
 
 

M
e
m
ò
r
i
a    
A
n
u
a
l



 

Memòria anual de 
l’AGAD 

ORGANITZACIÓ 
DE L’AGAD 

 
03. El Consell 

03. La comissió Executiva 
04. Esquema de 

funcionament 
 
 

1

ENTORN 
INSTITUCIONAL 

 
05. Activitat jurídica 

06. Elaboració d’un pla 
d’acció 

07. Relacions internacionals 
07. Els laboratoris 

07. CAUT i AUT 

2

PROGRAMA DE 
CONTROLS 

 
09. Criteris 

09. Grups d’esportistes 
sotmesos a Controls 

09. Programa de Controls 
2016

3

FORMACIÓ I 
EDUCACIÓ 

 
011. Found  

12. Xerrada formativa  
12. Reunions puntuals amb 

els esportistes 

4

L’AGAD EN  
XIFRES 

 
013. L’AGAD en xifres 
013. Pressupost 2017  

5

ALTRES ACCIONS I 
FUTUR PRÒXIM 

 
014. Comunicació 

014. Publicació de la pàgina 
web. 
 

6

Índex de continguts

MEMÒRIA ANUAL DE L’AGAD                                                                                             14 febrer de 2017



MEMÒRIA ANUAL DE L’AGAD 14 febrer de 2017

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 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… 

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

V a l o r s d e 
l’AGAD 

 COOPERACIÓ 

 COMUNICACIÓ 

 RIGOR 
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Jordi Beal 
P r e s i d e n t d e 
l’AGAD  
Secretari d’Estat 
d’Esports 

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

Eduard Vergara 
Tècnic de l’AGAD 
Tècnic de la SEE 

Lydia Fuentes 
Tècnica de 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 atr ibuïdes a l 'Agència 
Andorrana Antidopatge.  

Aquestes funcions estan determinades per la Llei 
3/2016, pel Codi mundial antidopatge, per les 
Regles antidopatge i pel Reglament de l’AGAD, 
aprovat en la primera sessió del Consell, de l’11 
d’abril del 2016. 

El Consell s’ha reunit 4 vegades per marcar les 
línies d’acció i per aprovar les tasques i accions de 
la Comissió Executiva. 

El pressupost del 2017 també s’ha consultat amb 
el Consell per tal d’elaborar-lo i determinar les 
partides en les quals s’haurien de distribuir el 
diners. 
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LA COMISSIÓ EXECUTIVA 
 
Està formada per la direcció i i les dues persones delegades de la Secretaria d’Estat d’Esports.  

És la responsable d’elaborar i aplicar el programa antidopatge en tots els àmbits obligatoris segons el 
Codi. 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. L’encarregat de dur a terme gran part del Programa de 
Controls i serà el tècnic encarregat d’adaptar els continguts educatius dels Centres de formacions 
esportives. Dona suport en tots els projectes de l’AGAD. 

La Lydia Fuentes, dóna suport en les tasques més administratives. Coordina les traduccions, 

“En la primera Sessió del Consell, la direcció de l’AGAD va ser designada 
per un període de sis anys, tal i com especifica el Reglament.” 

“Les Regles i el Reglament, després de petites modificacions, van ser 
aprovades en aquesta mateixa sessió del Consell de l’AGAD.”
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Activitat jurídica 

La llista de substàncies i mètodes 
prohibits 

El 24 de març del 2016 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 2017. 
 

 

Regles de l’AGAD 

Al mateix temps que s’estava redactant la Llei 
3/2016 i en col·laboració amb l’AMA, es van 
redactar les Regles antidopatge, que són una 
trasposició del Codi mundial antidopatge. 

Posteriorment, s’hi van fer els petits canvis pactats 
al primer Consell de l’AGAD. 

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. 

 
Reglament de l’AGAD 

Aquest Reglament regula el funcionament intern 
de l'Agència Andorrana Antidopatge i també es va 
redactar en col·laboració amb l’AMA. 

El Reglament determina els òrgans que componen 
l’AGAD i les seves funcions. 

Conté també el Reglament de disciplina del 
dopatge, en el 
qual queden 
definides la 
Comissió de 
Disciplina del 
Dopatge i la 
Comissió 
Superior de 
Disciplina del 
Dopatge i les     
funcions 
respectives. 

 
Elaboració d’un pla d’acció 

L’AGAD està en funcionament des del 18 d’abril 
del 2016. 

Les accions predominants durant els primers 
mesos han estat la posada en funcionament de la 
parapública: adequació de l’espai que ocupa 
l’AGAD, creació de la imatge corporativa, donada 
d’alta a la Seguretat Social i a Tributs, adequació 
de la documentació per dur a a terme els controls 
(formularis) i la adequació de la documentació per 
dur a a terme els diversos procediments. 
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Un cop tot això ha estat llest, s’ha iniciat el treball 
més tècnic. 

Una de les principals accions i -que és un requisit 
de l’AMA-, és la posada en marxa del Sistema 
d’administració i gestió antidopatge (ADAMS). 
L’ADAMS és el sistema que exigeix utilitzar l’AMA, 
per ges t ionar les dades de ls d i fe rents 
procediments implicats en la lluita contra el 
dopatge. És un sistema d’emmagatzematge i 
compartiment en línia, que pretén unificar i facilitar 
les accions. 

A Andorra fa anys que s’intenta implementar 
aquest s istem, però sempre hem trobat 
complicacions entre la posada en funcionament i 
la nostra Llei de protecció de dades.  
D u r a n t t o t s a q u e s t s 
m e s o s , s ’ h a e s t a t 
treballant estretament 
a m b l ’ A g è n c i a d e 
Protecció de Dades per 
trobar-hi una solució. 

Amb la modificació de la 
Llei de l’esport, l’ADAMS 
serà una realitat per  a 
l’AGAD. Durant els mesos 
p r e v i s , s e g u i r e m 
f u n c i o n a n t a m b e l 
sistema que teníem fins 
ara i que està avalat per 
l ’ A M A . T a m b é 
començarem amb la 
formació de l’ADAMS, 
p e r q u è e l p u g u e m 
u t i l i t z a r q u a n s i g u i 
possible per llei. 

L’ADAMS aportarà un valor afegit a l’AGAD i 
facilitarà les tasques dels cinc mòduls dels quals 
està composat: 

a. Informació de localització: permetrà tenir i 
compartir la informació de localització dels 
atletes de més alt nivell d’Andorra de forma 
acurada i completa. Els atletes disposaran 

d’una APP per poder actualitzar la seva 
informació 

b. Autoritzacions d’ús terapèutic: les demandes i 
l e s a u t o r i t z a c i o n s a t o r g a d e s 
s’emmagatzemaran a ADAMS i es podran 
compartir amb les federacions internacionals 
que vulguin fer controls als nostres esportistes. 

c. Controls de dopatge: és obligatori tenir 
registrats l’ADAMS tots els controls de dopatge 
que fan les organi tzac ions nacionals 
antidopatge (ONAD). El registre es farà al 
moment i permetrà no haver de reportar 
anualment a l’AMA els controls que hem fet. 

d. Gestió de resultats: no hi ha gaires resultats 

analítics adversos (RAA), però la gestió dels 
que hi puguin haver ha de quedar registrada a 
l’ADAMS i s’ha d’adequar a les exigències dels 
estàndards. 

e. Passaports biològics: de cara al 2017, 
engegarem els passaport biològic per a més 
d’un esportista. L’ADAMS ens permetrà 
gestionar-lo conjuntament amb la Unitat de 
Gestió de Passaports (UPB) que hàgim escollit. 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Relacions internacionals 

Des de que Andorra estava en situació de no 
conformitat amb el Codi mundial antidopatge, les 
relacions amb l’AMA han estat molt estretes. En 
col·laboració amb l’Agència, es van fer la Llei de 
creació de l’Agència Andorrana Antidopatge, les 
Regles antidopatge i el Reglament intern de 
l’Agència Antidopatge. 

Un cop creada l’AGAD, no s’ha trencat aquest 
vincle i la comunicació amb l’AMA és contínua, fins 
al punt que el 6 de desembre es va fer una reunió 
al Departament Europeu de l’AMA. 

Es va planificar també la participació en les 
trobades del Comitè Europeu Ad Hoc de l’Agència 
Mundial Antidopatge (CAHAMA), que han servit 
per crear sinergies entre diverses persones de 
l’àmbit de l’antidopatge europeu, i per com per fer 
un seguiment del camí que hem de seguir en la 
política de la lluita contra el dopatge. Les reunions 
a les que s’ha participat són: 
- Estrasburg, al maig del 2016. 
- Hèlsinki, a l’octubre del 2016. 
- Kíev, al novembre del 2016. 

Durant aquests primers mesos, Andorra s’ha 
adherit a l’Institut d’Organitzacions Nacionals 
Antidopatge (iNADO), que és un organisme que 
dona suport a les ONAD. A través de l’iNADO, vam 
poder participar en unes Jornades sobre el 
passaport biològic a Newmarket, i al Congrés 
internacional d’esport de Ginebra. 

D’altra banda, amb l ’afany d’ampliar les 
col·laboracions de l’AGAD, ens vam reunir amb 
l’Agència Francesa Antidopatge (AFLD) i amb el 
Consell Català de l’Esport per crear sinergies amb 
els dos països veïns. De moment, estem pendents 
de rebre un esborrany de conveni de col·laboració 
amb les dos parts. 

Els laboratoris 

Per proximitat, durant aquest 2016 s’ha utilitzat el 
laboratori acreditat per l’AMA de Barcelona, 
Institut del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM). 

El 5 de desembre passat ens vam reunir amb la 
direcció del laboratori (Rosa Ventura). La reunió va  
servir per polir detalls quant al procediment 
d’enviament i rebuda de mostres, i per entendre 
una mica més com funcionen les anàlisis dels 
controls. 

Vam concretar que establiríem una política 
d’emmagatzematge a inicis del 2017, requisit del 
Codi i de l’AMA. 

Amb aquest acostament al laboratori creem una 
sinergia bàsica. 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 

S’ha atorgat una autorització d’ús terapèutic (AUT) 
a un esportista d’Andorra. Les AUT permeten als 
atletes prendre una substància prohibida de la 
llista quan aquesta substància és la única opció per 
minimitzar els símptomes d’una malaltia. 

Els membres del Comitè per a l’Autorització per a 
Ús amb Finalitats Terapèutiques (CAUT) s’han 
mantingut fins al 2017. A partir del gener del 2017, 
les autoritzacions s’intentaran fer de forma 
conjunta amb les federacions internacionals 
respectives, o directament amb la francesa, per tal 
d’evitar el possible conflicte d’interessos que 
pugui haver-hi. 
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Conflicte d’interessos 

Va ser un dels aspectes que es va tenir molt en 
compte des de l’AMA, pel fet que Andorra no 
estava en conformitat amb el Codi. 

Per sol·ucionar aquest aspecte s’han dut a terme  
diverses accions: 
- Executar el màxim d’AUT a través del CAUT de les 
federacions internacionals. 
- Fer els controls fora de competició per sorpresa, 
instaurant un sistema simple de localització.  
- No notificar a l’ACD el lloc on es faran els propers 
controls ni els noms dels atletes sotmesos a 
control. 
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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 des de l’AMA era crear un 
programa de controls intel·ligent i eficaç (tal com 
defineix l’Estàndard Internacional dels Controls i 
les enquestes). Per a això, l’AGAD va dur a terme 
diverses accions: 

1. Crear els criteris (contrastats amb l’AMA) que 
permetessin justificar quins esportistes havien 
de formar part del programa. 

2. Crear un sistema de localització per poder fer 
controls sorpresa. 

3. Planificar a QUI i QUAN es faran els controls. 

Amb la posada en funcionament i l’adequació dels 
procediments, es va començar el programa de 
controls el mes de juliol passat. De cara a l’any que 
ve, es farà un pas endavant, s’engegarà la  
utilització del passaport biològic i durem a terme, 
conjuntament amb l’IMIM, una estratègia 
d’emmagatzematge de mostres. 

Això permetrà tenir un nou criteri per tal de crear 
el programa de controls de dopatge del 2018. 

 
Grup d’esportistes sotmesos a 
controls 

Amb els criteris establerts, es diferencia fàcilment 
entre els principals esportistes destinataris del 
programa de control i els que rebran controls com 
a mitjà de prevenció. El grup d’esportistes 
sotmesos a controls es divideix posteriorment en 
tres subgrups:  

Grup objectiu 

L’accent principal del programa. Tres controls per 
esportista i activació de passaports biològics. 

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

Grup de control 

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 als grans 
esdeveniments no olímpics. 

Grup COA 

Esportistes que no estan habitualment dins els 
a l t res dos grups i que part ic iparan en 
competicions que estan sota el paraigua del COA. 

Programa de controls del 2016 

L’AGAD es va posar en marxa el 18 d’abril passat. 
Fins al juliol no es van fer els primers controls, cosa 
que no ha permès dur a terme el 42 controls 
planificats el 2015.  
 
En total s’han fet 22 controls a esportistes 
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Atletisme (3) Esquí Alpí (8)
Snowboard (2) Futbol 11 (4)
Judo (1)  Tir (1)
Natació (1) Esquí Muntanya  (3)



MEMÒRIA ANUAL DE L’AGAD 14 febrer de 2017

andorrans i no s’ha trobat cap resultat analític 
advers (RAA). 

 

Col·laboracions en controls de grans 
esdeveniments 

L’AGAD, des de que es va crear, ha col·laborat amb 
grans esdeveniments que es fan al nostre país: 

• Copa del món Font Blanca: col·laboració 
econòmica (5.000€).  

• Copa del món de DH i Cross Country a Vallnord: 
coordinació amb l’organització i amb la Fundació 
de l’UCI per enviar mostres i lseleccionar els  
voluntaris. Procurar el material per fer els 
controls. 

• Tour de France: facilitar el contacte entre 
l’Agència Francesa i els responsable d’interior. 

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. 

22 
CONTROLS 3 EN COMPETICIÓ 19 FORA 

COMPETICIÓ

21 
CONTROLS 

D’ORINA
3 amb EPO 18 sense EPO

1 CONTROL 
SANGUINI ——- 1 sense EPO

0 RAA 0 RAA 0 RAA
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Fons per l ’el iminació del 
dopatge en l’esport de la 
UNESCO 

La redacció d’un projecte per intentar aconseguir 
els fons que atorga la UNESCO a països que estan 
desenvolupant un programa de lluita contra el 
dopatge, ha estat una de les principals accions 
que ha dut a terme l’AGAD durant aquests primers 
mesos de funcionament. El 12 d’octubre vam 
saber que el projecte havia estat acceptat per 
unanimitat i que el 2017 rebríem la subvenció per 
dur-lo a terme. 

El projecte que hem presentat està organitzat en 
tres grans blocs:  

• La prevenció del dopatge, un objectiu de salut 
en l’esport: encapçalat per la creació d’una 
àmplia i completa pàgina web, que servirà 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: consisteix a introduir i actualitzar els 
continguts de les formacions esportives del 
Centre de Formació Professional i de l’EFPEM, 
per ta l que els professors t inguin els 
coneixements adequats per transmetre’ls als 
seus alumnes i als futurs educadors i animadors 
esportius. Amb els anys, aconseguirem una xarxa 
d’”ambaixadors antidopatge” i l’objectiu és que 
cada vegada estigui més estesa la connotació 
negativa de les conseqüències del dopatge en 
l’esport i en la vida de les persones. 
 
Ja ens hem reunit amb el director del 
Departament de Formació Professional, 
Formació d'Adults i Recursos Educatius i tenim 
les portes obertes a poder iniciar les accions 
d’aquest bloc. 

• Campanya pública per promoure l’esport sense 
dopatge: a les instal·lacions esportives es faran  
campanyes de conscienciació i visualització de 
l’eslogan de lluita contra el dopatge amb 
l’objectiu de comunicar el missatge de forma 
passiva a la població andorrana. 
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Dins del projecte, cal destacar la creació de la 
pàgina web de l’AGAD, eina clau per informar i  
guiar sots els esportistes i els que no ho són 
també. 

En breu, quan la UNESCO ens doni el tret de 
sortida, podrem iniciar i activar les accions 
emmarcades en aquest projecte. 

Xer rada fo rmat iva a l e s 
Jornades de tardor de la FAE 

Anualment, la Federació Andorrana d’Esquí fa 
unes jornades tècniques a la tardor, abans de la 
temporada d’hivern. Aquest any, fruit de la creació 
de l’AGAD, ens van convidar a fer una “xerrada” 
sobre dopatge.  
Va ser un debat interessant amb els tècnics dels 
clubs, que va permetre exposar en quina situació 
es troba la lluita contra el dopatge a Andorra, i 
informar els tècnics de la seva tasca com a 
ambaixadors i responsables en la promoció de la 
lluita contra el dopatge entre els seus petits i grans 
esquiadors. 

Reunions puntuals amb els 
esportistes 

Per respondre a l’exigència de fer els controls 
sorpresa fora de competició, hem posat en 
funcionament un sistema molt simple que ens 
permet tenir localitzats els esportistes que formen 
part del grup d’esportistes subjectes a controls. 
Aquesta acció, molt nova per a algun d’ells, i que 
es va posar en marxa sense gaire marge per 
informar -los suficientment, ha creat dubtes que 
hem anat resolent amb petites reunions individuals 
o grupals amb els esportistes que estan dins del 
programa de les federacions. 

En breu, els esportistes que formen part d’aquest 
grup rebran indicacions concretes i àmpliades 
perquè estiguin localitzables segons les Regles de 
l’AGAD. 
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Despeses del 2016 

Durant aquests primers vuit mesos i mig de 
funcionament, l’AGAD ha executat el 75% del 
pressupost. L’import rebut del M.I. Govern 
d’Andorra va ser de 65.412,18 €.  

Els 51.523,44 € de despeses, es distribueixen de la 
forma següent: 

Més de la meitat de les despeses s’han destinat a 
la retribució del personal de la direcció de 
l’Agència. 

Una part important, també, s’ha utilitzat per 
l’adequar de l’espai on se situa el despatx de 
l’Agència i per posar-le en marxa (crear la imatge, 
col·locar vinils a l’espai, material d’oficina…). 

Un 4,63% de les despeses s’han utilitzat per assistir 
a les reunions del Comitè Europeu Ad Hoc de 
l ’Agència Mundial Ant idopatge. Aquests 
desplaçaments han servit per crear sinergies amb 
diferents organismes, així com per actualitzar de 
forma adequada els procediments implicats en la 
lluita contra el dopatge, que fins ara exercia 
l’antiga Comissió Estatal Antidopatge. 

Fruit d’aquestes actualitzacions, s’ha retardat 
l’execució del programa de controls de dopatge i 
només s’ha pogut completar un 52% del programa 
previst. 

Pressupost del 2017 

El pressupost acceptat pel Govern que tindrà 
l’AGAD el 2017 és de 81.281,74€. Això representa 
un augment del 24,26% (15.869,56€) en relació 
amb el del 2016. 

Aquest augment es distribueix de la forma 
següent: 

S'augmenta el cost del programa de controls en 
1.867,86€, el cost de la resta de projectes, en 
541,72€, i l’augment més significatiu fa referència a 
les despeses de les accions que pertanyen al 
projecte del Fons. Fins a finals del 2016 no es va 
saber si s'acceptava el projecte i si ens donaven la 
subvenció per dur-lo a terme, fet que ens ha 
obligat a incloure’n el cost al pressupost, ja que 
creiem que és de vital importància començar a 
incidir en l’educació contra el dopatge. 

IMPORT %

PROGRAMA	DE	CONTROLS	DE	
DOPATGE	2016 -4.270,35 8,28%

KIEV	-	REUNIÓ	CAHAMA -612,29

4,63%	
(2.378,02)

HÈLSINKI	-	REUNIÓ	CAHAMA -587,00

LONDRES	-	JORNADES	
FORMACIÓ	PASSAPORT	BIOL	
iNADO

-346,78

SUISSA	-	REUNIÓ	AMA	+	
CONGRES -831,95

DESPESA	DE	PERSONAL -30.337,57 58,88%

ALTRES	DESPESES -14.537,5 28,21%

TOTAL DESPESA 2016 -51.523,44 100%

PRESSUPOST 
2016

PRESSUPOST 
2017 AUGMENT

PROGRAMA DE 
CONTROLS 14.412,18 16.280,04 11,5%

FONS DE LA 
UNESCO 0 13.459,98 100%

RESTA DE 
PROJECTES 51.000,00 51.541,72 2%
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MEMÒRIA ANUAL DE L’AGAD 14 febrer de 2017

 
Comunicació 

En aquests vuit mesos i mig, l’AGAD ha aparegut 
en diversos mitjans de comunicació: 

• Diaris: 
-  Creació de l’AGAD i Llei 
-  Composició del Consell 
- Controls en la competició nacional d’esquí de 
Muntanya 
-  Entrevista a la directora al Diari d’Andorra 
-  

• Ràdio i TV: 
- “Ara i Aquí", amb Jordi Beal 
-  

• S’ha creat un compte de Facebook i un de Twiter, 
que amb la posada en marxa imminent de la 
pàgina web aniran prenent protagonisme. A 
través d’aquests mitjans s’ha publicat un vídeo 
sobre el procediment de control del dopatge, 
creat per Qucut Produccions, en col·laboració 
amb l’AGAD. 

 
Campanya de difusió 

Juntament amb les comunicacions als mitjans 
públics, i tal com s’ha comentat anteriorment, l’any 
2017 s’ha previst una campanya pública per 
promoure l’esport sense dopatge, emmarcat dins 
del projecte de la UNESCO. 

Hi haurà campanyes de conscienciació i l’eslògan 
de lluita contra el dopatge a les instal·lacions 
esportives amb l’objectiu de comunicar el 
missatge de forma passiva a la població 
andorrana.
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