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NATÀLIA FONT - Directora de l’AGAD 
des de l’abril 2016 fins a dia d’avui

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. 

La pandèmia de la COVID ha estat la principal protagonista 
d’aquests dos exercicis. Dos mesos llargs d’aturada gairebé 
completa del Programa de Controls de Dopatge, el confinament, 
les restriccions posteriors… ens han portat a uns anys ben atípics, 
fet que es veurà reflectit en aquesta memòria on intentem exposar 
els fets que s'han anat succeint. 

La reactivació post pandèmia ha arribat amb força, sobretot amb la 
reactivació del nostre programa i la necessitat d’estrènyer les 
col·laboracions amb els organismes als quals pertanyen el gran 
nombre d'esportistes de nivell internacional que han decidit venir a 
viure a Andorra després de la pandèmia 

La pausa que la pandèmia, també ens ha servit per consolidar els 
fonaments i les Regles de l’AGAD, i tenir temps per adequar-les al 
nou Codi mundial, que va entrar en vigor al gener del  2021.
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“La superació, les marques i els 
resultats han de ser fruit únicament 

de l’esforç personal"



 

COMISSIÓ EXECUTIVA 
La Comissió Executiva està formada per la tècnica i la direcció. La comissió s'ha 
encarregat d’elaborar i aplicar el programa de repartiment de controls (PRC) en 
tots els àmbits obligatoris segons el Codi i els convenis Internacionals.  

El 2020, ha estat el primer exercici que la Sra. Montoliu ha treballat de forma fixa 
com tècnica de l’AGAD, fet que s’ha consolidat durant l’exercici 2021. 

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 cada exercici, per marcar les línies 
d’acció, per aprovar els pressupostos i els tancaments trimestrals i per aprovar les 
línies a seguir de forma trimestral, tot i que la majoria de vegades durant aquests 
dos anys, hagi estat de forma telemàtica. 

Els membres del Consell d’aquests dos exercicis han estat:  

- Sra. Sílvia Riva, com a presidenta del Consell de l’AGAD i Ministra de Cultura i 
Esports 

Organització

de l’AGAD



- Sra. Natàlia Font, com a vicepresidenta del Consell de l’AGAD i directora de 
l’AGAD 

- Sra. Laia Montoliu, com a secretària del Consell de l’AGAD 

- Sr. Jordi Cerqueda, com a representant del Comitè Olímpic Andorrà 

- Sr. Daniel Garcia, com a representant dels Esportistes 

- Sr. Agustí Peris, com a representant de Ministeri de Salut 

- Sra. Eva Usero, com a representant del Col·legi de Farmacèutics 

- Sr. Manel Fernández, com a representant de les Federacions Esportives 

- Sr. Bernat Escoda, com a representant del Col·legi de Metges 

- Sra. Alba Reguant, coma representant del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes, 
tot i que per raons personals, al tercer consell de l’exercici 2021, ens va 
comunicar que deixava el càrrec, sent substituïda pel Sr. Miquel Giménez 

- Sr. Justo Ruiz, com a Secretari d’Estat d’Esports 

- Sra. Olímpia Torres, com a representant del Ministeri d’Exteriors, tot i que per 
raons de canvi de lloc de treball, al tercer consell de l’exercici 2021, ens va 
comunicar que deixava el càrrec, sent substituïda pel Sr. Adrià Espineta. 

- Sr. Robert Guirao, com a representant del Ministeri d’Interior. 
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DIRECTORA TÈCNICAPRESIDENTA DEL 
CONSELL



En la sessió del consell de l’Agència Andorrana Antidopatge realitzada el dia 20 
de març del 2019, es va aprovar el pressupost per a l’exercici 2020. El 31 de juliol 
es va donar per vàlida la proposta presentada per a l’exercici 2021, a través d’un 
acord per mitjà de procediment telemàtic. 

Decisions i accions rellevants preses pels membres del Consell 
durant l’exercici 2020 
- Es va aprovar el tancament anual de l’exercici 2019. 

- Es va aprovar el contingut i l’execució del l’edicte per contractar una empresa 
per a l’assessorament jurídic de l’AGAD, així com les dues resolucions als 
recursos imposats, anul·lant la primera adjudicació. 

- Es van aprovar de nou les propostes presentades i es va executar una nova 
adjudicació, en aquest cas a Advocats i Consultors associats. 

- Per cada exercici es va aprovar i es va publicar la llista de substàncies i mètodes 
prohibits, i també es va tornar a traduir al Català i publicar a la web de l’Agència 
mundial antidopatge. 

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

- Es va aprovar el canvi d’unitat de passaport biològic (APMU). Col·laboràvem 
amb la de França i vàrem passar a fer-ho amb la de Barcelona. 

- Es van aprovar tots els tancaments de comptes trimestrals. 

- Es va aprovar el retorn dels romanents pendents dels exercicis 2017, 2018 i 
2019. 

- Es va aprovar renovar la contribució i pertinença a la iNADO, tot i els canvis que 
ha patit aquest organisme. 

- Es van aprovar les reduccions en el pressupost, per fer front a les demandes 
especials de Govern en relació a la COVID. 

- Es va aprovar fer consultes telemàtiques per aprovació, per fer front a la situació 
de la COVID. 

- Es va aprovar el pressupost per a l’exercici 2021 per un import de 135.516,02 
euros.  

- Es va col·laborar amb el COA per treballar el document que regula la lluita 
contra el dopatge per als organitzadors de grans esdeveniments esportius, en 
visió dels Jocs dels Petits estats 2021.
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Decisions i accions rellevants preses pels membres del Consell 
durant l’exercici 2021 
- Es va aprovar el tancament anual de l’exercici 2020 i es van fer modificacions 

amb el funcionament de l’empresa de comptabilitat per adherir-nos a les 
normes NICSP de forma més acurada, per reduir el nombre de comentaris en 
els informes del Tribunal de comptes. 

- Es van anar aprovant les diferents resolucions en relació al recurs imposat en 
relació a l’edicte per a la contractació d’una empresa d’assessorament jurídic. 

- Es va presentar i posposar per al 2022, la contractació d’una empresa 
d’assessoria de protecció de dades, fruit de l’aprovació de la nova llei a nivell 
Europeu i nacional. 

- Es va aprovar i es va publicar la llista de substàncies i mètodes prohibits per al 
2022 i també es va tornar a publicar en Català a la web de l’Agència mundial 
antidopatge. 

- Es va aprovar la modificació de les Regles de l’AGAD d’acord amb el nou Codi 
2021, aprovades també per l’AMA. 

- Es va aprovar que els membres del Consell de l’AGAD que han d’estar 
proposats o renovats per la Fundació de l’Esport, poguessin seguir representant 
el Consell mentre aquesta no existeixi. 

- Es van aprovar tots els tancaments de comptes trimestrals. 

- Es va aprovar el retorn del romanent de l’exercici 2020. 

- Es va proposar la creació d’un projecte per a les federacions en col·laboració 
amb la SEE per tal d’implicar-les en la prevenció i lluita contra el dopatge. 

- Es va aprovar el pressupost per a l’exercici 2022 per un import de 140.556,83 
euros.  

- Es va aprovar finalment la contractació d'una empresa asseguradora per a 
l’assegurança de RC de l’AGAD, fet que va costar molt d’aconseguir, ja que les 
empreses no tenen experiència en aquest sector. 

- Es va aprovar la modificació del sistema informàtic de l’AGAD per alinear-nos 
amb la normativa de protecció de dades i les necessitats del teletreball. 

- Es va aprovar la creació d’un conveni de col·laboració entre l’AGAD i la Policia 
per tal d’establir un procediment continu de comunicació de dades relacionades 
amb el tràfic, les actuacions en grans esdeveniments, els confiscaments de 
substàncies… 
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Entorn

Institucional

ACTIVITAT NORMATIVA 
L’activitat més significativa dins 
d’aquest apartat, ha estat l’aprovació 
de les noves Regles de l’AGAD 
d'acord amb les modificacions del 
Codi de l’AMA i l’aprovació del nou 
Codi 2021. Les Regles es van publicar 
al BOPA el passat 30 de març del 
2021. Durant aquests dos exercicis, es 
va seguir amb la idea d’ajornar la 
modificació de la Llei 3/2016. Durant 
el 2021, es va realitzar la segona 
modificació del reglament de la 
Comissió de disciplina contra el 
dopatge, aquest cop amb el suport 
d’Advocats i Consultors associats, per 
alinear-ho amb la modificació de les 
Regles.  

Llista de substàncies i mètodes 
El passat 9 de març del 2020 i l’1 de 
febrer del 2021 es van 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’esport. Els quatre 
documents corresponen a la llista de 
substàncies i mètodes prohibits de 
l’AMA en vigor i vàlida fins a l’1 de 
gener de l’exercici següent. 

A part, l’AMA va publicar a la seva 
pàgina web la llista en català. Per 
poder-ho fer, vam seguir comptant  
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


Regles de l’AGAD 
Les Regles de l’AGAD recullen els aspectes 
fonamentals del nou Codi mundial antidopatge. 
També concreten varies qüestions prenent com a 
base els estàndards internacionals que durant 
aquests dos últims exercicis han crescut en nombre 
i han patit diverses modificacions. Els següents 
Estàndards Internacionals són documents 
d’aplicació obligatòria per part dels signataris: 
Educac ió (Nou ) , Labora to r i s , Cont ro l s i 
investigacions, La Llista, Compliment del Codi, 
Gestió de resultats, Protecció de dades (Nou) , i 
l’estàndard per a les Autoritzacions d’ús terapèutic. 
També existeixen les guies, que ens ajuden a poder 
implementar cada un d’aquests estàndards. 

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 i 
com bé hem dit, els modificarem juntament amb la 
Llei 3/2016 de creació de l’AGAD d’acord amb els 
canvis del nou Codi les noves Regles i la nova Llei 
de l’Esport del 2018. 

Reglament de la Comissió de disciplina 
contra el dopatge (CDD) 
Regula la composició, el funcionament i els 
procediments de la CDD com a primera instància 
d’audiència. És un òrgan independent de l’AGAD i 
és el 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 
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ADAMS 
ADAMS s’ha convertit en una 
eina clau en el dia a dia de 
l’AGAD. Durant aquests dos 
exercicis, hem implementat 
la utilització d’ADAMS en 
relació amb la gestió de 
m i s s i o n s . F r u i t d e l a 
p a n d è m i a , h e m e s t a t 
realitzant molts controls per 
altres agències antidopatge, 
federacions internacionals i 
o r g a n i s m e s p r i v a t s 
proveïdors de serveis. Per tal 
d ’ e n c o m a n a r - n o s e l s 
controls, els organismes amb 
accés a ADAMS, pengen les 
m i s s i o n s i t o t a l a 
documentació necessària per 
a la realització dels controls. 
D’aquesta manera, s’evita 
enviar documents i dades 
sensibles a través de correu 
electrònic, impedint així la 
seva intercepció. 

Hem implementat també la 
utilització de les missions per 
a l p ro g r a m a p ro p i d e 
controls de dopatge. Els 
a g e n t s d e c o n t r o l d e 
dopatge ja tenen accés a 
aquesta plataforma i això ens 
ha permès utilitzar també 
aquest procediment amb els 
nostres controls, donant així 
més independència a ls 
agents, un cop se'ls hi ha 
assignat una missió.



amb finalitats terapèutiques. La CDD es constitueix per cada cas concret i està 
formada per un jurista/instructor, una llicenciada en ciències de l’activitat física i 
l’esport, una farmacèutica i una doctora especialitzada en l’esport, un dels quals 
també actuarà com a secretari/a. 

Llei 3/2016 de creació de l’AGAD 
Segueix vigent i la modificarem durant el pròxim exercici 2022. 

RELACIONS INTERNACIONALS 
CAHAMA i T-DO 
Durant aquests dos exercicis, hem realitzat únicament un viatge: 
- Viatge a París – del 26 al 28 d’octubre – Conferència de seguiment del Conveni Internacional 

contra el dopatge en l’Esport de la UNESCO 

Tot i això, hem participat en totes les reunions de seguiment del CAHAMA i del T-
DO de forma telemàtica. 

- CAHAMA (Comitè ad hoc europeu per a l'Agència Mundial Antidopatge): és un 
comitè d'experts encarregat de coordinar les posicions dels Estats part de la 
Convenció Cultural Europea (STE nº 0018), que intenten tenir una posició 
comuna en relació a l’AMA, el Consell d’Europa i en relació als estats membres. 

- T-DO (Grup de seguiment del Conveni contra el dopatge del Consell d’Europa): 
és un grup de representants dels països signataris d’aquest conveni que vetllen 
per l’aplicació del Conveni. 

AFLD 
L’Agència francesa antidopatge ja no actua com a unitat de passaport biològic de 
l’AGAD. Per més que en reiterades vegades, hem intentat reprendre la signatura 
del conveni de col·laboració que en el seu dia vàrem iniciar, no li hem pogut donar 
continuïtat. 
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AEPSAD 
El passat mes de juny de 2019, 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-mejor-programa-de-control-de-dopaje). A posteriori i formalitzant-
se al maig del 2021, ens van proposar de formar part de la Red Iberoamericana de 
Lucha contra el dopaje després de la seva assemblea fundacional, essent una nova 
eina de cooperació en la lluita contra el dopatge, aquest cop, entre països de 
parla castellana. 

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’anàlisi de les mostres dels controls de dopatge, així com la Unitat de Passaport 
biològic. En quant al conveni de col·laboració amb el Consell Català de l’Esport, 
segueix a l’espera 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. Tot i això, les relacions són estretes i sempre tenim 
predisposició a l’hora d’ajudar-los, així com en tenen per fer-ho amb nosaltres. 
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iNADO 
L’iNADO és l'organisme internacional de les agències nacionals antidopatge 
(NADO), i Andorra (AGAD), tot i els canvis estructurals i de funcionament que ha 
patit l’Institut d’Organitzacions Nacionals Antidopatge, hi segueix adherida. 
Aquest organisme dona suport a les Agències antidopatge del món que hi són 
adherides. La COVID va provocar molts canvis a l’organització, però sempre ha 
estat un organisme molt implicat en la lluita contra el dopatge i ens ha ajudat en 
molts moments durant la curta existència de l’AGAD. 

Durant aquests dos exercicis no hem pogut participar a les jornades tècniques que 
solen organitzar, ja que es van anul·lar fruit de la pandèmia. 

 

WADA-AMA 
Han estat dos anys de relacions 
estretes amb l’AMA i més en concret, 
amb el departament de conformitat 
de l’AMA. 

Durant el 2020, hem acabat de 
modificar procediments i temes 
e s t r u c t u r a l s , f r u i t d e l e s 
recomanacions rebudes després de respondre al qüestionari de conformitat.  

També hem estat en llargues discussions per adaptar les Regles de l’AGAD al nou 
Codi 2021 i que aquestes s’adaptessin a les peculiaritats del nostre país, cosa que 
va ser acceptada i confirmada amb una resolució oficial enviada pel cap de la 
conformitat de l’AMA, Emiliano Simonelli, amb una carta dirigida a la Presidenta 
de l’AGAD, la Sra. Sílvia Riva. 
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CRITERIS PER 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. Els tres grups s’acaben conformant a 
partir dels atletes que participen a les competicions internacionals i a les 
competicions nacionals de forma regular amb l’objectiu competitiu d’esdevenir els 
millors d’Andorra en la seva disciplina. 

ANÀLISIS DEL TEIXIT ESPORTIU ANDORRÀ 
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Programa

de Controls

PRINCIPAT 
D’ANDORRA 

75.000 habitants 

10% de la 
població adulta 
té una llicència 

esportiva 

7.500 llicències 
esportives sènior

7.500 Llicències 
esportives 

sènior 

4,6% de les 
llicències, per 

definició poden 
considerar-se 

com a 
esportistes de 
nivell nacional 

3.500 llicències 
esportives sènior

3.500 Llicències 
esportives 

sènior 

77% de les 
llicències de 

nivell nacional 
per definició, són 

amateurs 

805 llicències no 
són amateurs

805 Llicències de 
nivell nacional (no 

amateurs) 

Gairebé la meitat 
de llicències de 
nivell nacional, 

conforme el Grup 
d’Esportistes 

Sotmesos a controls 

400 esportistes 
aproximadament, 

entre esports 
d’equip i individuals



GRUP D'ESPORTISTES SOTMESOS A CONTROLS 

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 i determinem 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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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. 

For mat per a t le tes que poden 
r e p r e s e n t a r A n d o r r a a n i v e l l 
internacional. 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.

Format 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

General 
Pool

Testing 
Pool

GRUP  
CONTROL



HISTÒRIC DE CONTROLS 

 
REPARTIMENT DELS CONTROLS (2020 i 2021) 
Durant l'exercici 2020 vam realitzar 34 controls a esportistes andorrans, vuit menys 
que l’any anterior i no vam trobar cap resultat analític advers (RAA). El baix 
nombre de controls del 2020 és fruit del confinament i l’aturada deguda a la 
pandèmia. 

Durant l'exercici 2021 vam realitzar 55 controls a esportistes andorrans, vint-i-un 
més que l’any anterior i no vam trobar cap resultat analític advers (RAA). La 
reactivació durant el 2021 va ser significativa després de la pandèmia. 

A l’inici de l’exercici es va enviar el PRC a l’AMA, per tal que avaluessin la 
planificació proposada, així com la quantitat d’anàlisis específics previstos. Se'ns 
van demanar d’impartir-hi diverses modificacions que ens van portar a realitzar un 
nombre inferior de controls, però amb unes anàlisis molt més específiques dels 
marcadors requerits al Document Tècnic d’Anàlisis Específics per Esports (DTASS). 
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En Competició Fora de Competició



Distribució dels controls 
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2020
2021

En competició
Fora de Competició

En competició
Fora de Competició



COL·LABORACIONS AMB FEDERACIONS 
INTERNACIONALS i ALTRES AGÈNCIES ANTIDOPATGE 

Esdeveniments esportius 
Copa del Món 2020 i Campionats del Món 2021 - ISMF 

Al 2020, just abans de la pandèmia, l’AGAD va col·laborar de nou amb la ISMF, la 
FAM i Vallnord, per l’organització dels controls i una activitat educativa per la Copa 
del Món. En aquest cas, el programa educatiu i preventiu durant l’esdeveniment es 
va col·locar a l'esplanada del Surf, amb una carpa informativa i de visualització dels 
missatges dels dos anys anteriors. En aquest cas, 
vam incidir en la prevenció i la informació sobre 
e l s complements nut r i c iona l s i và rem 
promocionar l’apartat de la pàgina web destinat 
a la denúncia de sospites en males praxis en 
relació a l’esport i la lluita contra el dopatge.  

Per contra, pels Campionats del Món 2021 i fruit 
de l'estranya situació en la que ens trobàvem 
degut a pandèmia, vàrem decidir no fer l'activitat 
educativa. 

Els objectius de la campanya educativa del 2020, 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 

- 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 

- Donar a conèixer l’apartat de denúncia de la nostra pàgina web 

- Vàrem seguir donant visibilitat al missatge Juga Net i Digues NO! al Dopatge. 
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Al 2020, la ISMF va canviar d’empresa amb la que col·laboraven per a la realització 
del seu programa de controls, fet que va provocar que de nou, portessin ells 
mateixos l’Agent de Control de dopatge que realitzaria els controls. Nosaltres 
vàrem col·laborar en la preparació de la sala, el material i els enviaments de les 
mostres. 

Al 2021, sí que vàrem dur a terme nosaltres els controls encomanats per 
l'associació Clean Game durant els Campionats del Món, que és l’encarregada de 
gestionar el programa de controls de l’ISMF.  

L’AGAD va col·laborar en: 
- Preparatòries: preparació del material i la sala. Formació dels Chaperons i adquisició d’infermers per 

realitzar les tasques de testimoniatge de presa de la mostra. 

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

- Després de l’esdeveniment: vetllar perquè les mostres creuessin correctament la frontera i arribessin al 
laboratori acreditat, que aquest cop va ser el d’Àustria. 

 

ITU - IRONMAN 

Al 2020, Andorra Turisme va firmar un contracte amb  
l’empresa Ironman, creant l’Andorra Multisport 

Festival.  És un festival esportiu amb quatre 
proves esportives de gran repercussió, com són: 
els Campionats del Món de Triatló d’hivern, la 
Trail  100, els 21 ports 

i un triatló.  

Durant el 2021, es van dur a terme els Campionats del 
Món de Triatló d’hivern a Naturlàndia. L’AGAD va 
col·laborar amb Andorra Bussines, Ironman i la ITU 
(Federació Internacional de Triatló), per a la realització 
dels controls de dopatge d'aquesta prova. 

L’AGAD va col·laborar en: 
- Preparatòries: preparació del material i la sala i formació dels Chaperons. 

- Durant l’esdeveniment: amb dos agents de control, 10 chaperons i 2 tècnics de l’AGAD, vàrem 
realitzar els controls de dopatge durant dia de la competició. 

- Després de l’esdeveniment: vetllar perquè les mostres creuessin correctament la frontera i arribessin al 
laboratori acreditat, que aquest cop va ser l’IMIM de Barcelona. 
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Copa del Món i Mundials Màster de MTB a Vallnord 

Fruit de la pandèmia, tant al 2020 com al 
2021 no es va realitzar cap prova de la UCI 
MTB WC. 
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Durant l'exercici 2020, a causa de la pandèmia vam haver de reinventar-nos. Amb 
el confinament i a les posteriors mesures que van limitar per complet les trobades 
presencials, vam haver de buscar alternatives per tal de seguir duent a terme la 
nostra tasca educativa i poder seguir desenvolupant les xarrades educatives, que 
és una de les nostres eines preventives principals.  

Seguim tenint pendent la posada en marxa de l’APP de l’AGAD per a la gestió de 
les dades de localització dels esportistes de nivell nacional d’Andorra. Degut a 
diversos entrebancs tècnics, seguim pendents dels permisos necessaris per a 
poder-la utilitzar. Creiem que podrem iniciar el nou exercici 2022 amb l’aplicació 
en marxa. 
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Formació

i Educació

22  
Chaperons

195 
Esportistes i 

Tècnics

0  
Agents de 
Control de 
Dopatge

116 
esportistes 
formació 

Alpha

18  
Chaperons

236 
Esportistes i 

Tècnics

0  
Agents de 
Control de 
Dopatge

29 
Esportistes 

ADeL

2 0 2 0

2 0 2 1



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. És la principal eina de prevenció i creiem enormement en la seva 
utilitat.  

Les xerrades educatives i formacions a chaperons d’aquest 2020 i 
2021 
Per tal de poder arribar a les federacions i reforçat per la situació que ens va deixar 
la pandèmia, vàrem ampliar significativament les accions educatives i més en 
concret, les xerrades educatives als col·lectius, ja fos de forma presencial, com 
online, sobretot pel que fa a l’exercici 2021, ja que durant el 2020, encara no 
sabíem massa què estava passant ni quant duraria tot plegat. 

Durant el 2020 vàrem realitzar 2 formacions educatives que es van impartir a nivell 
federatiu i durant el 2021, varen ser 6: 
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Xerrades formatives 2020: 

- Categories inferiors del MoraBanc Andorra - 80 participants entre tècnics i 
esportistes. En aquesta ocasió, vàrem col·laborar amb el Pau Rosillo, Cap d’Àrea 
del Departament de Joventut i Voluntariat i vam fer èmfasis singular a tot el 
tema de drogues socials, que està en estreta relació amb la prevenció de la salut 
i la lluita contra el dopatge. 

- Federació Andorrana de Judo - 6 participants 

Xerrades formatives 2021: 

- Futbol Club Ordino - 17 participants 

- Federació Andorrana de Ciclisme - 16 participants entre tècnics i esportistes del 
grup de tecnificació (BTT, Ruta i DH) 

- Federació Andorrana de Rugbi - 26 participants a través de Zoom, tant dels 
equips masculins com dels femenins 

- Federació Andorrana d’Handbol - 9 participants que eren els que formarien part 
de la selecció que viatjava als europeus 

- Selecció Andorrana de Futbol absoluta - 20 participants entre tècnics i jugadors 

- Selecció absoluta de futbol sala - 20 participants entre tècnics i jugadors 

Aquestes dues últimes xerrades, estan emmarcades dins del projecte educatiu que 
hem creat en col·laboració amb la Federació Andorrana de Futbol i gràcies al 
projecte HatTrick, ens han facilitat 10.000€ per tal de dur a terme un projecte 
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educatiu i de prevenció de la lluita contra el dopatge als esportistes de la 
Federació. Els objectius  d’aquest projecte seran:  

- Promocionar els valors del joc net en el futbol 

- Aconseguir que tots els jugadors i jugadores de més alt nivell, tinguin coneixement 
de la llista de substàncies prohibides, procediments dels controls de dopatge, 
conseqüències de l’ús del substàncies dopants sobre la salut, i quins drets i 
responsabilitats tenen com a esportistes 

- Aconseguir que tot el personal de la federació i de suport de l’esportista tingui 
accés a informació actualitzada en matèria de lluita 
contra el dopatge 

- Utilitzar les eines 2.0 de les que disposa la 
Federació Andorrana de Futbol per promoure 
l’esport net 

- Impartir i desenvolupar programes de formació vers 
la lluita i prevenció del dopatge, per tal de poder 
aportar les competències necessàries al personal de 
suport dels jugadors i jugadores relatives a la pràctica 
del futbol net 

ISMF World Cup 2020 World Championships 2021 - Formació Chaperons 

Els dies 25 i 26 de gener va tenir lloc la ISMF World Cup Comapedrosa Andorra. 
Per aquesta edició, vàrem necessitar 4 chaperons que són els que varen rebre la 
formació durant els dies previs a l’esdeveniment. També veren col·laborar amb 
nosaltres infermers del SAAS per al visionament de la recol·lecció de la mostra. 

Del 3 al 6 de març del 2021 va tenir lloc la ISMF World Championships 2021 - 
Comapedrosa Andorra. En aquesta ocasió i al tractar-se dels campionats del Món, 
vàrem realitzar controls de dopatge durant les diferents proves que es van anar 
succeint. En aquesta ocasió, únicament vàrem utilitzar i formar dos chaperons. Un 
d’ells ja era un expert per haver col·laborat en reiterades ocasions amb nosaltres i 
l’altra se li va haver de fer una petita formació per dur a terme les seves tasques. 

Campionats del Món de Triatló d'hivern - Formació Chaperons 

De l’19 al 21 de març, Andorra va organitzar els 2021 World Triathlon Winter 
Championships Andorra, a les instal·lacions de Naturlàndia.  

Per aquests campionats, els responsables de la ITU ens van demanar de tenir 10 
chaperons, que són els que també varen rebre la formació per l’esdeveniment. 
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EFPEM i DEP-AFEL 

Com cada any, hem seguit realitzant la formació de dos nivells als alumnes del 
DEP-AFEL i als del Bloc General I i II de l’EFPEM. Durant el 2020, 109 alumnes 
varen rebre alguna d'aquestes formacions i durant el 2021, van ser 78 alumnes els 
que les van rebre.  

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. 

ADEL - Plataforma d'educació i aprenentatge 
Durant aquest 2021, l’AMA va llençar una plataforma d’educació i aprenentatge en 
matèria de lluita contra el dopatge. Aquesta plataforma conté cursos per a tots els 
nivells i els agents implicats en la lluita contra el dopatge, i proporciona a les 
Agències Antidopatge un usuari que ens permet monitoritzar les formacions que 
realitzen els nostres esportistes, personal de suport i persones implicades o 
interessades en la lluita contra el dopatge. 

En total des d’Andorra, hem realitzat 65 cursos d’aquesta plataforma i de l’usuari  
d’administrador que tenim, en traiem les següents estadístiques: 

 de 24 36



 
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.  

Insta live “Crèdit Andorrà” 10 de setembre del 2020 

Un dels punts més importants durant el 2020, va ser buscar com reinventar-
nos per tal de poder seguir amb el programa de formacions educatives, 
evitant les reunions i trobades socials. És per això, que de forma conjunta 
amb el “Crèdit Andorrà”, es va dur a terme una tertúlia per l’INSTALIVE i 
posteriorment la vam penjar al IGTV de l’AGAD per tal que tots aquells 
esportistes o personal de suport que se l’haguessin perdut poguessin 
veure'l posteriorment. 

Play True Day 2020 
El 10 d’abril del 2020, vàrem tornar a sumar-nos al Dia del Joc Net, unint esforços i 
compromís per la campanya llençada per l’AMA.  

Vàrem aconseguir que els esportistes de més alt nivell d’Andorra realitzessin un 
una petita acció a favor del “Play True day” i la pengessin a les seves xarxes 
socials.  
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La campanya va consistir en sumar-se a la campanya penjant una fotografia 
fent esport i nominant a companys esportistes a fer el mateix. 

Repercussió de la campanya: 

- Publicacions generals a la portada 
d’Instagram arribant a gairebé uns 650 
persones: 

- Publicació de totes les accions dels 
esportistes a l’Insta Stories de l’AGAD 
per tal de promocionar-los i d’aquesta 
manera també guanyar seguidors. A 
continuació es poden veure alguns 
exemples de les publicacions i de l’abast assolit: 

Més d’un centenar d’esportistes de clubs 
i federacions del país es van unir a la 
campanya tant esportistes d’elit com del 
món amateur. Alguns dels esportistes 
formen part dels grups control i objectiu 
que formen part del programa de 
controls de dopatge de l’AGAD.  

Mirant les estadístiques setmanals, el 
dijous 9, dia de la campanya, és el dia que 
més visites vam tenir a Instagram 
juntament amb el divendres 10, ja que 
molta gent, encara va seguir realitzant 
publicacions. 
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L’ESPORT ENS CONNECTA 
Vàrem tenir la sort de poder 
col·laborar a la segona edició 
de “L’esport ens connecta”. Va 
consistir en tres dies carregats 
d'activitats organitzades des la 
Secretaria d’Estat d’Esport. 

En aquesta edició, vàrem 
co l · l abora r e l d i a 15 de 
desembre a la taula rodona 
" D r e t s d e l s e s p o r t i s t e s 
transgèneres i intersexe en 
relació amb la lluita contra el 
dopatge”.  

La xerrada va estar dirigida per 
la Tècnica d’esports Laura Sallés 
i la Cap d’àrea Nàdia Olm. 

La resta de participant, veren 
ser l’advocat canadenc, el Sr. 
Carlos Sayao, que va parlar de la seva experiència com a defensor dels esportistes 
transgènere i intersexe en el món de l'esport i de la competició; la Sra. Francine 
Raveney, Secretaria adjunta de l’EPAS; la Sra. Sophie Kwasny, Cap de la divisió 
d’esport  i del Consell d’Europa i l’Ekain Zubizarreta, expert investigador Basc en la 
matèria. 

Es pot veure l’enregistrament de la taula rodona al següent enllaç: https://
www.youtube.com/watch?v=tIuoBPvGOJw 

 de 27 36



 
PRESSUPOST 2020 
El pressupost de referència que es va utilitzar durant l’any 2020 per dur a terme la 
liquidació pressupostària, va ser el pressupost aprovat pel Consell General per a 
l’any 2020 a l’article 2.2 de Llei 2/2020, del 27 de febrer, del pressupost per a 
l’exercici del 2020, on s’hi 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 129.560,71 euros. Els 

recursos previstos durant l’exercici són de 129.560,71 euros”. 
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Ingressos 2020 

El pressupost d’ingressos de l’AGAD per a l’exercici 2020 es va aprovar per 

un import de 129.560,71 € provinents del Govern d’Andorra. 

Vàrem finalitzar l'exercici amb uns ingressos inferiors als previstos. Aquest fet 
s'esdevé perquè 6.819,15€ és vàrem concedir al M.I. Govern d’Andorra per a 
pal·liar els efectes de la pandèmia de la COVID-19. 

Despeses 2020 

El pressupost de despeses de l’AGAD per a l’exercici 2020 es va aprovar per un 

import de 129.560,71€ provinents del Govern d’Andorra. 

La liquidació del pressupost de despeses de funcionament per aquest exercici va 

ascendir a 116.246,91€, el que va representar una execució del 76,12% del 

pressupost. 

Capítol 1 

La liquidació del Capítol 1 "Despeses de personal" d’aquest exercici ascendeixen 

a 70.249,47€ i corresponien a la nòmina i a les cotitzacions a la CASS de la 

directora de l’agència; de la tècnica de l’AGAD; i dels agents de control de 

dopatge. Aquest import va representar una execució del 91,30% del pressupost. 

L’import del 2020 va ser 14.759,02€ més elevat que el del 2019. Aquest fet 

s’esdevingué perquè fins a finals del 2019, la tècnica treballava de forma eventual 

a mig temps. Durant l’exercici 2019 es va realitzar l’edicte per consolidar aquesta 
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plaça i des de l’inici del 2020, ja treballava a jornada completa, fixa i indefinida. 

Aquesta variació també s’esdevingué pel pagament dels honoraris dels Agents de 

Control que abans els realitzava majoritàriament una agent que era una 

treballadora per compte propi i s’imputava al capítol 2. Durant l’exercici 2019 i fruit 

de la necessitat de realitzar més controls, vàrem formar i donar d’alta a 6 agents de 

control nous que juntament amb l’antiga agent, i l’antic tècnic de la SEE (que ara 

és Cap d’Àrea de Protecció Civil) realitzarien les tasques d’extracció de mostres 

per a l’AGAD. 

Capítol 2 

Del capítol 2 "Consum de bens corrents i serveis" es van liquidar durant l’exercici  

2020, 21.418,89€ i va representar una execució del 41,86% del pressupost. 

L’import liquidat durant el 2019 va ser 15.108,36€ més elevat que el del 2020.  

Aquest fet s'esdevingué bàsicament per a la manca d’activitat quotidiana fruit de 

la situació creada a causa de la COVID-19 i per la manca d’activitat 

d’assessorament jurídic, fruit dels recursos que ens va imposar un dels concursants 

a l’edicte publicat a principis del 2020. 

Capítol 3 
Del capítol 3 "Despeses Financeres" es van liquidar durant el 2020, 82,06€ i va 
representar una execució del 82,06% del pressupost. L’import del 2020 va ser 
lleugerament inferior al del 2019.   

Capítol 4 

Del capítol 4 "Transferències corrents" es van liquidar durant el 2020, 24.496,49€ i 

va representar una execució del 100,00% del pressupost. Aquest import es va 

destinar a: 

- pagar la quota anual de l’iNADO (subconcepte 49200 per un import de 

1.017,73€) 

- retornar els romanents pendents del 2017, 2018 i 2019, tal i com se'ns va 

demanar des de l’administració (subconcepte 40100 per un import de 

18.478,76€) 
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- pagar la col·laboració amb la Federació Andorrana de Muntanyisme per assumir 

l’import que es requereix des de la ISMF per organitzar qualsevol competició 

dins del circuit mundial (subconcepte 48210 per un import de 5.000,00€) 

Capítol 6 

Del capítol 6 "Inversions Reals" es van liquidar 407,31€ durant el 2020 i va 

representar un 37,03% del pressupostat. Aquest import es va destinar a:  

- l’adquisició d’una cadira per a la nova tècnica de l’AGAD, contractada de forma 

fixa i indefinida des de l’inici del 2020 

- a l’adquisició d’una nevera petita per mantenir al fred les mostres per quan 

realitzem controls de dopatge 

- a l’adquisició d’un retroprojector per l’AGAD 

PRESSUPOST 2021 

El pressupost de referència que es va durant l’any 2021 per dur a terme la 
liquidació pressupostària, va ser el pressupost aprovat pel Consell General per a 
l’any 2021, el 17 de desembre del 2020 i aprovat pel consell de l’AGAD, el 17 de 
juny del 2020: “En el pressupost de l’Agència Andorrana Antidopatge s’atorguen 
crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 
135.516,02 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 135.516,02 
euros.” 

Ingressos 2021 

El pressupost d’ingressos de l’AGAD per a l’exercici 2021 va ser aprovat per 

un import de 135.516,02 € provinents del Govern d’Andorra.  

Vàrem finalitzar l'exercici amb una liquidació dels ingressos molt superior a la 
prevista, fruit de les col·laboracions amb altres organismes per a la realització de 
controls de dopatge. 

 de 31 36

Capítol

Ingressos 135.516,02 135.516,02 168.970,80 124,69% 127.918,86 41.051,94 32,09%

Transferències corrents, taxes i altres ingressos 0,00 0,00 22.959,73 - 6.712,32 16.247,41 242,05%
Transferències corrents 133.866,02 133.866,02 133.866,02 100,00% 120.960,71 12.905,31 10,67%

Transferències de capital 750,00 750,00 880,41 117,39% 245,83 634,58 258,14%

Actius Financers 900,00 900,00 11.264,64 1251,63% 0,00 11.264,64 -

Variació Relativa Liquidació
21 vs 20

Pressupost Inicial 2021 Pressupost Final 2021 Liquidació 2021
% Liq. / Press.

2021
Liquidació 2020

Variació Absoluta Liquidació
21 vs 20



Despeses 2021 
El pressupost de despeses de l’AGAD per a l’exercici 2021 va ser aprovat per un 
import de 135.516,02€ provinents del Govern d’Andorra. 

La liquidació del pressupost de despeses de funcionament per aquest exercici va 
ascendir a 162.130,17€, el que va representar una execució del 99,26% del 
pressupost. 

Capítol 1 

La liquidació del Capítol 1 "Despeses de personal" d’aquest exercici van ascendir 
a 76.575,15€ i corresponien a la nòmina i a les cotitzacions a la CASS de la 
directora de l’agència, de la tècnica de l’AGAD i dels agents de control de 
dopatge. Aquest import va representar una execució del 98,46% del pressupostat 
per aquest exercici. L’import del 2021 va ser 6.325,68€ superior al del 2020. 
Aquest fet s'esdevingué per la variació en el nombre de controls de dopatge 
realitzats durant aquest exercici. La reactivació tant del nostre Programa de 
Controls de dopatge, els de les agències i Federacions internacionals que tenen 
esportistes residint al nostre país des del final del confinament, com la reactivació 
dels grans esdeveniments esportius internacionals que es duen a terme al nostre 
país, va repercutir en un augment significatiu de l’import pagat als agents de 
control de dopatge i en la corresponent seguretat social. 

Capítol 2 

Del capítol 2 "Consum de béns corrents i serveis" es van liquidar durant aquest 
exercici 68.175,10€ i va representar un 100% del pressupost.  

L’import liquidat durant el 2020 va ser 21.405,83€ inferior que el del 2021.  
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Capítol

Despeses -135.516,02 -164.092,94 -162.862,24 99,25% -116.641,16 -46.221,08 39,63%

Despeses de personal -75.250,17 -77.773,70 -76.575,15 98,46% -70.249,47 -6.325,68 9,00%

Consum de béns corrents i serveis -53.428,49 -68.175,10 -68.175,10 100,00% -21.405,83 -46.769,27 218,49%

Despeses financeres -100,00 -142,14 -142,14 100,00% -82,06 -60,08 73,21%

Transferències corrents -5.987,36 -17.252,00 -17.237,78 99,92% -24.496,49 7.258,71 -29,63%

Despeses de funcionament -134.766,02 -163.342,94 -162.130,17 99,26% -116.233,85 -45.896,32 39,49%

Inversions reals -750,00 -750,00 -732,07 97,61% -407,31 -324,76 79,73%

Despeses de capital -750,00 -750,00 -732,07 97,61% -407,31 -324,76 79,73%

Variació Relativa Liquidació
21 vs 20

Pressupost Inicial 2021 Pressupost Final 2021 Liquidació 2021
% Liq. / Press.

2021
Liquidació 2020

Variació Absoluta Liquidació
21 vs 20



Aquest fet s'esdevingué bàsicament per a la reactivació de l’activitat en 
comparació amb la frenada que havia patit durant l’exercici anterior, fruit de la 
situació creada per la COVID-19. També cal destacar la reactivació de l’activitat 
d’assessorament jurídic, un cop superats els recursos que ens va interposar un dels 
concursants a l’edicte publicat a principis de l’exercici 2019, el pagament dels 
serveis per a resoldre'ls i la contractació finalment, d’una assegurança de 
Responsabilitat Civil. 

Capítol 3 
Del capítol 3 "Despeses Financeres" es van liquidar durant aquest exercici 142,14€ 
i va representar una execució d’un 100% del pressupost. L’import del 2021 va ser 
lleugerament superior al del 2020.  

Capítol 4 

Del capítol 4 "Transferències corrents" es van liquidar durant aquest exercici, 

17.237,78€ i va representar una execució d’un 99,92% del pressupost.  

Capítol 6 

Del capítol 6 "Inversions Reals" es van liquidar 732,07€ provinents de: 

-        333,39€ provinents del Suc. 60350 “Equipament, mèdic i de rehabilitació” per 
fer front a la despesa generada per a l’adquisició de nous maletins de transport de 
mostres sanguínies. 

-   398,68€ provinents del Suc. 605000 “Mobiliari” per fer front a la despesa 
generada per a l’adquisició de dos armaris per a l’emmagatzematge del material 
de control de dopatge a les oficines de l’AGAD. 
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Resum del primer cicle de 6 anys de l’AGAD 
 

Si és cert que el pressupost ha augmentat notablement des de la creació de 
l’AGAD, de fet s’ha duplicat la transferència corrent rebuda del M.I.Govern. És una 
dada significativa i no molt habitual, però si tenim en compte que els seus recursos 
humans també s’han duplicat, aquest fet agafa coherència.  

Tanmateix i com hem anat explicant durant aquest report i els anteriors, el 
programa de controls també ha patit variacions significatives, tant en nombre com 
en complexitat i especificitat de les seves analítiques. 

També hem inclòs actors principals en la lluita contra el dopatge, com són els 
juristes i els diferents experts que col·laboren amb l’AGAD, fet que justifica 
plenament aquest augment en el nombre de tasques diferents, l’especificitat 
d’aquestes i el pressupost que necessitem per dur-les a terme. 

Com hem comentat, la pandèmia ens ha portat a realitats lleugerament diferents, 
que també es veuran reflectides en els pròxims reports i els respectius imports de 
transferències corrents dels projectes de pressupost per a cada exercici a venir. 
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OBJECTIUS 2020 i 2021 
Gran part dels objectius que ens havíem marcat per aquests dos exercicis, 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. 

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

 - Hem pogut resoldre el conflicte amb Apple. 

 - Manquen les últimes passes per tal de poder-la utilitzar. 

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

 - Hem pogut contractar l’empresa per assegurar un bon funcionament jurídic 

 - El recurs segueix el seu procés i terminis 

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

 - Finalment els Jocs es van anul·lar. 
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Futur pròxim

de l’AGAD



 - Igualment, durant el confinament vàrem ajudar al COA a redactar les 
Regles per tal d’organistzar els Jocs dels Petits estats 2021 

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

 - Hem pogut adequar el Reglament de la CDD i les Regles de l’AGAD 

 - Faltarà la resta de reglamentació 

 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 

 - Degut sobretot a la pandèmia, és una de les àrees que més s’han 
desenvolupat i han crescut. 

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

 - Degut sobretot a la pandèmia, és una altra de les àrees que més s’han 
desenvolupat i han crescut. La pandèmia ha comportat que molts esportistes 
hagin vingut a viure a Andorra. Degut a les restriccions de desplaçament, les 
diferents agències i federacions van confiar amb nosaltres per que realitzéssim 
controls per a ells, als esportistes que residien o entrenaven a Andorra. 
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