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DICTAMEN sobre el 

Projecte de modificació de l’Ordre MAH/334/220, d’1 de juny,  

per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per  

l’Agència Catalana de l’Aigua 
 
 
 

Dictamen 
 
 

El Consell per a l'Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA, en endavant), en la sessió número 80, que va 
tenir lloc el Dimecres, 23 d’octubre de 2013, va debatre el Projecte de modificació de l’Ordre 
MAH/334/220, d’1 de juny, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter 
personal gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

El President i el Secretari del CUSA volen recollir en el present Dictamen les aportacions i 
comentaris més rellevants que es feren durant la presentació i el debat posterior a la presentació 
feta pel Sr. Pablo Herráez Cap de la Divisió de l’Assessoria Jurídica de l’Agència. 

La revisió detallada de l’esmentada presentació, del debat posterior i de les aportacions 
efectuades permet formular les següents conclusions i recomanacions per a què puguin ser 
considerades en el procés de tramitació del Projecte de modificació de l’Ordre MAH/334/220, d’1 
de juny, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per 
l’Agència Catalana de l’Aigua: 

1. Manifestar la satisfacció del CUSA pel fet d’haver estat convidat a debatre i dictaminar 
sobre el Projecte de modificació de l’Ordre MAH/334/220, d’1 de juny, per la qual es 
regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 

2. Recomanar la modificació del text final de l’Article 1, Objecte de l’Ordre, de la següent 
manera: “... l’Agència Catalana de l’Aigua, per tal de crear tres nous fitxers i de modificar la 
descripció d’un fitxer existent.” 

3. Recomanar la incorporació d’una direcció de correu electrònic apropiada a les diverses 
referències que es fan al “Òrgan Administratiu responsable del fitxer” al Annex del 
document, on poder remetre la documentació acreditativa en format digital, durant el 
procediment de recollida de dades. 

Els Consellers manifesten la seva satisfacció per haver pogut participar en les tasques 
d'assessorament i consulta del Projecte de modificació de l’Ordre MAH/334/220, d’1 de juny, per la 
qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per l’Agència 
Catalana de l’Aigua i reiteren la seva disposició a oferir el seu assessorament i consulta en 
successives etapes d'aquest procés. 
 
Barcelona, 6 de novembre de 2013. 

 

 

 

Rafael Mujeriego Sahuquillo       Antoni Majó Dalmau 
President del CUSA        Secretari del CUSA 


