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Jordi Beal
Pre s i d e n t d e
l’AGAD
S e c re t a r i
d ’ E s t a t
d’Esports

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).

“La superació, les
marques i els
resultats han de
ser fruit
únicament de
l’esforç personal"

Valors
l’AGAD

Natàlia Font
D i re c t o r a d e
l’AGAD

de
Eduard Vergara

COOPERACIÓ

Missió de l’AGAD

COMUNICACIÓ

Protegir els drets dels esportistes.

RIGOR

Tè c n i c d e
l’AGAD de la
SEE

Promoure la salut i garantir l'equitat i la igualtat
de tothom en l'àmbit de l'esport de competició i
de lleure.
Aconseguir que no s’utilitzin substàncies o
mètodes prohibits. Que l’esport sigui únicament
fruit de l’esforç, el sacrifici, la perseverança…
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Lydia Fuentes
Tè c n i c a d e
suport l’AGAD i
de la SEE
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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 i pel Codi mundial antidopatge, i també per
les Regles antidopatge i pel Reglament de l’AGAD, aprovats en la primera sessió del Consell, de l’11
d’abril del 2016, i publicats al BOPA el 2 de febrer del 2017.
El Consell s’ha reunit tres vegades per marcar les línies d’acció, per aprovar els pressupostos i els
tancaments trimestrals i per aprovar les tasques i accions de la Comissió Executiva. El pressupost es va
aprovar el 4 d’agost del 2017.

Decisions i accions rellevants preses al Consell
• S’aprova el funcionament de l’AGAD mitjançant el sistema ADAMS.

• S’aproven els criteris que configuraran el Grup d’Esportistes Sotmesos a Controls.
• El 4 d’agost, mitjançant una consulta telemàtica als membres del Consell, s’aprova el Pressupost 2018
de l’AGAD.
• El Consell accepta la modificació de l’apartat del Reglament que descriu el funcionament de la
Comissió de Disciplina contra el Dopatge.
• S’aprova la modificació del Codi penal per ampliar l’àmbit d’actuació de la lluita contra el dopatge.
• S’aprova la formació a Madrid d’un nou agent de control de dopatge.
• En el segon Consell del 2017, es decideix ampliar la composició del Consell i afegir-hi un
representant del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes.
• S’aprova l’apartat de lluita contra el dopatge de la nova llei de l’esport, que està en tràmit
parlamentari.

5 - Memòria anual de l’AGAD

5 març de 2018

LA COMISSIÓ EXECUTIVA
Està formada per la direcció i les dues
persones delegades per la Secretaria
d’Estat d’Esports.
És la responsable d’elaborar i aplicar el
programa antidopatge en tots els
àmbits obligatoris segons el Codi i els
convenis Internacionals. Totes les
accions que es realitzen han de ser
aprovades pel Consell, a excepció de
l’execució del Programa de Controls de
dopatge.
L’Eduard Vergara, és el Secretari del
Consell i l’encarregat de dur a terme
gran part del Programa de Controls. Ha
col·laborat en l’adaptació dels
continguts educatius dels Centres de
formacions esportives. Dona suport en
tots els projectes de l’AGAD.
La Lydia Fuentes dona suport en les
tasques més administratives. Coordina
les traduccions, impressions, disseny de
material… i estudia els resultats
esportius i la localització dels atletes.
Dona suport en tots els projectes de
l’AGAD.
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ENTORN
INSTITUCIONAL
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Activitat jurídica

Reglament de l’AGAD

La llista de substàncies i mètodes
prohibits

Aquest Reglament regula el funcionament intern
de l’Agència Andorrana Antidopatge i també s’ha
redactat en col·laboració amb l’AMA.

El 21 de març del 2017 es va publicar al BOPA la
llista de substàncies i mètodes prohibits de l’AMA
en vigor i vàlida fins a l’1 de gener del 2018.

Es va publicar al BOPA el 2 de febrer del 2017.

Regles de l’AGAD
Les Regles de l’AGAD són una
transposició del Codi mundial
antidopatge. Es van publicar al BOPA el 2 de
febrer del 2017.
Aquestes Regles defineixen les condicions en les
quals s’ha de practicar l’esport, amb l’objectiu de
fer respectar els principis antidopatge de manera
global i harmonitzada, preservant els valors
intrínsecs de l’esport: l’ètica, el joc net i
l’honestedat, la salut, l’excel·lència en el
rendiment, la plenitud de la personalitat i
l’educació, la diversió i el gaudi, el treball
d’equip, el compromís, el respecte de les normes
i les lleis, el respecte de si mateix i dels altres
participants, el coratge, l’esperit de grup i la
solidaritat.
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El Reglament determina els òrgans que
componen l’AGAD i les seves funcions.
Conté també el Reglament de disciplina del
dopatge, que en aquest moment està en
m o d i fi c a c i ó i
que contindrà la
descripció del
funcionament
de la Comissió
de Disciplina
contra
el
Dopatge. Al
nou document,
s’ha decidit
suprimir la
C o m i s s i ó
Superior de
Disciplina
contra
el
Dopatge i les
al·legacions a
les decisions
preses per la
Comissió de
Disciplina contra el Dopatge es faran directament
al Tribunal Arbitral de l’Esport (TAS).

Modificació del Codi Penal Andorrà i
la Llei de l’Esport
MODIFICACIÓ DEL CODI PENAL. Amb aquesta
modificació, es vol obrir les portes a la
persecució i sanció administrativa de les accions
considerades violació de les regles a les Regles
de l’AGAD i del Codi. Aquestes accions són la
possessió, l’elaboració o creació, el tràfic, la
venda, la prescripció… de forma indeguda de les
substàncies considerades inespecífiques segons
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la llista en vigor amb agreujant si és en relació
amb menors.
MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE L’ESPORT.
Amb aquesta modificació, es vol donar
consistència jurídica a la reglamentació
d e s p l e g a d a p e r l ’A g è n c i a A n d o r r a n a
Antidopatge i desenvolupar alguns punts:
• Definir les responsabilitats en la lluita contra el
dopatge de les federacions nacionals i el COA.
• Emmarcar les característiques d’utilització del
sistema de gestió i administració antidopatge
de l’Agència Mundial Antidopatge (ADAMS) en
cada una de les seves funcionalitats.
• Definir totes les etapes i procediments del
procés de control de dopatge (des de la presa
de les mostres fins a la resolució i les sancions
d’un possible cas positiu).
• Determinar la implicació del Govern en la lluita
contra el dopatge.

ADAMS
Durant aquest any, hem posat en funcionament la
majoria de mòduls disponibles dins el sistema
ADAMS, requisit fixat per l’Agència Mundial
Antidopatge:
a. Autoritzacions d’ús terapèutic: les demandes
i les autoritzacions atorgades s’emmagatzemen a
ADAMS i poden ser visibles per les federacions
internacionals que vulguin fer controls als nostres
esportistes.
b. Controls de dopatge: tots els formularis de
presa de mostres que efectuem s’entren
minuciosament a ADAMS. El registre permet
reportar a l’AMA els controls que fa l’Agència
Andorrana Antidopatge als esportistes del seu
àmbit i evitar així que altres organismes amb
capacitat per efectuar controls dupliquin controls
que ja hem fet.
c. Gestió de resultats: no hi ha gaires resultats
analítics adversos (RAA), però la gestió dels que
hi pugui haver es registren a ADAMS perquè
totes les organitzacions en tinguin coneixement.
9 - Memòria anual de l’AGAD

d. Passaports biològics: actualment, i gràcies a
la utilització d’ADAMS, gestionem set passaports
biològics de perfil esteroïdal i un passaport
biològic de perfil hematològic. ADAMS ens
permet comunicar-nos amb la Unitat de Gestió
de Passaports (AMPU) sense necessitat de
facilitar les dades personals de l’esportista del
passaport en qüestió. Per als passaports de perfil
esteroïdal, treballem amb l’AMPU de l’Agència de
Lluita contra el Dopatge de França i, pel que fa al
perfil hematològic, treballem amb l’AMPU de
l’Agència de Suïssa.
e. Col·laboració internacional: ens permet
coordinar controls de dopatge amb altres
organitzacions antidopatge, tant per efectuar
controls d’esportistes andorrans que estan fora
d’Andorra a través d’una altra organització
antidopatge com els controls que fem nosaltres a
esportistes estrangers que estan a Andorra a
demanda d’altres organitzacions.
f. Informació de localització: hem organitzat
una formació per poder utilitzar aquest mòdul
amb els atletes de més alt nivell d’Andorra. Ens
permetrà tenir i compartir la seva informació de
localització de forma acurada i completa. Els
atletes podran utilitzar l’app d’ADAMS per poder
actualitzar la seva informació allà on siguin i quan
vulguin, dins dels paràmetres que estableix la
normativa d’ADAMS.

Relacions internacionals
Les relacions amb l’AMA continuen sent estretes,
i totes les accions que duem a terme pel que fa a
normativa es fan amb la seva col·laboració i
a p ro v a c i ó. A q u e s t a n y, h e m t re b a l l at
conjuntament en la redacció de l’apartat de
dopatge per la modificació de la Llei de l’esport,
la modificació del Codi penal i la modificació del
Reglament de disciplina del dopatge.
Hem participat en totes les reunions del Comitè
E u ro p e u A d H o c d e l ’A g è n c i a M u n d i a l
Antidopatge (Cahama), que han servit per seguir
creant sinergies entre diverses persones de
l’àmbit de l’antidopatge europeu i per estar al dia
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de les directrius i les línies que segueixen els
països europeus en relació amb la lluita contra el
dopatge. Les reunions en les quals hem participat
són:
• Copenhaguen, el maig del 2017;
• Madrid, el setembre del 2017;
• Estrasburg, el novembre del 2017.
Andorra (AGAD) segueix adherida a l’Institut
d’Organitzacions Nacionals Antidopatge
(INADO), que és un organisme que dona suport
a les ONAD. A través de l’INADO, hem participat
en la jornada que van organitzar a Lausana abans
del Simpòsium de l’AMA, de temàtica diversa.
Ens va permetre seguir aprenent i tenir
coneixements per seguir desenvolupant aspectes
relacionats amb la lluita contra el dopatge.
Les col·laboracions amb l’Agència Francesa
Antidopatge (AFLD) ens han permès accedir a la
utilització de l’AMPU i, quant a la col·laboració
amb el Consell Català de l’Esport, l’estreta relació
ha permès seguir treballant amb el Laboratori
IMIM.

Els laboratoris

Andorra no té un laboratori acreditat per l’AMA i
la proximitat física i objectiva amb l’IMIM ens fa
créixer i tenir més força.

El CAUT i les AUT
La direcció de l’AGAD es va reunir el 14 de juny
passat amb tots els membres del Comitè
d ’A u t o r i t z a c i o n s d ’ Ú s a m b Fi n a l i t a t s
Terapèutiques (un pneumòleg, un metge de
medicina de l’esport i una internista). Es va
determinar quin seria el procediment de
funcionament en cas d’una demanda
d’autoritzacions d’ús terapèutic (AUT) i es va
facilitar als membres la normativa internacional
vigent.
Aquest any el CAUT no ha atorgat cap AUT, tot i
que sí que s’ha col·laborat amb diverses
federacions internacionals per una AUT per a un
esportista andorrà per tal d’evitar el possible
conflicte d’interessos que podia haver-hi.

Conflicte d’interessos
És un dels aspectes que té més en compte l’AMA,
per valorar la conformitat amb el Codi.

Per proximitat i per condicions econòmiques,
aquest 2017 s’ha seguit utilitzant el laboratori
acreditat per l’AMA de Barcelona, Institut del Mar
d’Investigacions Mèdiques (IMIM).

Per solucionar aquest aspecte s’han dut a terme

Hem concretat amb l’IMIM una política
d’emmagatzematge, requisit del Codi i de l’AMA.
Aquest any hem emmagatzemat dos mostres,
amb previsió d’augmentar-ne el nombre el 2018.

per sorpresa, instaurant un sistema simple de

A part, durant el 2017 l’altre laboratori pròxim
(laboratori de Madrid) ha estat en no conformitat,
igual que l’Agència Espanyola Antidopatge. A
finals d’any el laboratori de França també va estar
en no conformitat. Ambdós laboratoris ja han
restablert el seu estatus de conformitat i tornen a
funcionar amb total normalitat.

control.

Són molt importants per a l’AGAD les bones
relacions amb el laboratori de Barcelona.
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diverses accions: executar el màxim d’AUT a
través del CAUT de les federacions
internacionals; fer els controls fora de competició
localització; no notificar a l’ACD el lloc on es faran
els propers controls ni els noms dels atletes
sotmesos a control fins al mateix moment del

PROGRAMA DE
CONTROLS
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Criteris per a un programa
intel·ligent i eficaç de controls
Amb la posada en funcionament de l’AGAD, una
de les exigències de l’AMA era crear un
programa de controls intel·ligent i eficaç (tal com
el defineix l’Estàndard internacional dels controls
i les enquestes). Seguint en la línia de l’any
anterior, l’AGAD ha dut a terme diverses accions:
1. Hem actualitzat els criteris (contrastats amb
l’AMA) per determinar quins atletes formarien
part del Grup d’Esportistes Sotmesos a Controls
del programa.
2. Hem actualitzat les plantilles del sistema de
localització, per facilitar als atletes la cessió de les
seves dades de localització i per facilitar-nos la
realització dels controls per sorpresa.
3. Hem planificat a QUI es faran els controls,
QUAN es faran i QUANTS se’n faran a cada atleta.
Els procediments de funcionament segueixen
estant en actualització i durant el 2018 posarem
en funcionament una aplicació per a telèfon
mòbil que encara facilitarà més les tasques als
atletes i a la mateixa agència. Actualment està en
fase de proves i gairebé llesta per començar-la a
fer servir.

Grup d’esportistes sotmesos a
controls
Amb els criteris establerts i seguint amb la línia
fixada el 2016, hem creat dos subgrups que
permeten diferenciar fàcilment els principals
esportistes destinataris del programa de controls

12 - Memòria anual de l’AGAD

i els que rebran controls com a mitjà de
prevenció i educació:

Grup objectiu
L’accent principal del programa. Tres controls per
esportista i activació de passaports biològics.
Destinataris principals del programa.
Principalment, atletes que formen part del
Programa ELIT de les beques ARA i algun més
(segons criteris).

Grup control (prevenció i educació)
El gran grup de control. Un control anual. La resta
d’esportistes del Programa de beques ARA, els
clubs i les seleccions d’equips esportius i els
atletes que representen Andorra
internacionalment.

Grup COA
Esportistes que no estan habitualment dins dels
altres dos grups i que participaran en
competicions que estan sota el paraigua del
COA. S’activa 35 dies abans de l’esdeveniment
en qüestió (JJPP, JJOO, Jocs del Mediterrani…).

Programa de controls 2017
Durant aquest 2017, s’ha realitzat el programa de
controls de dopatge amb una aparent normalitat.
Els atletes es van adaptant al funcionament i les
primeres versions de les plantilles per facilitar la
informació de localització han començat a
funcionar, tot i mostrar ràpidament algunes
deficiències.
En total hem fet 33 controls a esportistes
andorrans, deu més que l’any anterior, i no s’ha
trobat cap resultat analític advers (RAA).
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Resum del programa de Controls
REPARTICIÓ DEL NOMBRE DE CONTROLS SEGONS EL TIPUS DE CONTROL
El 90,32% dels controls d’aquest 2017 s’han efectuat fora
de competició fruit de l’estratègia extreta dels criteris
formulats i aprovats per l’AMA per aquest any. En la
primera part de l’any, la implantació del sistema de
localització va ocasionar alguns problemes.
El 9,68% restant s’ha realitzat en competició, en diverses
situacions i diferents esports.

9,68%
En Competició
Fora de Competició

90,32%

COMPARATIVA DE CONTROLS ENTRE EL 2016 I EL 2017
SEGONS MODALITATS ESPORTIVES
Tir de precisió

0

Taekwondo

0

Rugbi

0

Piraguisme

0

Karate

2
2
1
1

Natació
0

2

1
1

Judo

2
3
3

ISMF
Futbol 11

2

FIS/Snowboard
FIS/Freestyle

Controls efectuats al 2016
Controls efectuats al 2017

1

1
0

4

2

1

FIS/Esquí Alpí

5

FIS/CrossCountry

0

Esquí/FADEA

0

Curses de muntanya

0

Bàsquet

0

2
1
1
2

Atletisme

Sotmesos a Controls.

4

5

7

Gairebé en totes les modalitats esportives, el
nombre de controls duts a terme aquest any en
comparació amb els efectuats el 2017 és
superior.
L’excepció és l’esquí alpí, ja que s’ha decidit
diversificar els controls i ampliar-los a totes les
modalitats d’hivern, tenint en compte que cada
vegada hi ha més atletes d’alt nivell en cada una
d e l e s m o d a l i t a t s d ’e s p o r t s d ’ h i v e r n ,
englobades dins de la Federació Andorrana
d’Esquí i, correlativament, a la Federació
Internacional d’Esquí (FIS).
El 2016 es van controlar atletes de vuit
modalitats diferents. En canvi, el 2017 s’ha
controlat atletes de setze modalitats diferents, i
s’ha augmentat així la representació de les
diferents modalitats dins del Grup d’Esportistes

Col·laboracions en controls de grans esdeveniments
Hem seguit col·laborant amb els grans esdeveniments esportius que s’organitzen al nostre país.
Copa del món Font Blanca: col·laboració econòmica (5.000 €), gestió i formació dels escortes i
contacte i col·laboració in situ amb l’organització per poder dur a terme els controls amb totes les
garanties possibles.
Copa del món de DH i cross country a Vallnord: coordinació amb l’organització i contacte i
col·laboració in situ amb la Fundació de l’UCI per poder dur a terme els controls amb totes les garanties
possibles. Facilitar la compra del material per fer els controls.
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Open de patinatge: acció comunicativa i educativa sobre la lluita contra el dopatge.
L’objectiu és que a mesura que es vagi consolidant l’AGAD anem prenent més protagonisme en les
properes edicions d’aquest tipus de grans esdeveniments.

Col·laboracions amb altres ONADs
Durant aquest 2017, hem efectuat dos controls d’atletes andorrans a l’exterior del nostre país a través de
l’estreta col·laboració amb les altres agències antidopatge. N’hem fet un a través de l’Aepsad (Agència
Espanyola) i un amb Anti-doping Norway.

14 - Memòria anual de l’AGAD

FORMACIÓ I
EDUCACIÓ
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Fons de la Unesco per a
l’eliminació del dopatge en
l’esport de la Unesco
Durant aquest any, hem executat el projecte que
ens va permetre augmentar el pressupost per al
2017 i que ens ha permès desenvolupar una
nova línia d’actuació en la lluita contra el
dopatge, incidint principalment en l’educació i la
formació així com en l’augment de la visibilitat de
les accions que duu a terme l’AGAD a través
d’una campanya de difusió. El 12 d’octubre del
2016 vam saber que el projecte havia estat
acceptat per unanimitat.
El projecte que hem dut a terme està organitzat
en tres grans blocs:
La prevenció del dopatge, un objectiu de salut
en l’esport: hem creat una àmplia i completa
pàgina web, eina de referència per als esportistes
i per a tothom qui tingui un neguit en l’àmbit de
la lluita contra el dopatge.
L’educació antidopatge per als animadors i
educadors: hem introduït i actualitzat els
continguts de les formacions esportives del
16 - Memòria anual de l’AGAD

Centre de Formació Professional i de l’EFPEM,
p e r t a l q u e e l s p ro f e s s o r s t i n g u i n e l s
coneixements adequats per transmetre’ls als seus
alumnes i als futurs educadors i animadors
esportius. És l’inici d’una acció que amb els anys
ens proporcionarà una xarxa d’ambaixadors
antidopatge amb l’objectiu que cada vegada
estigui més estesa la connotació negativa de les
conseqüències del dopatge en l’esport i en la
vida de les persones.
Hem creat una campanya pública per
promoure l’esport sense dopatge a les
instal·lacions esportives i s’han fet campanyes de
conscienciació i visualització de l’eslògan de lluita
contra el dopatge #JugaNet i Digues NO! al
Dopatge amb l’objectiu de comunicar el missatge
de forma passiva a la població andorrana. També
hem creat una campanya concreta i més àmplia,
col·laborativa, entre diverses entitats per donar
visibilitat al missatge i educar els atletes que
competien a la Copa del món de la Font Blanca.
Dins del projecte, cal destacar la creació de la
pàgina web de l’AGAD, eina clau per informar i
guiar tots els esportistes, i els que no ho són
també, en relació amb la lluita contra el dopatge.
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Tot i això, aquesta acció es va dur a terme molt al
principi i els costos de creació de la web s’han
reconduït i destinat finalment a la creació d’una
aplicació per als telèfons mòbils, que permetrà
als atletes que formen part del Grup Control dels
Grups d’Esportistes Sotmesos a Controls
disposar d’una eina (amb característiques similars

a les d’ADAMS), facilitar les seves dades de
localització de forma ràpida i senzilla, des de
qualsevol lloc i sense necessitat d’utilitzar
l’ordinador.

El projecte en xifres

La despesa executada fa referència principalment a les accions següents:
traduccions per redactar els continguts de les formacions;
creació de l’aplicació mòbil;
disseny, creació i compra del material per a la campanya de difusió del missatge #JugaNet i Digues NO!
al Dopatge.
IMPORT
Cost del projecte pressupostat

13.376,52 €

Import ingressat de la UNESCO

12.913,85 €

Despesa executada

12.166,47 €

Diferència a retornar

772,58 €
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Xerrada formativa al Futbol Club Andorra
A petició del club i gràcies a la implicació del seu entrenador i la seva doctora en la lluita contra el
dopatge, vam organitzar una xerrada formativa per als jugadors i l’equip tècnic d’aquest club. Els
principals temes tractats van ser:
infraccions de les normes,
substàncies prohibides,
autoritzacions d’ús terapèutic i procediment de control de dopatge.
La xerrada va tenir lloc al Centre de Tecnificació d’Ordino i la van oferir la directora de l’AGAD i el
president del Comitè d’Autoritzacions d’Ús Terapèutic.

Reunions puntuals amb els esportistes
Per respondre a l’exigència, que estableix l’Estàndard internacional dels controls i les investigacions, de
fer els controls fora de competició, controls sorpresa, hem posat en funcionament un sistema molt
simple que ens permet tenir localitzats els esportistes que formen part del grup d’esportistes sotmesos a
controls. L’obligació de facilitar les dades de localització per part d’alguns atletes encara és molt nova i
hem celebrat reunions puntuals amb alguns d’ells per explicar-ne el funcionament i aclarir els dubtes
que els podien sorgir. D’altra banda, a tots els atletes que formen part d’aquest grup se’ls ha notificat de
forma escrita i han retornat un acusament de recepció conforme accepten les condicions i les normes a
les quals se sotmetien com a esportistes.
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L’AGAD EN
XIFRES

5 març de 2018

Ingressos
El pressupost d’ingressos de l’AGAD per a
l’exercici 2017 ha estat aprovat per un import de
81.281,74 € provinents del Govern d’Andorra.
A l’article 2.2 de la Llei 3/2017, del 9 de febrer,
del pressupost per a l’exercici 2017, s’indica 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 81.281,74 euros. Els recursos
previstos durant l’exercici són de 81.281,74
euros.”
D’altra banda, l’AGAD va presentar a la Unesco
un projecte per obtenir una subvenció destinada
a promocionar la lluita contra el dopatge, i
ascendeix a 12.913,85 €.

Despeses
La liquidació de l’exercici 2017 quant a despeses
de funcionament ascendeix a 79.807,48 €,
equivalent a una liquidació del 84,73% del total
pressupostat.
Cal destacar:
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- Que les despeses per indemnització de serveis
han estat molt superiors a les previstes. Aquest
fet s’esdevé degut a la manca de coneixement de
la realitat del lloc de treball i de les necessitats de
representació que comporta. En el pressupost
del 2018 s’ha treballat en aquesta línia.
- Que el sobrecost del transport de les mostres
no estava previst en el pressupost inicial.
Antigament, part d’aquest cost l’assumia el
laboratori de salut pública, des d’on s’envien les
mostres. A l’inici de l’exercici es va canviar el
procediment, raó final d’aquest sobrecost.
- Que la rebuda de l’ingrés provinent de la
Unesco ens ha permès ampliar els crèdits dels
capítols 2 i 6 per respondre a les despeses que
es deriven d’aquest projecte. Cal destacar que
l’import que s’ha destinat a ampliar els crèdits del
capítol 6 no s’ha pogut executar en la seva
totalitat durant l’exercici 2017 i haurà de ser
reconduït a l’exercici 2018, per poder complir així
les obligacions adquirides.
- Que l’import final liquidat en relació amb el
projecte de la Unesco és de 12.164,82 €,
equivalent al 15,24% del total liquidat.

5 març de 2018
- Que els crèdits demanats per instal·lar un aire
condicionat per al despatx de l’agència
(2.854,29€) s’han ingressat el mes de febrer 2018
i, per tant, no estan afectats a aquest tancament i
tindran el seu reflex en futurs tancaments.
Finalment, cal acabar assenyalant el fet que la
liquidació de l’exercici 2017 és significativament
superior a la del 2016. Aquest fet s’esdevé, per
una banda, perquè l’agència durant el 2016 no va
estar en funcionament fins a l’abril; i per una altra
banda, i tenint en compte l’experiència i el
coneixement de la situació adquirits amb dos
tancaments d’exercici, hem constatat que el
creixement de l’agència és imprescindible. Serà
necessari seguir-se adaptant a les necessitats
exigides pels organismes internacionals. Aquesta
tendència de creixement no es revertirà i, tot i
que segurament en propers exercicis els
creixements no siguin tan significatius, serà la
tendència que seguirà. És possible, doncs, que
aquest creixement esdevingui en la necessitat de
pressupostar nous llocs de treball dins l’agència;
crear partides econòmiques per satisfer noves
despeses que fins ara no contemplàvem com a
necessàries; i per tant, pressupostar més
despeses de funcionament.
Avui dia, l’estructura de l’agència ens ha permès
establir uns mínims per funcionar i complir amb
les tasques i les funcions que pertocaven. Amb la
creació de la nova línia d’actuació derivada del
Projecte de la Unesco, la modificació del Codi
penal..., nous reptes se’ns presenten i amb
l’estructura actual seran complicats d’assumir.

Pressupost del 2018
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El pressupost acceptat pel Govern que tindrà
l’AGAD per al 2018 és de 81.396,07€. Aquest
import és molt similar al del 2017 (81.281,74 €), i
és només un 0,14% superior.

FUTUR PRÒXIM
DE L’AGAD

5 març de 2018

Objectius principals del 2018
CREAR UN PLA ESTRATÈGIC PER FORMAR I FER
QUE LES FEDERACIONS S’IMPLIQUIN EN LA
LLUITA CONTRA EL DOPATGE:
Fer xerrades al cos tècnic perquè respecti i
transmeti el missatge de lluita contra el dopatge
als seus atletes.
Fer xerrades als atletes de les federacions
perquè tinguin clares les seves obligacions però
també els seus drets com a esportistes.
Que les federacions introdueixin la normativa
antidopatge en els seus estatuts federatius.
Que els organitzadors d’esdeveniments
esportius segueixin la normativa vigent de lluita
contra el dopatge.
AUGMENTAR EL NOMBRE DE CONTROLS DE
DOPATGE:
Fer tretze controls més que el 2017, que
suposarien un augment del 40%.
POSAR EN FUNCIONAMENT L’APP DE L’AGAD
PER ALS ATLETES DEL GRUP CONTROL:
Facilitar als atletes la manera d’entregar a
l’AGAD les dades de localització per poder fer els
controls de dopatge per sorpresa.
PREPARAR LA INCORPORACIÓ D’UNA NOVA
PERSONA AMB UN PERFIL JURÍDIC A L’EQUIP
DE TREBALL DE L’AGAD:
Preparar l’edicte que s’adeqüi a aquest lloc de
treball per poder-ho fer efectiu a principi del
2019.
Determinar quines són les tasques concretes
que durà a terme quan s’incorpori.
DESPLEGAMENT DE LES TASQUES QUE
PENGEN DE LA MODIFICACIÓ DEL CODI
PENAL I LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE
L’ESPORT:
Preparar la formació per als agents implicats:
duanes, policia, farmacèutics i metges.
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Crear els procediments d’actuació i col·laboració
entre els agents implicats.

