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ORGANITZACIÓ DE L’AGAD
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).

Missió de l’AGAD
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
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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Valors de l’AGAD
COOPERACIÓ
COMUNICACIÓ
RIGOR

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

La Comissió Executiva
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 és el Secretari del Consell i l’encarregat d’executar gran part del Programa de Controls. Dona
suport en tots els projectes de l’AGAD.
La Laia és la tècnica eventual des del Novembre 2018. Dona suport en tots els projectes de l’AGAD.
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Presidència, Comissió Executiva i Equip de Treball

PRESIDENT DE
L’AGAD

DIRECTORA
EXECUTIVA

President del Consell
de l’AGAD

Directora de l’AGAD

TÈCNIC
Tècnic delegat pel
Ministeri responsable
d’Esports

TÈCNICA
EVENTUAL
Tècnica eventual de
l’AGAD

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.
Memòria 2018 de l’Agència Andorrana Antidopatge - Març 2019
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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.

• S’aproven tots els tancaments de comptes trimestrals
• S’aprova la relació de costos i despeses de tot lo vinculat amb els
controls de dopatge (transport de les mostres, honoraris dels
agents, controls per altres…)
• S’aprova la promoció de la formació d’agents de control a través
dels diferents col·legis professionals relacionats amb la salut, per
augmentar el nombre d’Agents de control a disposició de l’AGAD

Decisions i accions rellevants preses
al Consell

• S’aprova el funcionament de la Comissió de Disciplina Contra el
dopatge
• S’aprova ordenar tota la reglamentació, unificant la terminologia de
tots els documents i s’acorda preparar el manual de procediments
en relació a la Gestió de Resultats i les al·legacions de les infraccions
• S’aprova el retorn del romanent del Projecte de la UNESCO
• El 28 de maig del 2018, s’aprova el pressupost del 2019
• S’aprova la contractació d’una tècnica eventual
• S’aprova la col·laboració del bufet d’advocats com a assessors
jurídics fins al juliol 2019
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ENTORN INSTITUCIONAL
Activitat normativa
Durant aquest exercici, hem realitzat la modificació de les
normes reglamentàries, cercant de l’adequació d’aquests
reglaments a la realitat de l’AGAD, mantenint-ne el
contingut establert per l’Agència Mundial Antidopatge.

La llista de
substàncies i mètodes
prohibits
P e r p r i m e r c o p , a l g e n e r,
concretament el dia 2, es va
publicar al BOPA l’annex del
Conveni contra el dopatge, fet a
Estrasburg el 16 de novembre de
1989 i de l’annex I del Conveni
internacional contra el dopatge en
l’esport, que correspon a la llista
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de substàncies i mètodes prohibits de l’AMA en vigor i
vàlida fins a l’1 de gener del 2019.

Regles de l’AGAD
Les Regles de l’AGAD recullen els aspectes fonamentals
del Codi Mundial Antidopatge, concreten varies qüestions
prenent com a base els Estàndards internacionals,
que són documents directament aplicables en la
lluita contra el dopatge, i les Directrius per a la
gestió de resultats, les audiències i les decisions.
També determinen les infraccions i conseqüències
de les infraccions per als esportistes i personal de
suport.
Els principals canvis que hi hem introduït són:

a. Fer més senzilla la redacció
b. Adequar la terminologia
c. Comprovar les referències internes a altres articles de les
Regles i del Codi mundial antidopatge
d. Revisar la numeració de tots els articles
e. Comparar i harmonitzar la terminologia i el contingut
f. Comparar la versió existent amb les versions anglesa,
francesa i espanyola del Codi mundial antidopatge
g. Adaptar el contingut a la supressió de l’òrgan d’apel·lació
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h.

Introduir les previsions necessàries per
separar el procediment específic establert a
les Regles, com a conseqüència de les
obligacions que es desprenen de la
signatura del Codi mundial antidopatge,
dels altres procediments andorrans
professionals, administratius o penals
principalment, que hi poden ser aplicables.

Reglament de Règim intern
Aquest reglament adapta l’estructura actual al
sistema de lluita contra el dopatge. Determina els òrgans
que componen l’AGAD i les seves funcions.
Els principals canvis que hi hem introduït són:
a.
b.
c.
d.

Simplificar-ne l’estructura del Reglament
Unificar-ne la terminologia amb les altres normes reglamentàries
Extreure la informació detallada sobre funcionament de la CDD
Suprimir la part de la Comissió Superior de Disciplina contra el
Dopatge (CSDD)
e. Organitzar la informació de manera més senzilla
f. Suprimir l’annex que conté el formulari de confidencialitat que han
de signar els membres de l’AGAD
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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,
independent de l’AGAD i responsable en les condicions
establertes a les Regles, de les decisions sobre infraccions
quan l’esportista o el personal de suport no ha acceptat la
proposta que li ha notificat l’AGAD un cop efectuada la
gestió de resultats. És un reglament nou, ja que l’hem
separat del Reglament de règim intern.
Els principals canvis que hi hem introduït són:

a. Simplificar-ne el sistema, establint que el Tribunal Arbitral de
l’Esport (TAS) és l’òrgan d’apel·lació de les decisions de la CDD
b. Relacionar la recusació d’un membre de la CDD amb el sistema
implantat al Codi de l’Administració
c. Proposar terminis senzills
d. Reprendre continguts que hem extret del Reglament de règim
intern de l’AGAD
e. Completar alguns articles amb continguts que ens han semblat
essencials de les Regles
f. Analitzar la legislació europea i hem reprès alguns punts de la
regulació suïssa i monegasca
g. Introduir comentaris al marge per explicar les modificacions
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h. Reprendre els principis de funcionament de l’antiga CSDD per als
dos únics recursos que es regulen
i. I suprimir el document publicat en annex per raons d’eficàcia

Modificació del Codi Penal Andorrà i
la Llei de l’Esport
Finalment, a finals d’any es va aprovar la Nova Llei de
l’Esport. Tal i com havíem esmentat en altres memòries
anuals, el que ens aportarà aquesta nova llei, en relació a la
lluita contra el dopatge és:
- amb la MODIFICACIÓ DEL CODI PENAL, obrir les
portes a la persecució i sanció administrativa de la
possessió, l’elaboració o creació, el tràfic, la venda, la
prescripció… de forma indeguda de les substàncies
considerades inespecífiques segons la llista en vigor, amb
agreujant si és en relació amb menors.
- amb la MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE L’ESPORT, donar
consistència jurídica a la reglamentació desplegada per
l’Agència Andorrana Antidopatge i ampliar la regulació
normativa:
- de la responsabilitats en la lluita contra el dopatge de les
federacions nacionals i el COA
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- de les característiques d’utilització del sistema de gestió i

administració antidopatge de l’Agència Mundial Antidopatge
(ADAMS) en cada una de les seves funcionalitats
- en 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)
- en la implicació del Govern en la lluita contra el dopatge

ADAMS
De la mateixa manera que durant l’exercici anterior, ja
utilitzem tots els mòduls d’ADAMS.
Emfatitzar que aquest any, hem posat en funcionament el
passaport biològic esteroïdal, per cada un dels atletes
controlats; així com el passaport hematològic, per alguns
atletes en concret. Per avaluar aquests passaports, hem
arribat a una acord amb la Athlete Passport Management
Unit (APMU) de França, situada al Laboratori acreditat per
l’AMA de París (Chambery). L’AMPU rep automàticament a
través d’ADAMS, tots els resultats del passaports biològics
dels nostres atletes i ens ajuda a valorar els passos a seguir
segons els perfils obtinguts (tant pel que fa als
hematològics com pels esteroïdals).
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Relacions internacionals
CAHAMA i T-DO

• Viatge a Lausana – del 19 al 23 de març – iNADO workshop i
Symposium de l’AMA
• Viatge a Polònia – 27 de març – 41è CAHAMA Meeting (no vaig
poder-hi anar per raons personals)
• Viatge a Estrasburg – 2, 3 i 4 de maig – 42è CAHAMA Meeting
• Viatge a Brussel·les – 10, 11 i 12 de setembre – 43è CAHAMA
Meeting
• Viatge a Estrasburg – 29, 30 i 31 d’octubre – 44è CAHAMA Meeting
• Viatge a Roma – 5, 6, i 7 de novembre – ABP Symposium

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. Les relacions són estretes amb la
direcció i ja tenim gairebé enllestit el conveni de
col·laboració amb el Consell Català de l’Esport, que
reforçarà aquests lligams i donarà més força a la nostra
agència.
Dins del conveni que està a punt de signar-se, cal destacar:
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- El Consell Català de l’Esport facilitarà el subministrament de

material específic i l’AGAD assumirà el càrrec de les analítiques que
es duran a terme al Laboratori Antidopatge de Catalunya
- Promocionarem la lluita antidopatge en els diferents col·lectius més
sensibles, com els esportistes joves, els clubs, les federacions i les
diferents entitats esportives
- Impulsarem l’ús de la llengua catalana en el marc de l’Agència
Mundial Antidopatge
- Promourem la recerca en la problemàtica antidopatge i la
divulgació de la mateixa, mitjançant jornades científiques que es
puguin celebrar alternativament a ambdós països

iNADO i AMA
Andorra (AGAD) segueix adherida a l’Institut
d’Organitzacions Nacionals Antidopatge (iNADO), que és
un organisme que dona suport a les Agències
Antidopatge. A través de la iNADO, hem participat a la
jornada que van organitzar a Lausana abans del Simpòsium
de l’AMA, de temàtica diversa. Ens va permetre 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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Posteriorment, vàrem participar al Symposium de l’AMA,
amb uns continguts molt similars als de la iNADO, sent la
conformitat i el qüestionari, dos dels principals temes de
preocupació de la comunitat antidopatge mundial.
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PROGRAMA DE CONTROLS 2018
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
Objectius, 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.

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

Per determinar el repartiment de controls del nostre programa:

- Avaluem els riscos 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

Memòria 2018 de l’Agència Andorrana Antidopatge - Març 2019
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Grup d’esportistes sotmesos a controls
GRUP OBJECTIU
Composat 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
esterïdals. Destinataris principals del programa.

GRUP OBJECTIU « RTP »
GRUP CONTROL « Testing Pool »
GRUP COA « General Pool »

GRUP CONTROL
Composat pels atletes que representen Andorra internacionalment. Composat 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 anuals. 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.

GRUP COA
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.

Memòria 2018 de l’Agència Andorrana Antidopatge - Març 2019
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Repartiment de controls 2018
Hem fet 43 controls a esportistes andorrans, vuit més que l’any anterior i no s’ha trobat cap resultat analític advers (RAA).

Repartiment de controls segons esport
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Repartiment de controls segons si són dins
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Controls 2017 = 31
Controls 2018 = 43
2017 = 34 controls
2018 = 46 controls
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L’accent principal del PRC 2018 s’ha posat en els esports d’hivern i en aquells en els que hi ha major nombre de llicències.

Col·laboracions amb
Federacions Internacionals

Aquest any, hem seguit col·laborant
en tots els grans esdeveniments
esportius
Copa del Món de la Font Blanca
Es va dur a terme un programa educatiu i preventiu a
quatre bandes: FAM, ISMF, COA i AGAD. Els objectius van
ser:
- Mostrar el nostre compromís per un esport net
- Inspirar els esquiadors de la Copa del Món per prendre eleccions
guanyadores
- Informar als atletes sobre les conseqüències de prendre
medicaments
- Fer que els atletes comparteixin el seu compromís amb l'esport net
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Amb la instal·lació d’un stand a la zona d’acreditacions i el
hall del menjador, i amb una activa visualització del
projecte a les xarxes socials, vàrem aconseguir arribar a
molta gent i donar visibilitat al missatge Juga Net i Digues
NO! al Dopatge

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:
- es van 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.
[...]
- vam pactar fer dos controls de dopatge durant la competició
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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, for mació dels
voluntaris/chaperons,
adquisició de material,
coordinació entre la
Federació Internacional i
l’Organitzador…).

FORMACIÓ I EDUCACIÓ
Fons de la UNESCO per a
l’eliminació del dopatge en
l’esport de la Unesco
El projecte

Durant el 2017, es va executar el projecte que ens va
permetre 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.
Les accions que vam realitzar, van ser:
- Crear la pàgina web de l’AGAD
- Introduir continguts de lluita contra el dopatge i actualitzar

els continguts existents relacionats amb la lluita contra el dopatge
de les formacions esportives del Centre de Formació Professional i
de l’EFPEM
- Crear una campanya pública per promoure l’esport sense dopatge
a les instal·lacions esportives
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- Donar una visió més simple de la llista de substàncies i mètodes

Durant el 2018
No es van poder realitzar totes les accions del projecte i la
creació de l’APP és va deixar pel 2018. Serà una eina clau
per informar i guiar tots els esportistes i permetrà a que els
esportistes facilitin les seves dades de localització de forma
ràpida i senzilla, des de qualsevol lloc i sense necessitat
d’utilitzar l’ordinador. A l’inici d’aquest exercici, es va fer el
retorn del l’import sobrant no utilitzat, per a la realització
del projecte.

Xerrades preventives
federatives
Durant aquest exercici, hem intentat incidir en un major
nombre de federacions i clubs. Els objectius principals
d’aquestes xerrades són:

prohibits
- Informar sobre les Autoritzacions d’Ús Terapèutic

Durant aquest 2018, hem arribat a les següents entitats:
- Federació Andorrana de Ciclisme, joves de tecnificació
- Hoquei Club Andorra
- Federació Andorrana de Muntanyisme, equip de tecnificació
- Federació Andorrana de Bàsquet, joves preseleccionats per anar als
Jocs de la Joventut a Buenos Aires.
En aquest cas, també vàrem realitzar 6 controls preventius entre els
preseleccionats. Van ser controls educatius, en els que s’explicava
als joves tot el que han de tenir en compte durant un control, quins
són els seus deures, però també quins són els seus drets.

Contacte amb els esportistes
Tots els esportistes que formen part del Grup d’Esportistes
Sotmesos a Controls, reben una notificació en la que els
expliquem:
- el període durant el qual en formaran part del grup
- les obligacions que això comporta així com les conseqüències de
no complir amb les obligacions

- Donar una visió global dels actors que intervenen en la lluita contra
el dopatge

- Informar de les infraccions i les conseqüències del dopatge
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Cada mes els esportistes reben un correu per recordar-loshi que han de fer-nos arribar les seves dades de
localització.
D’altre banda, truquem regularment als esportistes per
ajudar-los amb tot el que comporta formar part del Grup
d’Esportistes Sotmesos a Controls.

Capítol

Pressupost Inicial Pressupost Final
2018
2018

Liquidat
31/12/18

% Liq. /
Press. Final

Liquidat

Variació Liquidació

31/12/17

18 vs 17

% Var. Liq.
18 vs 17

Ingressos

81.396,07

81.396,07

87.502,55

107,50%

91.950,81

-4.448,26

-4,84%

Transferències corrents

79.839,43

79.839,43

83.908,08

105,10%

88.172,68

-4.264,60

-4,84%

Transferències de capital

1.556,64

1.556,64

2.984,92

191,75%

3.168,58

-183,66

-5,80%

0,00

0,00

609,55

609,55

0,00

0,00%

-81.396,07

-88.702,03

-84.021,76

94,72%

-79.807,48

-4.214,28

5,28%

Despeses de personal

-43.999,73

-46.112,45

-46.112,45

100,00%

-43.014,57

-3.097,88

7,20%

Consum de béns corrents i serveis

-29.825,49

-28.357,22

-24.709,41

87,14%

-30.223,98

5.514,57

-18,25%

-100,00

-146,07

-144,49

98,92%

-120,42

-24,07

19,99%

-5.914,22

-6.600,36

-6.600,36

100,00%

-6.059,40

-540,96

8,93%

-79.839,43

-81.216,10

-77.566,71

95,51%

-79.418,37

1.851,66

-2,33%

Inversions reals

-1.556,64

-7.485,93

-6.455,05

86,23%

-389,11

-6.065,94

1558,93%

Despeses de capital

-1.556,64

-7.485,93

-6.455,05

86,23%

-389,11

-6.065,94

1558,93%

0,00

-7.305,96

3.480,79

-47,64%

12.143,33

-8.662,54

-71,34%

Actius Financers

Despeses

Despeses financeres
Transferències corrents
Despeses de funcionament

Resultat pressupostari
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L’AGAD EN XIFRES
Pressupost 2018
El pressupost de referència que s’ha utilitzat durant l’any 2018 per dur a terme la liquidació pressupostària,
ha estat el pressupost aprovat pel M.I. Consell General en la sessió de l‘1 de març del 2018 i aprovat pel
consell de l’AGAD el 18 de setembre del 2017: “En el pressupost de l’Agència Andorrana Antidopatge
s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 81.396,07 euros. Els
recursos previstos durant l’exercici són de 81.396,07 euros”.
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Ingressos
CODI

DESCRIPCIÓ
4
5
7
8

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS

Pressupost
Pressupost Final
Inicial 2018
2018
81.396,07
81.396,07
79.839,43
79.839,43
0,00
0,00
1.556,64
1.556,64
0,00
0,00

Liquidat
% Liq. / Press.
31/12/18
Final
87.502,55
107,50%
83.908,08
105,10%
0,00
2.984,92
191,75%
609,55
-

Liquidat
Variació Liquidació % Var. Liq. 18
31/12/17
18 vs 17
vs 17
91.950,81
-4.448,26
-4,84%
88.172,68
-4.264,60
-4,84%
0,00
0,00
3.168,58
-183,66
-5,80%
609,55
0,00
0,00%

La liquidació del pressupost d’ingressos ascendeix a 87.502,55€, el que representa una liquidació d’un
107,50% del pressupostat.
Aquest 7,7% superior al previst i pressupostat inicialment, prové de:

- projecte col·laboratiu per la Copa del Món de la Font Blanca (aportació econòmica del COA, la Federació Andorrana de Muntanyisme i la
-

Federació Internacional d’Esquí de Muntanya)
projecte preventiu realitzat amb la Federació Andorrana de Bàsquet, previ als Jocs Olímpics de la Joventut realitzats a Buenos Aires
la col·laboració amb la Federació Andorrana d’Atletisme, per la realització dels controls de dopatge dels Mundials de Curses de Muntanya que es
van realitzar a Canillo al Setembre
les col·laboracions per a la realització de controls de dopatge a esportistes d’altres països, residents a Andorra
la col·laboració del nostre Agent de Control de dopatge als Jocs Olímpics del Mediterrani
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Despeses
CODI

DESCRIPCIÓ
1
2
3
4
6

Despeses de personal
Consum de béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals

Pressupost
Pressupost Final
Inicial 2018
2018
81.396,07
88.702,03
43.999,73
46.112,45
29.825,49
28.357,22
100,00
146,07
5.914,22
6.600,36
1.556,64
7.485,93

Liquidat
% Liq. /
Press. Final
31/12/2018
84.021,76
94,72%
46.112,45
100,00%
24.709,41
87,14%
144,49
98,92%
6.600,36
100,00%
6.455,05
86,23%

Liquidat
Variació Liquidació % Var. Liq. 18
vs 17
31/12/2017
18 vs 17
79.807,48
4.214,28
5,28%
43.014,57
3.097,88
7,20%
30.223,98
-5.514,57
-18,25%
120,42
24,07
19,99%
6.059,40
540,96
8,93%
389,11
6.065,94
1558,93%

LA LIQUIDACIÓ DEL 2018 en quant a despeses de funcionament, ascendeix a 77.566,71€ equivalent a una
liquidació del 95,51% del total pressupostat.
En comparació amb l’execució de l’exercici anterior (79.418,37€), s’experimenta una disminució en quant a les despeses de
funcionament, per un import de 1.851,66€.
En aquest exercici, tal i com hem explicat a l’apartat d’ingressos de la memòria, l’AGAD ha rebut la totalitat del pressupost
amb les transferències corrents provinents del M.I. Govern d’Andorra, per un import de 79.839,43€.
Cal ressaltar que durant aquest exercici ja no s’ha executat el projecte de la UNESCO, fet que s’hagués pogut plasmar amb
una disminució significativa de les despeses de capítol 2. Finalment això no ha succeït i s’ha vist mitigat per altres despeses
que suposen un increment del consum de funcionament de l'entitat per a l'exercici 2018.
D'una banda, el capítol 1 ha liquidat un import de 3.097,88€ més en comparació amb l'exercici anterior. Aquest fet ha
esdevingut per: l’augment de l’IPC; per les despeses generades per pagar les tasques d’agent de control de l’Eduard Vergara
als Jocs del Mediterrani; per fer front a les despeses generades per la contractació del tècnic eventual; i per les pertinents
despeses de seguretat social per cada un dels fets citats.
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Per l'altra, el capítol 2 ha liquidat 5.514,57€ menys que a l’exercici 2017. Els factors que han contribuït a aquesta variació són
els següents:
- El Subc. 22621 “Traduccions i Correccions” ha patit una disminució de la liquidació per un import de 1.929,61€
- El Subc. 22740 “Treballs realitzats per empreses d'impressions i publicacions” ha patit una disminució de la liquidació per un import de 8.584,62€
- El Concepte 23 “Indemnitzacions per serveis (dietes i locomoció)” ha patit una disminució de la liquidació per un import de 1.193,12€
- I el Subc. 22760 “Treballs realitzats per empreses d'estudis i treballs tècnics” ha patit un augment de la liquidació per un import de 7.214,60€
En resum, el projecte de la UNESCO hauria d'haver suposat una reducció de les despeses de funcionament de l'entitat per a
l'exercici 2018, per un import de 9.838,85€ que, juntament amb la disminució de les despeses de dietes i locomoció, hauria
ascendit a un total de -11.031,97€.
Finalment aquesta variació s'ha vist disminuïda per les despeses en concepte d'assessoraments jurídics i de capítol 1.
En quant a les despeses per fer front a les indemnitzacions per serveis, després de l’aprovació en sessió de Consell d’aquest
exercici, caldrà preveure de cara al pròxim exercici, un augment en els respectius subconceptes degut a l’equiparació als
costos que utilitza Govern, sinó, no serà suficient per poder suportar les despeses que es derivaran dels compromisos a
l’exterior de la directora i els seus treballadors.
El cost derivat de les despeses provinents de l’execució del Programa de Controls de dopatge ha estat superior al de l’any
anterior. El nombre de controls realitzats als esportistes del Grup d’Esportistes Sotmesos a Controls equival al nombre
pressupostat (46). Tot i això, els diferents costos que es deriven dels controls de dopatge (financers, transport, anàlisis...) han
estat superiors. Aquests fet s’esdevé per les múltiples col·laboracions amb organismes internacionals, efectuant controls i
serveis suplementaris relacionats amb els controls de dopatge.
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Pressupost 2019
El pressupost acceptat pel Govern que tindrà l’AGAD per al 2018 és de 81.396,07€. Aquest import és 26.989,02€ més
elevat que el del 2018, equivalent a un 33,16% de més.
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FUTUR PRÒXIM DE L’AGAD
Gran part dels grans objectius establerts al ràport 2017, s’han complert
Augment del nombre de controls
Formar les federacions i els seus membres (xerrades informatives)
Posar en funcionament l’APP de l’AGAD (només manca la publicació a l’APP Store de Mac)
Incorporar una nova persona amb perfil jurídic (s’ha incorporat finalment un tècnic a mig temps i
s’han contractat els serveis d’un bufet d’advocats pels temes jurídics)
Desplegar les tasques que pengen de la nova llei de l’esport (es va acabar aprovant a finals
d’any, cosa que ho ha fet impossible)

Objectius 2019
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
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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
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
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