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“Disposició transitòria segona. Sistemes de videovigilància existents
Els titulars de sistemes de videovigilància que estiguin en funcionament i que no s’hagin
registrat al ministeri competent en matèria d’interior han de solꞏlicitar l’autorització o
efectuar la comunicació prèvia corresponents, segons escaigui, fins el 31 de desembre del
2023.”
Disposició final onzena. Textos consolidats
S’encomana al Govern que, en els termes previstos a l’article 116 del Reglament de Consell
General i en el termini màxim de sis mesos des de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei,
presenti al Consell General els projectes de llei de text consolidat de la Llei qualificada de
la Justícia, del Codi de procediment penal, del Codi penal que incloguin les modificacions
introduïdes fins a l’actualitat en aquestes tres lleis.
Disposició final dotzena . Entrada en vigor
Aquesta Llei qualificada entra en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.

4. IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 13 d’abril del 2022, ha examinat les preguntes amb
resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Roger Padreny Carmona, conseller
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 d’abril del 2022,
relatives als atacs a la ciberseguretat d'Andorra Telecom, SAU, i d’acord amb els articles
18 i 130 del Reglament del Consell General ha acordat admetre-les a tràmit i ordenar la
seva publicació, (Reg. Núm. 298).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 13 d’abril del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Ilꞏlustre Senyora,
El sotasignat, Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, d'acord amb el que disposa l'article 129 del Reglament del Consell
General, formulo les preguntes següents perquè, en el millor termini, el Govern presenti,
per escrit, les respostes corresponents.
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Preguntes amb relació als atacs a la ciberseguretat d'Andorra Telecom, SAU
Vist el missatge publicat al compte de Twitter d'Andorra Telecom, SAU, del dia 10 d'abril
del 2022 a les 22:36 h, establint que "un atac de denegació de servei, està afectant la
connexió a internet des de casa i des del mòbil".
Vist que el 10 d'abril, a la mateixa hora, el número de telèfon d'atenció al client d'Andorra
Telecom, SAU (115) responia de forma automàtica que hi havia hagut un "atac maliciós".
Vist que aquest número de telèfon (115) estava colꞏlapsat pel nombre de trucades que
rebia.
Vist que fins a la data d'aquestes preguntes, Andorra Telecom, SAU no ha comunicat més
informació al voltant d'aquest incident.
Es demana:
1. A quina hora detecta Andorra Telecom, SAU que s'ha produït el ciberatac citat?
2. S'ha solucionat l'atac? En cas afirmatiu, a quina hora es va solucionar? Quant de temps
va durar l'atac?
3. Es tracta d'un atac de denegació de servei (DDoS) del mateix tipus i grandària que el
ciberatac a Andorra Telecom, SAU, que es va produir el passat 21 i 22 de gener del 2022?
I si ho comparem amb el ciberatac del 24 de gener?
4. Quines conseqüències ha tingut aquest atac pels usuaris?
5. I quines conseqüències ha tingut aquest atac per Andorra Telecom, SAU?
6. Ha tingut alguna afectació pels serveis públics essencials?
7. Les conseqüències d'aquest ciberatac haurien estat diferents si aquest atac es produeix
en un dia laborable?
8. Quants ciberatacs s'han detectat des d'inici d'aquest any 2022?
9. Pel mateix període l'any, pels anys 2021 i 2020, quants atacs s'havien produït? De quin
tipus de ciberatacs es tracten? (establir una taula resum per quantitat (en nombres absoluts
i percentuals) i tipus de ciberatac).
10. En cas que l'atac del 10 d'abril ja s'hagi solucionat, quants recursos s'han dedicat a
reduir aquest últim atac? Són els mateixos que els que es van destinar per reduir el
ciberatac del passat 21 i 22 de gener del 2022? I pel ciberatac del passat 24 de gener del
2022? (establir les diferències de recursos destinats a solucionar els diferents atacs).
11. Quins dispositius d'emergència té previstos Andorra Telecom, SAU per garantir el
funcionament dels serveis essencials?
12. En un comunicat oficial d'Andorra Telecom, SAU, del 23 de gener del 2022, posterior
als ciberatacs del passat 21 i 22 de gener, s'establia que "Andorra Telecom seguirà invertint
en la seguretat del servei d'internet per tal que aquesta mena d'atacs afectin cada vegada
menys als seus usuaris, ja que són atacs que, any rere any, van augmentant arreu del món".
Fruit de la repetició dels ciberatacs, quina nova inversió té previst fer Andorra Telecom,
SAU?
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13. El passat 27 d'octubre del 2021 es publicava al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra
número 111, del 27 d'octubre, el Decret 346/2021, del 20 d'octubre del 2021, de creació de
l'Agència Nacional de Ciberseguretat i de l'Equip de Resposta de Referència del Principat
d'Andorra per al tractament d'incidents de seguretat de les xarxes i els sistemes
d'informació. Quin paper han desenvolupat aquests organismes en els ciberatacs d'aquest
any 2022?
14. Quins són els protocols i procediments d’actuació efectius entre Andorra Telecom, SAU
i l'Agència Nacional de Ciberseguretat?
Consell General, 11 d'abril del 2022
Roger Padreny Carmona
Conseller General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

5. ALTRA INFORMACIÓ
5.1 Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la Cambra
Edicte
La Sindicatura, en la seva reunió del dia 13 d’abril del 2022, ha examinat la Petició de
prorrogar la facultat del Govern d’establir les restriccions i mesures previstes en els articles
4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, i 59 de la Llei
general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la salut pública,
segons acord de l’11 d’abril del 2022 i exercint les competències que li atribueix el
Reglament del Consell General en els articles que es citaran, ha acordat:
1. D’acord amb l’article 18.1.d), admetre a tràmit aquest escrit, sota la qualificació de petició
d’autorització i procedir a la seva tramitació com a tal.
2. D’acord amb l’article 136bis, ordenar la seva publicació i obrir un període per a la
presentació de propostes sobre l’abast i les mesures vigents durant la pròrroga, termini que
finalitza dues hores abans de l’inici de la sessió en què s’hagi de debatre la petició.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 13 d’abril del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Exposició de motius
La Llei 19/2020, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre,
qualificada de seguretat pública i de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, per
preveure mesures obligatòries per protegir la salut pública va regular, entre altres aspectes,

