:

«Arroko Bulegoak:

a) Kantauri mendebaldeko arroko Bulegoa.

b) Kantauri ekialdeko arroko Bulegoa.

c) Mediterraneo arroko bulegoa.»

Honako hau esan behar du:

«Arroen Bulegoak:

a) Mendebaldeko kantauriar arroen bulegoa.

b) Ekialdeko kantauriar arroen bulegoa.

c) Mediterraneoko arroen bulegoa.»

6.2. artikuluan, 30897. orrialdean, euskaraz hau esa-
ten den lekuan:

«Eremuko Zuzendaritzako eta Arroko Bulegoetako
barne egitura zuzendari nagusiak proposatu eta Agen-
tziako Administrazio Kontseiluak onartuko du.»

Honako hau esan behar du:

«Eremuko Zuzendaritzako eta Arroen Bulegoetako
barne egitura zuzendari nagusiak proposatu eta Agen-
tziako Administrazio Kontseiluak onartuko du.»

14.1. artikuluan, 30903. orrialdean, euskaraz hau
esaten den lekuan:

«Arroko Bulegoak.

Arroko Bulegoak kudeaketarako eta Agentziaren or-
dezkaritzarako organo deszentralizatuak dira.»
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Debe decir:

«Arroen Bulegoak.

Arroen Bulegoak kudeaketarako eta Agentziaren or-
dezkaritzarako organo deszentralizatuak dira.»

En la página n.º 30903, artículo 14.2, versión en eus-
kera, donde dice:

«Arroko Bulegoen lurralde-eremuek Euskal Auto-
nomia Erkidegoko errealitate hidrologikoari erantzuten
diote. Hauek izango dira Arroko Bulegoak:

– Kantauriko mendebaldeko Arroko Bulegoa, Ka-
lera ibaitik Artibai ibairaino, biak barne.

– Kantauriko ekialdeko Arroko Bulegoa, Deba ibai-
tik Bidasoa ibairaino, biak barne.

– Mediterraneoko arroko Bulegoa, urak Ebro ibaira
isurtzen dituzten arro hidrografikoei dagokie, Ebro be-
ra barne.»

Debe decir:

«Arroen Bulegoen lurralde-eremuek Euskal Autono-
mia Erkidegoko errealitate hidrologikoari erantzuten
diote. Hauek izango dira Arroen Bulegoak:

– Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa, Kale-
ra ibaitik Artibai ibairaino, biak barne.

– Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa, Deba ibai-
tik Bidasoa ibairaino, biak barne.

– Mediterraneoko arroen Bulegoa, urak Ebro ibaira
isurtzen dituzten arro hidrografikoei dagokie, Ebro be-
ra barne.»

En la página n.º 30903, artículo 14.3.b), versión en
euskera, donde dice:

«Arroko Bulegoko zerbitzu orokorrak administra-
tzea.»

Debe decir:

«Arroen Bulegoko zerbitzu orokorrak administra-
tzea.»

En la página n.º 30903, artículo 14.3.d), versión en
euskera, donde dice:

«Itsa-lehorreko jabari publiko hidraulikoko zortasun
aldea erabili eta jarduerak burutzeko administrazio-bai-
menak emateko jardunbidea hasi eta izapidetzea, itsa-
sertza babesteko betebeharrean, hura erabiltzeko eska-
tzen diren baimenak izapidetzea eta horien gaineko
txostenak egitea.»

Debe decir:

«Itsas-lehorreko jabari publiko hidraulikoko zorta-
sun aldea erabili eta jarduerak burutzeko administra-
zio-baimenak emateko jardunbidea hasi eta izapidetzea,
itsasertza babesteko betebeharrean, hura erabiltzeko es-
katzen diren baimenak izapidetzea eta horien gaineko
txostenak egitea.»

En la página n.º 30903, artículo 14.3.e), versión en
euskera, donde dice:
Honako hau esan behar du:

«Arroen Bulegoak.

Arroen Bulegoak kudeaketarako eta Agentziaren or-
dezkaritzarako organo deszentralizatuak dira.»

14.2. artikuluan, 30903. orrialdean, euskaraz hau
esaten den lekuan:

«Arroko Bulegoen lurralde-eremuek Euskal Auto-
nomia Erkidegoko errealitate hidrologikoari erantzuten
diote. Hauek izango dira Arroko Bulegoak:

– Kantauriko mendebaldeko Arroko Bulegoa, Ka-
lera ibaitik Artibai ibairaino, biak barne.

– Kantauriko ekialdeko Arroko Bulegoa, Deba ibai-
tik Bidasoa ibairaino, biak barne.

– Mediterraneoko arroko Bulegoa, urak Ebro ibaira
isurtzen dituzten arro hidrografikoei dagokie, Ebro be-
ra barne.»

Honako hau esan behar du:

«Arroen Bulegoen lurralde-eremuek Euskal Autono-
mia Erkidegoko errealitate hidrologikoari erantzuten
diote. Hauek izango dira Arroen Bulegoak:

– Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa, Kale-
ra ibaitik Artibai ibairaino, biak barne.

– Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa, Deba ibai-
tik Bidasoa ibairaino, biak barne.

– Mediterraneoko arroen Bulegoa, urak Ebro ibaira
isurtzen dituzten arro hidrografikoei dagokie, Ebro be-
ra barne.»

14.3.b) artikuluan, 30903. orrialdean, euskaraz hau
esaten den lekuan:

«Arroko Bulegoko zerbitzu orokorrak administra-
tzea.»

Honako hau esan behar du:

«Arroen Bulegoko zerbitzu orokorrak administra-
tzea.»

14.3.d) artikuluan, 30903. orrialdean, euskaraz hau
esaten den lekuan:

«Itsa-lehorreko jabari publiko hidraulikoko zortasun
aldea erabili eta jarduerak burutzeko administrazio-bai-
menak emateko jardunbidea hasi eta izapidetzea, itsa-
sertza babesteko betebeharrean, hura erabiltzeko eska-
tzen diren baimenak izapidetzea eta horien gaineko
txostenak egitea.»

Honako hau esan behar du:

«Itsas-lehorreko jabari publiko hidraulikoko zorta-
sun aldea erabili eta jarduerak burutzeko administra-
zio-baimenak emateko jardunbidea hasi eta izapidetzea,
itsasertza babesteko betebeharrean, hura erabiltzeko es-
katzen diren baimenak izapidetzea eta horien gaineko
txostenak egitea.»

14.3.e) artikuluan, 30903. orrialdean, euskaraz hau
esaten den lekuan:
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33/2008 DEKRETUA, otsailaren 26koa, Bilbao Biz-
kaiko Uren Partzuergoak, nahitaezko desjabetzea
egiteko, Andraka auzoko saneamendua Lemoizko sa-
re nagusira kateatzeko proiektua burutzeko beha-
rrezkoak diren ondasun eta eskubideak lehenbaile-
hen hartu behar dituela adierazteko dena.

Bilbao-Bizkaiko Uren Partzuergoaren zuzendaritza
batzordeak 2007ko uztailaren 25ean egindako ohiko
bilkuran, «Andraka auzoko saneamendua Lemoizko sa-
re nagusira kateatzeko proiektua» burutzeko, nahitaez
desjabetzeko espedienteari ekitea erabaki zuen, eta ho-
rrekin batera, ulertutzat jo zen onura publikorako de-
lako adierazpena egitea ere. Erabaki horretan jaso ziren
nahitaez hartu beharreko ondasun eta eskubide horiek
banakatuta, eta jendaurrean jarri ziren. Ondoren,
2007ko abenduaren 18an zuzendaritza batzordearen
ohiko bilkuran erabaki zen, Eusko Jaurlaritzari nahi-
taezko desjabetzearen eraginpean dauden ondasun eta
eskubideak lehenbailehen hartu beharrekoak direla
adierazteko eskatzea, Nahitaezko Desjabetzeari buruz-
ko 1954ko abenduaren 16ko Legearen 52. artikuluan
ezarritakoaren arabera.

Premiaz hartu beharreko ondasun eta eskubideak ze-
haztuta eta banakatuta agertzen dira espedientean har-
tarako jasotako zerrendan, zeintzuk diren jakiteko be-
harrezko datuekin. Zerrenda hori jendaurrean jarri zen
zegokion garaian, arrazoi-idazki batzuk aurkeztu ziren
eta arrazoibide-idazki horiek administrazio-espedien-
tean adierazten den moduan ebatzi ziren.

Zerbitzu teknikoek ikusi dutenez, ez dago espedien-
tea izapidetzeko inolako hirigintza-oztoporik.

Ondasun eta eskubide horiek hartzea luza ezinezko-
tzat jotzen da honako arrazoi hauengatik:
«Legezko zortasun aldeei eta jabari publiko hidrau-
likoei buruzko emakidak eta baimenak, zortasun aldea
eta polizia-gunea erabiltzeko baimenak eta kontinen-
teko uretara nahiz itsasora isurketan egiteko baimenak
hasi eta izapidetzea.»

Debe decir:

«Legezko zortasun aldeei eta jabari publiko hidrau-
likoei buruzko emakidak eta baimenak, zortasun aldea
eta polizia-gunea erabiltzeko baimenak eta kontinen-
teko uretara nahiz itsasora isurketak egiteko baimenak
hasi eta izapidetzea.»
«Legezko zortasun aldeei eta jabari publiko hidrau-
likoei buruzko emakidak eta baimenak, zortasun aldea
eta polizia-gunea erabiltzeko baimenak eta kontinen-
teko uretara nahiz itsasora isurketan egiteko baimenak
hasi eta izapidetzea.»

Honako hau esan behar du:

«Legezko zortasun aldeei eta jabari publiko hidrau-
likoei buruzko emakidak eta baimenak, zortasun aldea
eta polizia-gunea erabiltzeko baimenak eta kontinen-
teko uretara nahiz itsasora isurketak egiteko baimenak
hasi eta izapidetzea.»
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DECRETO 33/2008, de 26 de febrero, por el que se
declara de urgencia la ocupación por el Consorcio de
Aguas de Bilbao Bizkaia, a efectos de expropiación
forzosa, de los bienes y derechos afectados por el pro-
yecto de incorporación del saneamiento del Barrio
de Andraka a la red general de Lemoiz.

El Comité Directivo del Consorcio de Aguas Bilbao-
Bizkaia, en sesión ordinaria celebrada el 25 de julio de
2007, resolvió iniciar el expediente expropiatorio para
la ejecución del «Proyecto de incorporación del sanea-
miento del Barrio de Andraka a la red general de Le-
moiz», entendiéndose implícita la declaración de uti-
lidad pública e incluyéndose en el citado acuerdo la re-
lación individualizada de bienes y derechos de necesa-
ria ocupación, siendo sometida al trámite de informa-
ción pública. Posteriormente, el Comité Directivo en
sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2007, resolvió
solicitar al Gobierno Vasco la declaración de urgencia
en la ocupación de los bienes y derechos afectados por
el expediente expropiatorio a efectos de lo previsto en
el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16
de diciembre de 1954.

Los bienes y derechos a los que se concreta la decla-
ración de urgente ocupación han quedado determina-
dos e individualizados con los datos suficientes para su
identificación en la relación confeccionada al efecto y
que obra en el expediente, la cual, en su momento, fue
sometida a información pública, habiéndose presenta-
do varios escritos de alegaciones según consta en el ex-
pediente administrativo.

Los Servicios Técnicos han observado que no existe
obstáculo urbanístico para la tramitación del expedien-
te.

Se estima inaplazable la ocupación por las siguien-
tes circunstancias:




