
LA PROBLEMATICA DEL 

DOPATGE 

UNITAT D’ESPORT I SALUT 



Legislació 

Article 50.  

—1 Pertoca a la Generalitat, en el terreny de la medicina esportiva, de tenir una actuació de caràcter preventiu que 

atengui bàsicament els aspectes següents: 

  

a) El control de l’aptitud esportiva, dins el camp de la medicina preventiva. 

  

b) El control i el seguiment dels practicants sotmesos a una disciplina d’entrenament d’esportistes de competició o de risc 

elevat. 

 c) Promoure la seguretat en la pràctica esportiva i l’assessorament mèdic i de la salut en l’activitat física del lleure. 

  

 

 

e) El foment de la formació d’especialistes en medicina esportiva, de la docència i recerca en aquesta especialitat. 

  

—2 La Generalitat fa aquesta funció des dels seus centres especialitzats degudament acreditats o per mitjà de programes 

concertats amb altres centres especialitzats. 
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En l’actualitat la Llei de l’Esport vigent a Catalunya regula la medicina de l’esport 
en els següents articles: 

d) L’actuació preventiva o de seguiment i control per evitar que els esportistes utilitzin productes no autoritzats 

mèdicament i esportivament, sempre d’acord amb les normes establertes pels organismes competents. 



Legislació 

Article 1    

   El objeto de la presente Ley es establecer una marco genera de prevención de la salud y de lucha contra el dopaje en el 

ambito de la practica deportiva, en particular en el ambito del deporte organizado o con licencia deportiva...... 

  Article 2                                                      

    La presente Ley será de aplicación a la practica deportiva general. No obstante será de aplicación unicamente a 

aquellos deportistas que se definen en el articulo 10.1 de la presente Ley. 

  Article 10.1   

     El ambito subjetivo de aplicación se extiende a deportistas que se encuentren en posesión, lo hubieran estado con 

caracter previo o hayan solicitado la licencia federativa estatal o autonómica homologada.  
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Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y 
lucha contra el dopaje en la actividad deportiva 



Organismes 
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Actualment els Organismes Reguladors del Control de Dopatge son: 

AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPATGE (WADA)  

FEDERACIONS INTERNACIONALS AGENCIES ANTIDOPATGE 

COMISSIO ANTIDOPATGE DE CATALUNYA 

http://www.google.es/url?url=http://www.zipfm.net/news/wada-audit-jadco-over-next-two-days&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=DBYVVdnkJIKsUfqBgdgK&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNFIvRtYx_9LzALbf-YW5uJ6Aku0tw
http://www.google.es/url?url=http://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Olympisches_Komitee&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ShYVVcPjIMOtU7jvg-gP&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNF2hAwMDrcMPqjyF7iYxdi5BlXhaA
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 EN COMPETICIÓ 

FORA DE COMPETICIÓ 

CONTROLS SANGUINIS 

CONTROLS D’ORINA 

LA INFORMACIÓ PREVIA ES RECOMANABLE PELS NOSTRES 
ESPORTISTES 
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LA INFORMACIÓ PREVIA ES RECOMANABLE PELS NOSTRES 

ESPORTISTES 

• En competició per l’avís dissuasiu que representa 
• Fora de competició ha de seguir un procediment: 

• Entre les 6 del matí i les 11 de la nit 
• Avisant dues hores abans 
• Als esportistes integrats en un pla de seguiment ó 
• Previs a un gran esdeveniment competitiu 



Les Substàncies i Mètodes Prohibits 
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S0: SUBSTÀNCIES NO APROVADES  

S1. AGENTS ANABOLITZANTS  
Es prohibeixen els agents anabolitzants.  
1. Esteroides Anabolitzants Androgènics (EAA)  
 a EAA exògens 
 b EAA endògens adninistrats exogenament 

2. Altres Agents Anabolitzants  

S2. HORMONES PÈPTIDIQUES, FACTORS DE CREIXEMENT, 
 SUBSTÀNCIES AFINS I MIMÈTICS  
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S3. BETA-2 AGONISTES  

S4. MODULADORS HORMONALS I METABÒLICS  

MÈTODES PROHIBITS  
 
M1. MANIPULACIÓ DE LA SANG I DE COMPONENTS SANGUÍNIS  

 
M2. MANIPULACIÓ QUÍMICA I FÍSICA  

S5. DIÜRÈTICS I AGENTS EMMASCARANTS  

 
M3. DOPATGE GENÈTIC  
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SUBSTÀNCIES I MÈTODES PROHIBITS DURANT LA COMPETICIÓ  

SUBSTÀNCIES PROHIBIDES  

S6. ESTIMULANTS: 
 a) Estimulants no específics 
 b) Estimulants específics  

Excepte:  
Els derivats d’imidazol d’ús tòpic/oftàlmic i els estimulants inclosos en el Programa de Seguiment 
2015*  
* Bupropió, cafeïna, fenilefrina, fenilpropanolamina, nicotina, pipradol i sinefrina: Aquestes 
substàncies estan incloses en el Programa de Seguiment 2015 i no es consideren Substàncies 
Prohibides.  
** Catina: Prohibida quan la seva concentració en orina superi els 5 micrograms per mil·lilitre.  
*** Efedrina i metilefedrina: Prohibides quan la seva concentració en orina superi els 10 micrograms 
per mil·lilitre.  
**** Epinefrina (adrenalina): No està prohibida la seva administració local, p. ex. nasal, oftalmològica, 
o la seva co-administració amb agents d’anestèsia local. ***** Pseudoefedrina: Prohibida quan la seva 
concentració en orina superi els 150 micrograms per mil·lilitre.  
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SUBSTÀNCIES I MÈTODES PROHIBITS DURANT LA COMPETICIÓ  

SUBSTÀNCIES PROHIBIDES  

S7. NARCÒTICS  

S8. CANNABINOIDES  

S9. GLUCOCORTICOIDES  
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SUBSTÀNCIES PROHIBIDES EN DETERMINATS ESPORTS  

P1. ALCOHOL   
 Automobilisme (FIA)  
 Esports aeris (FAI)  
 Motociclisme (FIM)  
 Motonàutica (UIM)  
 Tir amb arc (WA)  

P2. BETABLOQUEJANTS  
 Esquí/Snowboard (FIS) en salts, acrobàcies i halfpipe estil lliure 

d’esquí, i halfpipe i Big Air de snowboard  
 Golf (IGF)  
 Tir (ISSF, CPI)*  
 Tir amb arc (WA)*  
 Automobilisme (FIA)  
 Billar (totes les disciplines) (WCBS)  
 Dards (WDF)  
 Esports submarins (CMAS)  



Logistica dels controls 
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1. Els agents de Dopatge 

2. La sala de control 

3. Les responsabilitats dels clubs i federacions 

4. El protocols de seguiment: Les localitzacions (programa ADAMS) 

5. Les autoritzacions d’us terapèutic. 

 



Logistica dels controls 
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1. Els agents de Dopatge 

 Personal habilitat per: 

  - AEPSAD 

  - FEDERACIONS INTERNACIONALS 

  - ALTRES ORGANISMES AMB CONVENI AMB L’AGENCIA ESTATAL 
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2. La sala de control 

 Normalment ha de constar de dos espais, un d’ells amb lavabo i 
mirall. 
Dificultats per complir la normativa 
Cal habilitar un vestidor 
Es susceptible de reclamacions posteriors i sancions 
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3. Les responsabilitats dels clubs i federacions 

 
3.1 El llibre de registre 
 
3.2 Las localitzacions 
 
3.3 Les possibles sancions 
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4. El protocols de seguiment: Les localitzacions (programa ADAMS) 

 Sempre hi ha un responsable per part de la Federació o club 

 donat d’alta a l’Agència. 

 Es la persona que ha de comunicar les localitzacions dels 

 esportistes que estan dins el programa de seguiment. 

 En els esports individuals es el propi esportista l’encarregat 
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5. Les AUT: Autorització d’ús Terapèutic 

 Han d'omplir-les els propis esportistes i han d’afegir la 

 informació mèdica corresponent. 

 Cada vegada més la responsabilitat es dels esportistes.  

 Les federacions han de tenir cura quan son els seus serveis 

 mèdics els que actuen. 

 



Suport de la Comissió Antidopatge de Catalunya 
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1. Capacitat de realitzar anàlisi de control de dopatge: 

1.1. A càrrec del CCE les despeses de Laboratori 

1.2. A càrrec de l’organitzador: La recollida de mostres i el transport. 

1.3 El CCE pot facilitar noms d’agents de dopatge 

1.4 A càrrec del CCE tot el material necessari. 

  

 

2.   Assessorament tecnic i científic. 
 
3. Campanyes de sensibilització i divulgació entre clubs i esportistes 



Preguntes més freqüents 
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Els esportistes estrangers poden passar controls dels organismes estatals 
o autonòmics?  
 Si al tenir llicència estatal o autonòmica. 
Les sancions poden afectar a federacions o clubs? 
 Si sí es demostra participació d’algun membre en la situació de 
 dopatge 
Com sabem si un medicament conté productes dopants? 
 A Espanya es pot consultar la aplicació: NODopApp 
Son segurs els suplements nutricionals? 
 No. Cal valorar on es compren i si compleixen la normativa. La 
 problemàtica es dona quan es compren per internet 
Els menors d’edat poden passar controls de dopatge? 
 SI en competició i també fora de competició (en aquest cas amb 
 permís de pare/tutor) 
No saber la normativa exculpa de les sancions? 
 NO 



www.gencat.cat 

UNITAT D’ESPORT I SALUT 


