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Programa de Transformació Digital 

• El Programa de Transformació Digital permetrà desenvolupar un model 
digital de país en els pròxims anys.

• El desenclavament digital tindrà un impacte sobre la ciutadania, el 
teixit empresarial i les administracions públiques. 

• Cal adaptar el marc normatiu actual així com les estructures 
necessàries per garantir un ecosistema digital segur
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Context internacional actual

Estratègia de Ciberseguretat d’Andorra -

Creació Agència de Ciberseguretat d’Andorra
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Els ciberatacs han augmentat un 350% a 
tot el món

El 98% dels ciberatacs es basen en 
l’enginyeria social.

El 70% de les petites empreses no estan 
preparades per possible ciberatacs

“L'FMI declara la guerra als ciberatacs i reclama una 
resposta concertada global”

“La ciberseguretat és una de les principals amenaces 
que afronta el món”

“El Consell de la Unió Europea ja pot 
imposar sancions per ciberatacs”



El Govern en la seva sessió del 20 de d’octubre aprova:

Estratègia de Ciberseguretat d’Andorra -

Creació Agència de Ciberseguretat d’Andorra

• L’Estratègia Nacional de Ciberseguretat d’Andorra

• La creació de l’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra

• La definició de les funcions de l’Equip de Resposta a Incidents 
(CSIRT)
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En aquest context de digitalització transversal és clau garantir la seguretat en el sentit més ampli

La necessitat

Principals objectius del Pla

Andorra es troba en plena implantació d’un pla de Transformació Digital holístic 
per al país ...

Framework de treball 

Administració àgil

Models operatius 
interadministratius

Qualitat dels serveis

Experiència de la ciutadania

Model relacional entre 
stakeholders

Eficiència en els models 
operatius

Identitat única digital

Competències digitals

Fomentar inversió 
estrangera

Posicionar Andorra com a líder 
en digitalització

5



Ecosistema de ciberseguretat

Equip de resposta a incidents 
(CSIRT-AD)04

03 Agència de Ciberseguretat Nacional
Comitè Especialitzat de Ciberseguretat

Llei de ciberseguretat (NIS-AD)
Modif. Codi Penal, Modif. LIei 30/2018 qual. seguretat 
pública, Modif. Llei 4/2020 qual. estats d’alarma i 
emergència

Estratègia Nacional de 
Ciberseguretat d’Andorra
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Desenvolupament 
marc legal: en curs

Nivells d’actuació del Govern per la implementació efectiva d’un marc homologat per fomentar la 

seguretat de la informació a nivell nacional
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Objectius i iniciatives de l’Estratègia Nacional de Ciberseguretat

Andorra ha definit una estratègia de ciberseguretat amb diferents objectius

Desenvolupar condicions per 

a una societat de la 

informació segura 

Coordinar de manera 

proactiva la prevenció i 

mitigació de les amenaces

Cooperació entre l'Estat i el 

sector privat

Cooperació internacional

Per a cada objectiu s’han definit diferents iniciatives per tal d’assolir-los

Objectius 9 Iniciatives
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• Llei de ciberseguretat
• Decret de creació de l’Agència Nacional i el CSIRT
• Esquema Nacional de Seguretat
• Reglament de protecció d’infraestructures crítiques
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Agència Nacional de Ciberseguretat (ANC-AD)



Estructura orgànica, nivells i dependència

CSIRT-AD
Equip resposta tractament incidents Seguretat

Agència Ciberseguretat d’Andorra
(ANC-AD)

Secretaria d’Estat de Transició 
Digital i Projectes Estratègics

Comitè Especialitzat de 
Ciberseguretat Comissió de seguiment

• Responsable de l’Agència
• Representant ministeri d’Economia
• Representant ministeri d’Interior
• Representant ministeri Afers Exteriors
• Representant de Gabinet Jurídic
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Gràcies per la vostra atenció


