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L’Agència Andorrana Antidopatge 
La Llei 3/2016 va crear l’Agencia Andorrana Antidopatge (AGAD), 
òrgan nacional de lluita contra el dopatge.  

L’AGAD és l’òrgan encarregat de signar les actualitzacions del Codi 
mundial antidopatge i vetllar perquè es compleixin les regles i les 
polítiques de l'Agència Mundial Antidopatge (AMA) a Andorra. 

La missió concreta de l’agència és protegir els drets dels 
esportistes; promoure la salut i garantir l’equitat i la igualtat de 
tothom en l’àmbit de l’esport de competició i de lleure i sobretot; 
aconseguir que no s’utilitzin substàncies o mètodes prohibits. Que 
els èxits siguin únicament fruit de l’esforç, el sacrifici i la 
perseverança. 

Ha sigut un any intens com els tres anteriors. Hem pogut posar 
ordre a tots els documents normatius i unificar la nomenclatura en 
cada un d’ells i en acord amb la nova llei de l’esport, que es va 
publicar al finalitzar el 2018. També ha estat un any de canvis, doncs 
amb les eleccions nacionals i la reestructuració dels diferents 
Ministeris i departaments, tenim una nova persona al capdavant del 
Consell de l’AGAD, el Sr. Justo Ruiz.  

La feina d’aquests tres anys, ens ha portat a créixer d’acord amb el 
volum de feina que se’ns ha concedit a través del pressupost, que 
s’expressa en forma d’un nou tècnic a temps complet i que que 
començarà a donar els seus fruits el pròxim exercici.
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Organització 

de l’AGAD 

COMISSIÓ EXECUTIVA 
La Comissió Executiva estava 
formada per la direcció, les dues 
p e r s o n e s d e l e g a d e s p e r l a 
Secretaria d’Estat d’Esports i la 
tècnica eventual a mig temps 
contractada per l’AGAD.  

Durant aquest exercici, el tècnic de 
la SEE ja no col·labora més amb 
l’AGAD i ara la Comissió Executiva 
està formada per la tècnica a mig 
temps i la direcció. La comissió s'ha 
encarregat d’elaborar i aplicar el 
programa de repart iment de 
controls (PRC) en tots els àmbits 
obligatoris segons el Codi i els 
convenis Internacionals.  

Durant aquest exercici, s’ha creat i 
executat l’edicte per formalitzar una 
plaça fixa de tècnic. 

EL CONSELL DE L’AGAD 
El Consell de l’Agència Andorrana 
Antidopatge és l’òrgan responsable de 
supervisar el compliment de les funcions 
atribuïdes a l'Agència Andorrana 
Antidopatge. 

Aquestes funcions estan determinades 
per la Llei 3/2016, pel Codi mundial 
antidopatge, i també per les Regles 
antidopatge i pel Reglament de règim 
intern de l’AGAD, aprovats en la primera 
sessió del Consell, de l’11 d’abril del 
2016, publicats al BOPA el 2 de febrer 
del 2017 i modificats el passat 13 de 
desembre del 2018. 

El Consell s’ha reunit quatre vegades 
per marcar les línies d’acció, per aprovar 
els pressupostos i els tancaments 
trimestrals i per aprovar les tasques i 
accions de l’AGAD de forma trimestral.



 

El pressupost per a l’exercici 2019 va ser aprovat pels membres del consell, el 
passat 28 de maig del 2018. 

Decisions i accions rellevants preses pels membres del Consell 
- S'ha aprovat el tancament anual de l’exercici 2018. 

- S'ha aprovat el contingut i l’execució del l’edicte per contractar una persona per 
a realitzar les tasques de tècnic a ple temps.  

- S'ha aprovat i es publica per primer cop, la llista en Català a la web de l’Agència 
mundial antidopatge. 

- S'ha aprovat contractar a través d’un edicte públic, una empresa a partir del 
Juliol 2019 per assegurar un bon assessorament jurídic. 

- S'ha aprovat l’adquisició d’una obra i la col·laboració en el projecte solidari 
“Vincere Sine Fallacio”. 

- S'ha aprovat l’augment en un membre del Comitè d’Autoritzacions d’Ús 
Terapèutic, per tal de cobrir les possibles baixes que puguin haver-hi durant 
l’any i poder seguir funcionant. 

- S’ha decidit posposar la modificació de la Llei 3/2016 i fer-ho conjuntament amb 
la modificació de tota la reglamentació i fer-ho en acord amb els canvis del Codi 
mundial antidopatge 2021, els canvis dels estàndards existents i els nous. 

- S'ha aprovat el canvi d’unitat de passaport biològic (APMU). Fins ara 
col·laboràvem amb la de França i ara ho farem amb la de Barcelona. 

- S'han aprovat tots els tancaments de comptes trimestrals. 
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Entorn 

Institucional 

ACTIVITAT NORMATIVA 
Durant aquest exercici, s’ha decidit 
aplaçar la modificació de la Llei 
3 / 2 0 1 6 . A m b l a re d a c c i ó d e l 
reglament de la Comissió de disciplina 
cont ra e l dopatge amb Badia 
advocats, es va percebre la necessitat 
de modificar aquesta llei. En les 
diverses reunions internacionals del 
CAHAMA, hem estat treballant la 
modificació del Codi i sabem que 
aquesta suposarà de nou, la necessitat 
de modi f icar la reglamentac ió 
nacional. És per aquesta raó, que 
vàrem decidir deixar per l’exercici 
2020 aquesta modificació i fer-la en 
acord al Codi 2021, als estàndards que 
també es modificaran i als nous 
estàndards que entraran en vigor l’1 
de gener del 2021.  

Llista de substàncies i mètodes 
El passat 9 gener es va publicar al 
BOPA l’annex del Conveni contra el 
dopatge, fet a Estrasburg el 16 de 
novembre de 1989 i l’annex I del 
Conveni internacional contra el 
dopatge en l ’espor t . E l s dos 
documents corresponen a la llista de 
substàncies i mètodes prohibits de 
l’AMA en vigor i vàlida fins a l’1 de 
gener del 2020. 

A part, i per primera vegada en la 
història, l’AMA va publicar a la seva 
pàgina web la llista en català. Per 
poder-ho fer, vam comptar amb la 
col·laboració de la Rosa Ventura, 
directora del laboratori antidopatge 
de Barcelona (IMIM), acreditat per 
l’Agència mundial antidopatge.

https://www.bopa.ad/bopa/030001/Pagines/GLT20171219_15_49_04.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/030001/Pagines/GLT20171219_15_49_04.aspx


Regles de l’AGAD 
Les Regles de l’AGAD recullen els aspectes 
fonamentals del Codi mundial antidopatge. També 
concreten varies qüestions prenent com a base els 
estàndards internacionals, que són documents 
directament aplicables en la lluita contra el 
dopatge, en les Directrius per a la gestió de 
resultats, en les audiències i en les decisions. 
També determinen les infraccions i conseqüències 
de les infraccions per als esportistes i personal de 
suport. 

Reglament de règim intern 
Aquest reglament adapta l’estructura actual al 
sistema de lluita contra el dopatge. Determina els 
òrgans que conformen l’AGAD i les seves funcions. 

Reglament de la Comissió de disciplina 
contra el dopatge (CDD) 
Regula la composició, el funcionament i els 
procediments de la CDD com a instància 
d’audiència. És un òrgan independent de l’AGAD i 
és la responsable en les condicions establertes a les 
Regles, de les decisions sobre infraccions quan 
l’esportista o el personal de suport no accepten 
alguna decisió notificada per l’AGAD, un cop 
efectuada la gestió de resultats o en cas 
d’al·legacions en relació a una Autorització d’ús 
amb finalitats terapèutiques. 

Llei 3/2016 de creació de l’AGAD 
Després d’estar-hi treballant i veure quines podrien 
ser algunes de les modificacions que podríem dur a 
terme a la llei responsable de la creació de l’AGAD, 
vàrem veure que tot i que les modificacions 
tinguessin tot el sentit del món, molt possiblement  
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ADAMS 
De la mateixa manera que 
durant els dos exercicis 
anteriors, ja utilitzem tots els 
mòduls d’ADAMS.  

Aquest any ens ha suposat un 
esforç complementar i la 
posada en funcionament per 
part de l’AMA, del nou modul 
per als esportistes: “Central 
Athlete”. Els esportistes, que 
ja estaven acostumats a 
l’aplicació per gestionar i 
facilitar les seves dades a 
l’Agència, han vist com han 
hagut d’adaptar-se als canvis 
d e l a n o v a A P P i h a n 
necessitat assistència per part 
dels tècnics de l'AGAD.   

Per altre banda, durant aquest 
exercici hem fet avenços 
significatius dins del mòdul de 
le s Au to r i t zac ions d ’Ús 
Terapèutic (AUT). La Sra. 
Sylvie Goulet, tècnica de 
suport de l’AMA ,ens ha estat 
a s s e s s o r a n t i g u i a n t i 
finalment podem dir que 
estem aprofitant gairebé totes 
les funcionalitats d’aquest 
mòdul, tant des de l’AGAD 
com pel que fa als metges 
responsables del Comitè 
d ’ A u t o r i t z a c i o n s d ’ Ú s 
Terapèutic. 



hauríem de fer-ne de noves amb l’entrada en vigor del nou Codi 2021, la 
modificació dels estàndards existents, l’aparició de dos nous estàndards i 
l’adequació de la normativa nacional a tots aquest canvis. Per tant, en la sessió 
ordinària del Consell que va tenir lloc el passat 18 de setembre del 2019, es va 
decidir posposar la modificació de la llei de l’AGAD i fer-ho conjuntament amb la 
resta de la normativa, abans de l’1 de gener del 2021. 

RELACIONS INTERNACIONALS 
CAHAMA i T-DO 
- Viatge a Estrasburg – del 29 al 01 de gener – CAHAMA Extraordinary Meeting 
- Viatge a Lausana – del 12 al 14 de març – iNADO Workshop i Symposium de l’AMA (finalment 

no hi vam poder assistir per raons personals) 
- Viatge a Atenes – del 3 al 5 d’abril – 30è aniversari del Conveni contra el dopatge del Consell 

d’Europa 
- Viatge a Bucarest – del 5 al 8 de maig – 46è CAHAMA Meeting + T-DO 
- Viatge a Bolívia – del 8 al 16 de juny – Formació Programa de Controls - AEPSAD 

(Subvencionat) 
- Viatge a Estrasburg – del 10 al 13 d’octubre – 47è CAHAMA Meeting 
- Viatge a Estrasburg – del 22 al 25 d’octubre – 48è CAHAMA Meeting + T-DO 
- Viatge a Paris – del 29 al 31 d’octubre – Conferencia Internacional contra el dopatge en l’Esport 

de la UNESCO 
- Viatge a Katowice – del 3 al 7 de novembre – Conferència mundial sobre el dopatge en 

l’Esport de l’Agència mundial antidopatge 
- Viatge a Itàlia – 19 i 20 de novembre – Visita d’avaluació amb el grup d’experts del Consell 

d’Europa (subvencionat) 

AFLD 
Amb l’Agència francesa antidopatge hem creat una nova col·laboració. La unitat 
de passaport biològic de l'AFLD ha esdevingut la nostra APMU. Són els 
responsables d’analitzar els resultats dels passaports dels nostres esportistes i 
assessorar-nos per tal de poder adquirir tècniques i eines per desenvolupar i crear 
un programa de controls més eficient i eficaç, així com per poder-ne fer el 
seguiment durant l’any corrent. 
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AEPSAD 
El passat mes de juny, l’AEPSAD ens va donar l’oportunitat de sumar-nos a un dels 
seminaris del Programa Formativo Iberoamericano de lucha contra el dopaje del 
programa Intercoonecta (https://intercoonecta.aecid.es/buscan-implementar-un-
me jo r-p rog rama-de -con t ro l -de -dopa je ) . 
Concretament al seminari enfocat a implementar 
un millor programa de controls de dopatge, que 
va tenir lloc a al Centre de formació de Santa 
Cruz de Bolívia. Un dels centres de formació i 
cooperació espanyola de l’AECID. Juntament 
amb representants de les agències antidopatge 
de 16 països llatinoamericans i gràcies a la 
formació dels experts de l’Agència Espanyola de 
Protecció de la Salut del Esportistes, vam poder 
visualitzar com gestionen i preparen la 
planificació dels programes de controls. També 
vam adquirir eines per desenvolupar els nostres 
programes de controls i que aquests siguin més 
eficaços i eficients, així com adquirir eines que ens permeten fer un seguiment del 
programa durant l’any en curs i poder anar així, modificant-lo segons les 
necessitats del moment. 

IMIM i Consell Català de l’Esport 
Andorra no té un laboratori acreditat per l’AMA i la proximitat física i objectiva 
amb l’IMIM, fa que aquest sigui el nostre laboratori de referència pel que fa a 
l’anàlisis de les mostres dels controls de dopatge. Durant l’anterior exercici, vàrem 
estar treballant conjuntament en la redacció d’un conveni de col·laboració amb el 
Consell Català de l’Esport, que pretenia reforçar el lligam amb aquest organisme i 
donar força a la nostra agència, però per ara això no ha estat possible.  

Restem a l’espera de que la Secretaria d’Estat d’Esport i la Generalitat de 
Catalunya signin el conveni marc en l’àmbit de l’esport i un cop això s’hagi dut a 
terme, ja podrem finalitzar les accions per estrènyer la col·laboració entre l’AGAD i 
el Consell Català de l’Esport. 
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iNADO i AMA 
Andorra (AGAD) segueix adherida a l’Institut d’Organitzacions Nacionals 
Antidopatge (iNADO) que és l’organisme que dona suport a les Agències 
antidopatge del món que hi son adherides.  

A través de la iNADO, durant aquest exercici hem participat a la jornada que van 
organitzar a Lausana abans del Simpòsium de l’AMA, de temàtica diversa. Ens va 
ajudar a entendre el funcionament de la nova normativa en relació a la Conformitat 
amb el Codi, fruit del Qüestionari de Conformitat al que hem estat subjectes des 
de principis del 2018. 
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CRITERIS PER A UN PROGRAMA INTEL·LIGENT I EFICAÇ 
DE CONTROLS 

El nostre Programa de Repartiment de Controls (PRC) es conforma de tres grups: 
Grup Objectiu, Grup Control i Grup COA. Per arribar a conformar els tres grups, 
seleccionem els atletes que participen a les competicions internacionals i a les 
competicions nacionals de forma regular i on el seu objectiu competitiu és, 
esdevenir els millors d’Andorra en la seva disciplina. 

Per determinar el repartiment de controls del nostre programa: 
- Avaluem el risc de dopatge en els esports que es practiquen al nostre país. 
- Analitzem segons factors fisiològics, financers, polítics, culturals i 

governamentals, quins són els esportistes de cada disciplina amb més risc. 
- Els distribuïm en cada un dels nostres tres subgrups, dins del Grup d’Esportistes 

Sotmesos a controls. 
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Programa 

de Controls 

Llicències 
esportives sènior:  

 
7.000 llicències 

10% de la població 
adulta practica 

esport 

Llicències 
esportives de nivell 

Nacional: 
 

3.500 llicències 
5% de la població adulta 
estan considerats com a 
atletes de Nivell Nacional 

De les 3.500 llicències, 77% 
són atletes de Nivell Nacional 

Amateur, persones que 
simplement “fan esport”

Llicències 
esportives de nivell 

Nacional/nivell 
superior:  

 
775 llicències 

1,13% de la població, 
són atletes de Nivell 

Superior

Llicències 
esportives d’atletes 
que conformen el 
Grup d’Esportistes 

Sotmesos a 
Controls: 

 
400/340 llicències 

0,48% de la 
població, forma part 

d’un dels 3 grups



- Els distribuïm en cada un dels nostres tres subgrups, dins del Grup d’Esportistes 
Sotmesos a controls: 

 

REPARTIMENT 

DELS CONTROLS 

2019 
Durant aquest e x e r c i c i h e m 
realitzat 42 controls a esportistes 
andorrans, dos menys que l’any 
anterior i no s’ha trobat cap r e s u l t a t 
analític advers (RAA). 

L’accent principal del PRC 2019 s’ha posat en els esports 
d’hivern i de muntanya i en aquells esports i disciplines 
en els que hi ha major nombre de llicències. 

REPARTIMENT DELS CONTROLS 2019 
Durant aquest exercici hem realitzat 42 controls a esportistes andorrans, dos 
menys que l’any anterior i no s’ha trobat cap resultat analític advers (RAA). 

GRUP  
OBJECTIU

GRUP  
COA

Format pels atletes de més alt nivell i/o 
els atletes amb més risc. L’accent 
principal del programa. Mínim tres 
controls per esportista i activació de 
passaports biològics hematològics i 
esteroïdals. Destinataris principals del 
programa. 

Format pels atletes que representen 
Andorra internacionalment. Format 
també pels clubs i les seleccions 
d’equips esportius. Molts esportistes 
d’aquest grup són molt joves. Solen 
rebre un o més d’un control anual. Són 
controls més educatius en els que es 
pretén informar als joves esportistes de 
tot el que han de tenir en compte quan 
reben un control de dopatge.

Composat per esportistes que no estan habitualment 
dins dels altres dos grups i que participaran en 
competicions que estan sota el paraigua del COA. 
S’activa dos mesos abans dels esdeveniments.

RTP

Testing 
Pool

General 
Pool

GRUP  
CONTROL



L’accent principal del PRC 2019 s’ha posat en els esports d’hivern i de muntanya i 
en aquells esports i disciplines en els que hi ha major nombre de llicències. 
 
 
Controls per esport i disciplina, segon sexe 
A l’inici de l’exercici es va enviar el PRC a l’AMA, per tal de que avaluessin la 
planificació proposada, així com la quantitat d’anàlisis específics previstos. Se’ns 
van demanar de impartir-hi diverses modificacions que ens han portat a realitzar un 
nombre inferior de controls, però amb uns anàlisis molt més específics dels 
marcadors requerits al Document Tècnic d’Anàlisis Específics per Esports (DTASS). 

Distribució dels controls

95,06%

4,94%

En Competició
Fora de Competició

Alpinisme/Skyrunning
Atletisme/Midle distance

Bàsquet/3x3
Canoe/Slalom

FIS/ Snowboard
FIS/Alpine

FIS/Cross Country
FIS/Freestyle

Futbol/Futbol 11
Judo

Natció/Natació
Para Alpine Skiing

Rugbi/7's
Ski Mountainering

Taekwondo
UCI/Carretera

0 2 4 6 8

Noies Nois



COL·LABORACIONS AMB FEDERACIONS 
INTERNACIONALS 
Esdeveniments esportius 
Copa del Món Font Blanca 

Es va dur a terme de nou un programa educatiu i preventiu durant l'esdeveniment. 
En aquest cas, vam incidir en la prevenció i la informació sobre els complements 
nutricionals. 

Els objectius de la campanya educativa d’aquest any, van 
ser: 
- Mostrar el nostre compromís per un esport net 
- Inspirar els esquiadors de la Copa del Món per prendre eleccions 
guanyadores 
- Informar que els complements alimentaris poden estar contaminats 
voluntàriament. 
- Donar a conèixer l’existència de casos de dopatge degut al 
consum de suplements nutricionals contaminats. 
- Aportar eines als esportistes per detectar suplements sospitosos i 
escollir els correctes 

Amb la instal·lació d’un stand a l’entrada de l’ACCO i amb 
incidència a les xarxes socials, vàrem aconseguir donar 
més visibilitat al missatge Juga Net i Digues NO! al 
Dopatge. 
Aquest any, vàrem dur a terme nosaltres els controls, 
encomanats per l’empresa International Testing Agency 

(ITA), que és l’encarregada de gestionar el programa de 
controls de l’ISMF.  

L’AGAD va col·laborar en: 

 - Preparatòries: en quant al material i a la sala. Formació dels Chaperons i   
 adquisició d’infermers per realitzar els tasques de testimoni de presa de la  
 mostra. 

 - Durant l’esdeveniment: amb dos agents de control, 8 chaperons i 2 tècnics  
 de l’AGAD, vàrem realitzar els controls de dopatge durant els dos dies que  
 va durar l’esdeveniment. 

 - Després de l’esdeveniment: vetllar perquè les mostres creuessin    
 correctament la frontera i arribessin al laboratori acreditat. 
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Ultra Trail Vallnord 

És un dels esdeveniments esportius més importants del país i gràcies a la 
implicació dels seus organitzadors amb l’esport net, vam 

arribar a un acord de col·laboració i ja és el segon any 
que l’AGAD te presència en aquest esdeveniment. 

Les accions que vam realitzar durant aquest 
exercici van ser: 

- Introduir continguts de lluita contra el dopatge i respecte 
al propi cos, al reglament de la cursa: 

[...] 
Article 7. El respecte al seu cos. L’Andorra Ultra Trail Vallnord participa en la política 
antidopatge i promou una activitat sana i respectuosa de les capacitats naturals, dels  
esforços i dels entrenaments de cadascú. Per tal de traduir en fets aquests valors, 
l’organització pot dur a terme controls antidopatge aleatoris. 
[...]  

- Fer dos controls de dopatge durant la competició. 

Copa del Món i Mundials Màster de MTB a Vallnord 
Com succeeix des de la creació de l’AGAD, vam col·laborar activament amb 

Vallnord i la UCI per facilitar la realització 
del controls de dopatge (transport de 
mostres, formació dels voluntar is/
chaperons, adquisició de material , 

coordinació entre la Federació Internacional i l’Organitzador…). 
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DE LA UNESCO PER A L’ELIMINACIÓ DEL DOPATGE EN 
L’ESPORT 
El Projecte 
Segueix pendent la posada en marxa de l’APP de l’AGAD per a la gestió de les 
dades de localització dels esportistes nivell nacional d’Andorra. 

Degut a diversos entrebancs tècnics, seguim pendents dels permisos necessaris 
per a poder-la utilitzar. 

XERRADES I ACCIONS PREVENTIVES 
L’educació, utilitzada com a eina en la lluita contra el dopatge permet reforçar els 
valors de l’esport net i ajuda a evitar que els atletes i altres agents puguin caure en 
el dopatge. 

Les xerrades educatives i formacions a chaperons d’aquest 2019 
Per tal de poder arribar a les federacions, des de l’agència andorrana antidopatge 
vàrem fer un correu massiu a les federacions i clubs del nostre país, convidant-les a 
posar-se en contacte amb nosaltres per tal de poder reservar i enquadrar data i 
hora per tal de poder realitzar una formació específica per a cada un d’ells. 

Durant el 2019 han estat 5 les formacions educatives que s’han impartit a nivell 
federatiu. 

Pàgina  de 16 26

Formació 

i Educació 



 

 

ISMF World Cup - Formació Chaperons 

Els dies 26 i 27 de gener, va tenir lloc la ISMF World Cup de la Font Blanca. Per 
aquesta edició, vàrem necessitar 8 chaperons que són els que varen rebre la 
formació durant els dies previs a l’esdeveniment. 

Finals de la Copa del Món d’Esquí alpí - Formació Chaperons 

De l’11 al 17 de març, Andorra va organitzar les finals de la Copa del Món d’Esquí 
Alpí. Per aquestes finals, els responsables de la FIS ens van demanar de tenir 10 
chaperons, que són els que també varen rebre la formació per l’esdeveniment. 

 
Xerrada formativa - Esportistes que participarien als Jocs dels Petits Estats 
d’Europa de Montenegro i als Jocs Olímpics Europeus de Minsk 2019 

L’estiu del 2019, va ser un estiu amb moltes competicions internacionals tant per 
les categories de base com per les 
absolutes. Els esportistes, que sota el 
paraigua del Comitè Olímpic Andorrà 
anaven a participar en una de les 
competicions planificades, van haver 
d'estar presents a la formació que vam 
realitzar a la seu del COA, com a 
requisit obligatori per participar. En 
a q u e s t a f o r m a c i ó v a h a v e r- h i 
representants de diverses federacions 
(bàsquet, judo, atletisme, petanca, 
tenis…), tècnics i esportistes de totes 
les edats.  
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Abast en xifres de les xerrades i formacions d’aquest 2019



Xerrada formativa - Federació Andorrana de Tir amb Arc 

Al juny vàrem realitzar la formació a diversos representants d'aquesta federació, 
comptant amb esportistes i els seus familiars, tècnics i responsables directius del 
club. 

Xer rada format iva - Federac ió 
Andorrana d’Esquí 

El mateix vàrem fer amb els tècnics i 
els esportistes de les diferents 
modalitats que es contemplen dins de 
la Federació Andorrana d’Esquí, 
comptant amb la presència d’unes 40 
persones en total. 

Formació Agents de Control de dopatge 
Durant aquest exercici, 7 nous agents de control de dopatge van rebre la formació 
que va impartir l’AEPSAD a Madrid. A 
posteriori d'aquesta formació, vam 
realitzar una petita formació pròpia, 
per adaptar la manera de fer que 
havien après i adquirit a l’AEPSAD, a 
la realitat del nostre programa de 
c o n t ro l s d e d o p a t g e i a l e s 
peculiaritats dels nostres esportistes. 
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EFPEM, DEP-AFEL i Formació ALPHA 
Com cada any, seguim realitzant la formació de dos nivells als alumnes del DEP-
AFEL i als del Bloc General I i II de l’EFPEM. D'aquestes dues formacions, 33 
alumnes de l’EFPEM i vora 30 alumnes de les diferents branques del centre de 
Formació professional han rebut formació relacionada amb el dopatge i la seva 
lluita.  

Creiem que tant els educadors que surten de l’EFPEM com els animadors, han de 
tenir coneixements sobre la matèria per després tenir recursos davant dels 
alumnes o esportistes prematurs que tindran al seu càrrec. 

Afegir que un gran nombre d’esportistes d'Andorra estan realitzant també, la 
formació promocionada per l’AMA (Formació ALPHA).  
Concretament durant aquest 2019, un total de 116 esportistes de diferents grups 
esportius l'han cursat: 
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Les Xarxes Socials 
Oferir un ventall de recursos i eines educatives per a tothom, és un instrument 
importantíssim en aquesta lluita i una de les tasques prioritàries de l’AGAD. 

Per això hem fet una aposta ferma per la divulgació d'informació i recursos a través 
de les diferents xarxes socials i la nostra pàgina web. Actualment estem presents a 
YouTube, Instagram, Facebook i Twitter i el nombre de seguidors augmenta poc a 
poc , però constantment.  
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Play True Day 2019 
Per primer cop, el dia 9 d’abril del 
2019 ens vam unir al dia del joc net, 
s u m a n t - n o s a l a c a m p a n y a 
c a p i t a n e j a d a p e r l ’ A g è n c i a 
antidopatge d’Eslovènia.  

Vàrem aconseguir que els esportistes 
de més alt nivell d’Andorra realitzessin 
un petit vídeo a favor del “Play True 
day” i el pengessin a les xarxes 
socials.  

 

“Vincere Sine Fallacio” 

Gràcies a la iniciativa de l’Ana Arce 
(fotògrafa) i Fernanda Estalles (artista 
de bodypainting), durant el passat 
mes de juny i fins a l’octubre, es va 
exposar la col·lecció de fotografies 
artístiques de diferents esportistes del 
país i residents, que mostraven el 
costat més fosc i tòxic de l’esport amb 
d o p a t g e , c o n t r a p o s a n t - h o a 
l’excel·lència de l’esport net. 

La recaptació de la venda de les obres 
es va donar al Patronat de l’Escola 
d’Educació Especial Nostra Senyora 
de Meritxell i l’AGAD en va adquirir 
una per les seves oficines.



PRESSUPOST 2019 
El pressupost de referència que s’ha utilitzat durant l’any 2019 per dur a terme la 
liquidació pressupostària, ha estat el pressupost aprovat pel Consell General per a 
l’any 2019 i aprovat pel consell de l’AGAD el 28 de maig del 2018.  

A l’article 2.2 de Llei 18/2019 del 15 de febrer del pressupost per a l’exercici del 
2019, s’indicava el següent: 

“En el pressupost de l’Agència Antidopatge Andorra s’atorguen crèdits per 
atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 108.385,09 euros. Els 
recursos previstos durant l’exercici són de 108.385,09 euros”. 
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Ingressos 2019 

El pressupost d’ingressos de l’AGAD per a l’exercici 2019 ha estat aprovat per un 
import de 108.385,09 € provinents del Govern d’Andorra. 

Hem finalitzat l'exercici amb uns ingressos superiors als previstos, equivalent un 
8,99%. Aquest ingressos imprevistos provenen de diferents accions i projectes: 

- Dels ingressos de la Interntional Testing Authority (ITA) pels serveis que vàrem 
realitzar per a ells durant la copa del Món de la Font Blanca. 

- Dels controls realitzats en col·laboració amb els organitzadors de l’Andorra Ultra 
Trail Vallnord. 

- Per sufragar les despeses d’assessorament jurídic. 

Despeses 2019 

El pressupost de despeses de l’AGAD per a l’exercici 2019 ha estat aprovat per un 
import de 108.385,09€ provinents del Govern d’Andorra. 

La liquidació del pressupost de despeses de funcionament de l’exercici ascendeix 
a 114.565,92€, el que representa una execució del 88,54% del pressupost i es 
distribueix de la següent manera segons capítols: 

Capítol 1 
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La liquidació del Capítol 1 "Despeses de personal" de l’exercici ascendeix a 
57.822,36€ i correspon a la nòmina i a les cotitzacions a la CASS de la directora de 
l’agència i de la tècnica eventual. Aquest import representa un 80,56% del 
pressupost.  

L’import del 2019 és 11.709,91€ més elevat que el del 2018. Aquest fet s’esdevé 
majoritàriament pel pagament de les nòmines (subconcepte 13000) i la seguretat 
social (Subconcepte 16050) de la tècnica eventual a mig temps, contractada per 
l’AGAD i pel pagament dels honoraris mèdics dels nous agents de control de 
dopatge contractats i acreditats a partir del juliol. 

Capítol 2 

Del capítol 2 "Consum de bens corrents i serveis" s’han liquidat durant aquest 
exercici 36.704,65€ i representa un 97,69% del pressupost.  

L’import del 2019 és 11.995,24€ més elevat que el del 2018. Aquest fet s'esdevé 
per: 

- un major nombre de controls específics fruit del qüestionari de conformitat que 
provoca que augmenti el cost dels controls 

- una modificació en les tarifes de l’empresa de transport (MRW) 

- la despesa generada per l'assessorament jurídic 

- l’augment en les despeses generades per fer front a les dietes dels viatges 
realitzats 

Capítol 3  
Del capítol 3 "Despeses Financeres" s’ha liquidat durant l’exercici 132,40€ i 
representa un 100,00% del pressupost.  

L’import del 2019 és lleugerament inferior al del 2018.  

Capítol 4 

Del capítol 4 "Transferències corrents" s’han liquidat durant aquest exercici, 
19.906,51€ i representa un 100,00% del pressupost. L 

’import del 2019 s’ha destinat a: 

- subvencionar-li a la Federació Andorrana de Muntanyisme, el cost dels 
requeriments que imposa la International Ski Mountaineering Federation (ISMF) 
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destinats a la lluita contra el dopatge, per tal de poder organitzar una Copa del 
Món d’Esquí de Muntanya  

- pagar la quota anual de la iNADO  

- retornar el Romanent pressupostari de l’exercici 2016  
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OBJECTIUS 2019 
Gran part dels objectius que ens havíem marcat per aquest exercici, s'han pogut 
realitzar i en alguns dels casos, fins i tot de forma més àmplia de l’esperada. Cert 
és que com ja hem comentat durant la resta de la memòria, alguns dels propòsits 
no s’han pogut concretar del tot, però hi seguirem treballant. 

 Seguir augmentant el nombre de controls del PRC i que aquest sigui eficaç i 
intel·ligent 

 Seguir realitzant xerrades formatives i perquè no, una jornada sobre la lluita 
contra el Dopatge a Andorra, per a tot el teixit esportiu 

 Funcionar amb la nova APP de l’AGAD pel que fa a la localització del Grup 
CONTROL i del Grup COA 

 Començar a planificar l’àrea antidopatge pels pròxims Jocs dels Petits Estats, 
que es realitzaran a Andorra 

 Seguir col·laborant amb les Federacions Internacionals i aconseguir que 
segueixin agafant confiança amb l’AGAD 

 Crear i executar un edicte per consolidar la plaça de tècnic a l’AGAD 

 Contractar una empresa a partir del Juliol 2019, per assegurar un bon 
assessorament jurídic 
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Futur pròxim

de l’AGAD 



 Desenvolupar les tasques que pengen de la nova llei de l’esport 

 Capitanejar o ser part activa en la defensa de les peculiaritats i dificultats amb 
les que ens trobem els petits països, en relació a la lluita contra el dopatge, a 
nivell internacional. 

OBJECTIUS 2020 
 Funcionar amb la nova APP de l’AGAD pel que fa a la localització del Grup 

CONTROL i del Grup COA  

 Contractar una empresa per assegurar un bon assessorament jurídic i superar 
el recurs que tenim en tràmit 

 Planificar l’àrea antidopatge pels pròxims Jocs dels Petits Estats, que es 
realitzaran a Andorra 

 Reformar tota la reglamentació nacional en acord amb el Codi 2021, els 
estàndards modificats i els nous estàndards 

 Formalitzar la col·laboració amb l'APMU de Barcelona 

 Seguir apostat fort pel projecte educatiu i formatiu de l'AGAD, donat cada 
vegada més importància a la divulgació a través de les xarxes socials 

 Seguir col·laborant amb les Federacions Internacionals i aconseguir que 
segueixin agafant confiança amb l’AGAD
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