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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
6835 Reial decret 461/2015, de 5 de juny, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència 

Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport.

La Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny, de protecció de la salut en l’esport i lluita contra 
el dopatge en l’activitat esportiva, és el resultat de l’alt compromís internacional assumit 
per Espanya en la lluita contra el dopatge, el qual passa a configurar-se des d’una 
perspectiva integral com un element més dins del sistema de protecció de la salut dels 
esportistes i que afecta el joc net en l’esport i a la mateixa dimensió ètica d’aquest.

Per mitjà d’aquesta norma es crea l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en 
l’Esport, la qual, sobre la base d’un règim d’independència, es converteix en el referent 
fonamental en la lluita contra el dopatge, i es constitueix en l’organisme públic a través del 
qual es realitzen les polítiques estatals de protecció de la salut en l’esport i, entre aquestes 
i de manera especial, de lluita contra el dopatge i de recerca en ciències de l’esport.

Per tant, la creació de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport suposa 
l’establiment d’un sistema basat en l’actuació administrativa única, en contraposició amb 
el sistema anterior en què les diferents competències que ara aglutina la nova Agència es 
distribuïen entre diferents entitats.

D’aquesta manera, i per mitjà de la centralització de competències, es pretén contribuir 
a evitar possibles disfuncions i ajudar a establir una sèrie de criteris d’interpretació de la 
norma que siguin homogenis i constants i que contribueixin a enfortir la seguretat jurídica 
en la lluita contra el dopatge.

L’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport es regeix per les disposicions 
de la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la millora de serveis públics, i 
les funcions, l’organització i els seus procediments d’actuació es determinen als seus 
estatuts.

Mitjançant aquest Reial decret es procedeix, per tant, al desenvolupament de 
l’estructura de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport que permeti portar 
a terme de manera eficaç i eficient les competències que la Llei orgànica 3/2013, de 20 de 
juny, li atribueix.

L’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport s’adscriu al Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport a través del Consell Superior d’Esports, i les seves funcions, plenament 
conseqüents amb el seu objecte, apareixen definides tanta a la Llei orgànica 3/2013, de 20 
de juny, com a la Llei 28/2006, de 18 de juliol, i es concreten a l’article 7 de l’Estatut que 
s’aprova mitjançant aquest Reial decret.

Quant a la seva estructura orgànica i administrativa, aquest Reial decret estableix 
l’estructura organitzativa de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport, que, 
en compliment de les disposicions legals esmentades, ha de tenir el president i el Consell 
Rector com a òrgans de govern, el director com a òrgan executiu i les unitats que formen 
part de l’estructura administrativa.

Així mateix, està adscrita a l’Agència la Comissió Interterritorial de Protecció de la 
Salut en l’Esport, òrgan que preveu l’apartat 5 de l’article 7 de la Llei orgànica esmentada, 
en disposar que «En cas que hi hagi organismes encarregats de la lluita contra el dopatge 
en l’àmbit de les comunitats autònomes, s’ha de constituir al si de l’Agència Espanyola de 
Protecció de la Salut en l’Esport un òrgan de participació d’aquestes per a la informació, el 
debat i la cooperació en relació amb les polítiques públiques de l’Estat en matèria de 
dopatge».

Continuant amb les noves competències que assumeix l’Agència, cal destacar les 
referides a la protecció de la salut de l’esportista, que comporten l’assumpció per part de 
la nova Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport, de les funcions i els mitjans 
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personals i materials de la Subdirecció General d’Esport i Salut del Consell Superior 
d’Esports, que passa a integrar-se en la nova estructura.

D’altra banda, l’estructura dels seus departaments i les noves funcions que s’assignen 
a aquests és respondre a la centralització de competències que anteriorment estaven 
adjudicades a diferents entitats, com ara la planificació i realització dels controls, així com 
la gestió de resultats d’aquests i la tramitació dels procediments sancionadors en els casos 
que escaigui.

Cal destacar l’enfortiment del règim d’independència tècnica i funcional del laboratori 
de control del dopatge, que passa a estructurar-se com un departament més dins de 
l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport i, per tant, amb dependència 
directa del director de l’Agència com a òrgan executiu d’aquesta.

Finalment, l’Estatut inclou la regulació de la gestió per objectius, el règim de gestió de 
mitjans materials i de personal, així com els aspectes economicopressupostaris d’acord 
amb el que disposa la Llei 28/2006, de 18 de juliol.

En virtut d’això, a iniciativa del ministre d’Educació, Cultura i Esport, a proposta del 
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 5 de juny de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació de l’Estatut de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en 
l’Esport.

S’aprova l’Estatut de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport, el text 
del qual s’insereix tot seguit.

Disposició addicional primera. Incorporació de personal.

1. En l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport s’ha d’integrar el 
personal que figuri en la relació de llocs de treball de la Subdirecció General d’Esport i 
Salut del Consell Superior d’Esports.

2. Els funcionaris que passin a formar part del personal al servei de l’Agència 
Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport per ocupar llocs de treball als quals 
corresponguin funcions assignades a aquesta han de romandre en situació de servei actiu 
al seu cos o escala d’origen, amb tots els drets inherents a la situació esmentada.

3. El personal laboral que passi a formar part del personal al servei de l’Agència 
Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport per ocupar llocs de treball al qual 
corresponguin funcions assignades a aquesta ha de passar a integrar-se en la relació de 
llocs de treball de personal laboral de l’Agència, amb els mateixos drets i obligacions que 
tenien en el moment de la integració.

4. Les unitats de nivell inferior a Subdirecció General que hi ha a l’estructura de 
l’Agència Estatal Antidopatge s’han de mantenir en l’estructura de l’Agència Espanyola de 
Protecció de la Salut en l’Esport.

Disposició addicional segona. Constitució efectiva del Consell Rector.

La constitució del Consell Rector de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en 
l’Esport ha de tenir lloc dins del termini de 60 dies des de l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret.

Disposició addicional tercera. Supressió d’unitats.

Se suprimeixen les unitats següents de l’Agència Estatal Antidopatge:

a) Departament de Recerca, Desenvolupament i Innovació en Protecció de la Salut i 
Dopatge.

b) Departament de Prevenció i Control del Dopatge.
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c) Departament de Gerència.
d) Unitat de Suport a la Direcció.

Disposició addicional quarta. No-increment de la despesa.

Les mesures que contenen aquest Reial decret i l’Estatut que s’aprova en virtut 
d’aquest s’han de portar a terme sense cap increment net d’estructures orgàniques, de 
dotacions, ni de despeses de personal.

Disposició transitòria primera. Elaboració del contracte de gestió.

El Consell Rector de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport ha 
d’aprovar i remetre, per a la seva aprovació efectiva, als departaments competents, en el 
termini de tres mesos des de la seva constitució, la primera proposta de contracte de 
gestió a què es refereix l’article 14 de la Llei 28/2006, de 18 de juliol.

Disposició transitòria segona. Pla inicial d’actuació.

Fins que no s’aprovi el contracte de gestió, l’actuació de l’Agència, incloses l’ordenació 
de llocs de treball i l’aprovació del seu pressupost, s’ha de dur a terme d’acord amb la 
memòria aprovada, a la qual es refereix l’article 3 de la Llei 28/2006, de 18 de juliol, que ha 
de contenir el pla inicial d’actuació.

Disposició derogatòria única. Derogació del Reial decret 185/2008, de 8 de febrer, pel 
qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Estatal Antidopatge.

Queden derogats el Reial decret 185/2008, de 8 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut 
de l’Agència Estatal Antidopatge, així com les normes del mateix rang o de rang inferior 
que s’oposin al que preveuen aquest Reial decret o l’Estatut que s’aprova en virtut 
d’aquest.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de publicar-se al «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 5 de juny de 2015.

FELIPE R.

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 147  Dissabte 20 de juny de 2015  Secc. I. Pàg. 4

ESTATUT DE L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT 
EN L’ESPORT

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Naturalesa i objecte.

1. L’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport és un organisme públic 
dels que preveu l’article 43.1.c) de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament 
de l’Administració General de l’Estat, i que regula la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències 
estatals per a la millora dels serveis públics. L’Agència té personalitat jurídica diferenciada, 
patrimoni i tresoreria propis i autonomia de gestió i funcional, dins dels límits que estableix 
la Llei 28/2006, de 18 de juliol.

2. L’objecte de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport és el 
desenvolupament de les polítiques estatals de protecció de la salut en l’esport i, entre 
aquestes i de manera especial, de lluita contra el dopatge i de recerca en ciències de 
l’esport, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny, de protecció de 
la salut de l’esportista i lluita contra el dopatge en l’activitat esportiva.

Article 2. Règim jurídic.

1. L’Agència es regeix per la Llei 28/2006, de 18 de juliol, per la Llei orgànica 3/2013, 
de 20 de juny, i la seva normativa de desplegament, per l’Estatut i, supletòriament, per les 
normes aplicables a les entitats de dret públic adscrites a l’Administració General de 
l’Estat. Així mateix, queda subjecta a la normativa específica en matèria de control del 
dopatge dictada per l’Agència Mundial Antidopatge, quan sigui aplicable.

2. En l’exercici de les seves potestats públiques, és aplicable la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Article 3. Potestats administratives i relacions amb altres administracions.

1. Correspon a l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport, dins de les 
competències que té atribuïdes, l’exercici de les potestats administratives necessàries per 
al compliment de les seves finalitats i funcions, en els termes que estableix aquest Estatut 
i d’acord amb la legislació aplicable.

2. Les relacions de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport amb els 
òrgans de l’Administració General de l’Estat i de la resta d’administracions públiques a què 
doni lloc l’exercici de les funcions que preveu l’article 5 d’aquest Estatut, les ha d’exercir el 
director de l’Agència, que pot delegar aquest exercici en el personal directiu.

Article 4. Adscripció i seu.

1. L’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport està adscrita al Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport a través del Consell Superior d’Esports.

Corresponen al Ministeri esmentat la direcció estratègica, l’avaluació i el control de 
resultats de l’activitat de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport. Aquestes 
funcions s’han d’exercir mitjançant el seguiment i control del contracte de gestió, i a aquest 
efecte el Consell Superior d’Esports ha d’establir els procediments de coordinació 
necessaris per a l’exercici correcte de les competències i responsabilitats derivades de 
l’adscripció d’acord amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 43 de la Llei 6/1997, de 14 
d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat.

2. L’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport té la seu a Madrid.
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Article 5. Disposicions i actes administratius.

1. L’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport ha de dictar les normes 
internes necessàries per al compliment del seu objecte i per al seu funcionament, que 
poden adoptar la forma de:

a) Resolucions del Consell Rector, que han de ser subscrites pel president.
b) Resolucions, instruccions i circulars del director de l’Agència.

2. Els actes i les resolucions dels òrgans de govern i del director de l’Agència posen 
fi a la via administrativa, sense perjudici de les competències atribuïdes al Tribunal 
Administratiu de l’Esport, segons el que disposa la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny.

3. No tenen la consideració d’actes administratius els que dicti l’Agència Espanyola 
de Protecció de la Salut en l’Esport en el marc de convenis signats amb les federacions 
internacionals per a l’exercici delegat de competències d’aquestes, tal com disposa 
l’article 37.1 de la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny.

Article 6. Assistència jurídica i intervenció delegada.

1. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional quarta de la Llei 
28/2006, de 18 de juliol, l’assessorament jurídic de l’Agència l’ha de dur a terme l’Advocacia 
de l’Estat al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, sense perjudici que, en funció de les 
necessitats de l’Agència, es pugui acordar la signatura d’un conveni d’assistència jurídica 
en els termes de l’article 14 del Reglament del Servei Jurídic de l’Estat, aprovat pel Reial 
decret 997/2003, de 25 de juliol, en el marc del contracte de gestió.

2. La Intervenció Delegada de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en 
l’Esport ha d’exercir les funcions que li atribueix la Llei 28/2006, de 18 de juliol, així com les 
que recull la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

CAPÍTOL II

Funcions

Article 7. Funcions de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport.

1. Per donar compliment efectiu al que estableix l’apartat 2 de l’article 1 d’aquest 
Estatut, són funcions de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport les que li 
atorguen expressament la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny, i aquest Estatut, i li 
correspon en particular:

a) Definir i desenvolupar les polítiques estatals de protecció de la salut en l’esport, 
especialment la lluita contra el dopatge i la recerca en ciències de l’esport.

b) Exercir la potestat disciplinària en matèria de dopatge en l’activitat esportiva 
efectuada amb llicència esportiva estatal o autonòmica homologada.

c) Signar convenis amb les federacions internacionals o entitats que exerceixin una 
funció equivalent per assumir competències sancionadores respecte d’esportistes 
qualificats oficialment com de nivell internacional o que participin en competicions 
internacionals. També pot signar convenis amb entitats o organitzacions esportives de 
caràcter privat per a la realització material de controls de dopatge i per a la gestió dels 
resultats analítics derivats d’aquests controls.

d) Establir la planificació, habilitació de personal, realització de controls de dopatge, 
concessió i registre d’autoritzacions terapèutiques i tramitació i resolució dels expedients 
que es derivin d’aquestes actuacions, en l’àmbit de les competències subjectives i 
objectives determinades per la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny.

e) Anul·lar els resultats obtinguts en el marc de les competicions esportives com a 
conseqüència de la comissió d’alguna de les conductes que preveu la Llei orgànica 3/2013, 
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de 20 de juny, i remetre informe als òrgans disciplinaris en els esports d’equip quan 
concorri alguna de les circumstàncies que preveu l’article 30 de la Llei orgànica esmentada.

f) Reconèixer d’ofici o a instància dels esportistes les resolucions dictades per les 
autoritats antidopatge d’altres estats o per les federacions o entitats internacionals 
competents, quan siguin conformes al Codi Mundial Antidopatge i corresponguin a l’àmbit 
de competències de les entitats antidopatge esmentades.

g) Assessorar i col·laborar amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat, amb la 
policia judicial i amb els altres poders públics amb competències relacionades amb l’àmbit 
d’actuació de la mateixa Agència, i a requeriment d’aquests poders públics, amb els jutges 
i tribunals. Així mateix, sol·licitar la col·laboració de les autoritats sanitàries, en particular 
de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris i de l’Agència Espanyola de 
Seguretat Alimentària i Nutrició.

h) Emetre informes sobre la concurrència de perill per a la vida o la salut dels 
esportistes a sol·licitud o instància de les autoritats judicials o del Ministeri Fiscal, en els 
termes que preveu l’article 33 de la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny, i normes 
corresponents del Codi penal i la Llei d’enjudiciament criminal. O en qualsevol dels supòsits 
previstos en altres lleis.

i) Sol·licitar a les autoritats judicials la remissió de les interlocutòries de lliure 
sobreseïment o la sentència absolutòria als efectes de donar per acreditats els fets provats 
que aquesta contingui, així com les diligències d’instrucció o, si s’escau, proves 
practicades, que siguin necessàries per a la continuació dels procediments sancionadors.

j) Emetre informe preceptiu en els supòsits de reducció del període de suspensió de 
la llicència federativa per col·laboració de l’esportista en els termes que preveuen 
l’article 36 i concordants de la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny.

k) Elaborar el Pla de suport a la salut en l’àmbit de l’activitat esportiva, en els termes 
i amb l’abast que preveuen els articles 41 a 51 de la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny, i 
expedir la targeta de salut de l’esportista.

l) Establir un programa específic de lluita contra la publicitat enganyosa de productes 
susceptibles de produir dopatge en l’activitat esportiva, així com un programa de control de 
la venda i comercialització d’aquests productes per Internet o altres mitjans de venda 
electrònica, en coordinació amb els òrgans competents de l’Administració General de 
l’Estat.

m) Crear, juntament amb les comunitats autònomes, un sistema d’informació sobre 
la protecció de la salut i lluita contra el dopatge en els termes que preveu l’article 63 de la 
Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny.

n) Promoure, gestionar, dirigir i dur a terme activitats de recerca científica, valoració 
i transferència de coneixement associats a la pràctica esportiva, a l’aplicació de l’activitat 
esportiva en el tractament i prevenció de les malalties i a la lluita contra el dopatge, en 
col·laboració amb el Sistema Nacional de Salut, en el marc dels plans estatals de recerca; 
i en col·laboració amb les comunitats autònomes i amb altres agents o organismes de 
recerca nacionals o internacionals, en el marc de les seves competències respectives.

ñ) Concedir ajudes i subvencions a la recerca científica i el seu seguiment, en l’àmbit 
de les competències atribuïdes a l’Agència.

o) Establir convenis de col·laboració amb altres agents públics o amb agents privats 
que duguin a terme activitats de recerca científica i tècnica, nacionals o estrangers, o 
d’àmbit supranacionals per a la realització conjunta de les activitats següents: projectes i 
actuacions de recerca científica, desenvolupament i innovació; finançament de projectes 
cientificotècnics singulars; formació de personal científic i tècnic; divulgació científica i 
tecnològica; ús compartit d’immobles, instal·lacions i mitjans materials per a la realització 
d’activitats de recerca científica, desenvolupament i innovació d’acord amb el que disposa 
la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques; i altres 
activitats de caràcter científic, docent i d’assessorament en les matèries de la seva 
competència.

p) Dur a terme activitats educatives, formatives, de sensibilització, divulgació i 
publicació sobre el compromís de tots amb un esport net lliure de dopatge, així com de la 
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protecció de la salut dels esportistes. En particular, la formació, el perfeccionament i 
l’especialització del personal que tingui la consideració d’agents de control del dopatge.

q) Representar l’Administració General de l’Estat en reunions, fòrums i institucions 
internacionals, relacionats directament amb l’objecte de l’Agència i les funcions que té 
encomanades, així com relacionar-se i col·laborar amb les entitats d’altres estats que 
tinguin atribuïts un objecte i unes funcions semblants als que té encomanades l’Agència 
Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport.

r) Emetre informe preceptiu respecte dels avantprojectes normatius tramitats per 
l’Administració General de l’Estat que afectin la protecció de la salut dels esportistes i la 
lluita contra el dopatge, així com respecte dels projectes d’acord o conveni internacional en 
matèria de dopatge que Espanya hagi de subscriure. Així mateix, pot emetre informe 
respecte d’iniciatives normatives en l’àmbit de les comunitats autònomes, a sol·licitud 
d’aquestes.

s) Qualsevol altra que li atribueixi la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny, o la resta de 
lleis o convenis internacionals subscrits per l’Estat espanyol.

2. D’acord amb el que estableix l’apartat 6 de l’article 7 de la Llei orgànica 3/2013, de 
20 de juny, per a la realització de les seves funcions l’Agència Espanyola de Protecció de 
la Salut en l’Esport pot formalitzar convenis o concerts amb qualsevol entitat pública o 
privada, de conformitat amb el que estableix la legislació de contractes de les 
administracions públiques.

CAPÍTOL III

Organització

Secció 1a Òrgans de govern

Article 8. Òrgans de govern.

1. Són òrgans de govern de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport 
el president i el Consell Rector.

2. La designació dels membres del Consell Rector proposats per l’Administració 
General de l’Estat s’ha d’ajustar al criteri de paritat entre dones i homes.

Article 9. El president.

1. La presidència de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport i del 
seu Consell Rector correspon al president del Consell Superior d’Esports.

2. Corresponen al president de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en 
l’Esport les funcions següents:

a) Exercir la representació institucional de l’Agència Espanyola de Protecció de la 
Salut en l’Esport.

b) Presidir el Consell Rector, així com vetllar perquè s’executin els seus acords, i 
exercir totes les altres competències que li corresponguin com a president de l’òrgan 
col·legiat segons el que disposa l’article 23 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

c) Vigilar el desenvolupament de les activitats de l’Agència Espanyola de Protecció 
de la Salut en l’Esport vetllant perquè es compleixi aquest Estatut.

d) Informar els Ministeris d’Educació, Cultura i Esport i d’Hisenda i Administracions 
Públiques sobre l’execució i el compliment d’objectius que fixa el contracte de gestió.

e) Subscriure, en l’àmbit de la seva competència, i amb avocació prèvia, els 
contractes i convenis d’especial rellevància institucional.

3. El president pot delegar les funcions pròpies que consideri oportunes i siguin 
susceptibles de delegació en el director. Així mateix, en el supòsit d’absència, vacant o 
malaltia o un altre impediment legal, el director ha de substituir el president de l’Agència 
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Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport tant en les funcions pròpies d’aquest càrrec 
com en les que exerceixi com a president del Consell Rector.

4. El president pot sol·licitar a la totalitat dels òrgans col·legiats i unipersonals que 
regula aquest Estatut els informes i dictàmens que siguin necessaris per a l’exercici 
correcte de les funcions encomanades.

Article 10. El Consell Rector.

1. El Consell Rector és l’òrgan col·legiat de govern de l’Agència Espanyola de 
Protecció de la Salut en l’Esport i està integrat pel president de l’Agència, que ho és també 
del Consell, i pels consellers següents, que ha de nomenar el titular del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport:

a) Un en representació de cadascun dels ministeris següents: Educació, Cultura i 
Esports, Hisenda i Administracions Públiques, Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i de 
l’Interior, tots ells proposats pels seus ministres respectius i que han de tenir almenys rang 
de subdirector general.

b) Un en representació de les federacions esportives espanyoles.
c) Un representant consensuat a proposta de les comunitats autònomes.
d) El director de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport.

2. El secretari del Consell Rector ha de ser designat i cessat per aquest òrgan de 
govern, a proposta del president de l’Agència, i ha d’assistir a les reunions amb veu i sense 
vot.

3. El president de l’Agència pot convidar a les sessions del Consell Rector les 
persones la presència de les quals es consideri d’utilitat, atenent la seva formació, 
experiència i funcions. Aquestes persones assisteixen a les sessions amb veu però sense 
vot. Així mateix, el titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport pot assistir i intervenir en 
les reunions del Consell Rector.

Article 11. Funcions del Consell Rector.

Són funcions del Consell Rector les següents:

a) Aprovar la proposta del contracte de gestió a què es refereix l’article 18 d’aquest 
Estatut.

b) Aprovar els objectius de l’Agència, el seu pla d’acció anual i el seu pla d’actuació 
plurianual, així com els criteris quantitatius i qualitatius d’avaluació del seu compliment i del 
grau d’eficiència, en el marc del contracte de gestió.

c) Aprovar l’avantprojecte de pressupostos de l’Agència i, si s’escau, de la contracció 
d’obligacions de caràcter plurianual dins dels límits que estableix l’article 27.5 de la Llei 
28/2006, de 18 de juliol, i els que quedin fixats al contracte de gestió. Al Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques també li correspon proposar, a iniciativa del director, les 
variacions pressupostàries l’aprovació de les quals és competència del titular del 
departament ministerial esmentat en aplicació de l’article 27.3 de la Llei 28/2006, de 18 de 
juliol.

d) Aprovar l’informe ordinari d’activitat i els extraordinaris sobre la gestió que consideri 
necessaris, valorar els resultats obtinguts i consignar les deficiències observades, que 
s’han de remetre a l’Agència Estatal d’Avaluació de les Polítiques Públiques i la Qualitat 
dels Serveis.

e) Aprovar els comptes anuals i, si s’escau, la distribució del resultat de l’exercici, 
d’acord amb la legislació pressupostària.

f) Controlar la gestió del director i l’exigència a aquest de les responsabilitats que 
siguin procedents.

g) Aprovar la proposta de l’oferta anual d’ocupació de l’Agència Espanyola de 
Protecció de la Salut en l’Esport per a la seva integració, si s’escau, en l’oferta d’ocupació 
pública estatal, així com els criteris de selecció del personal laboral i la relació de llocs de 
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treball de l’Agència, a proposta del director, i tot això en el marc que estableix el contracte 
de gestió.

h) Nomenar i separar el director, a proposta del president.
i) Nomenar i cessar el personal directiu, a proposta del director.
j) Dictar les normes de funcionament del Consell Rector en allò que no prevegi 

aquest Estatut, d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
k) Nomenar i cessar el secretari del Consell.
l) Qualsevol altra que li atribueixin aquest Estatut o la resta de normativa aplicable.

Article 12. Normes de funcionament del Consell Rector.

El règim aplicable al Consell Rector s’ha d’ajustar al que disposen la Llei d’agències 
estatals i aquest Estatut i, supletòriament, al que estableix la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre.

Secció 2a Òrgan executiu

Article 13. El director de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport.

1. El director de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport ha de ser 
nomenat i separat pel Consell Rector a proposta del president entre funcionaris de carrera 
del subgrup A1, amb experiència acreditada en la gestió pública, en l’àmbit esportiu o en 
les àrees competencials pròpies de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en 
l’Esport.

2. El director és el responsable de la direcció i gestió ordinària de l’Agència Espanyola 
de Protecció de la Salut en l’Esport, i exerceix les competències inherents a la direcció 
esmentada, així com les que li atribueixen expressament la Llei 28/2006, de 18 de juliol, 
aquest Estatut, la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny, i les seves normes de desplegament, 
així com les que li deleguin el Consell Rector i el president. En concret, correspon al 
director:

a) Exercir la representació legal de l’Agència.
b) Acordar les variacions pressupostàries en els termes i amb els límits que fixa 

l’article 27 de la Llei 28/2006, de 18 de juliol.
c) Acordar l’aplicació dels romanents de tresoreria no afectats a finançar increment 

de despeses d’acord amb els límits que fixa l’article 27 de la Llei 28/2006, de 18 de juliol.
d) Administrar els crèdits per a despeses dels pressupostos de l’Agència.
e) Subscriure tot tipus de contractes, convenis o negocis jurídics en nom de l’Agència 

en el seu àmbit de competències, d’acord amb la normativa aplicable i amb el que disposa 
aquest Estatut.

f) Proposar al Consell Rector l’aprovació i la modificació de les relacions de llocs de 
treball de l’Agència, en el marc que fixa el contracte de gestió.

g) Exercir la direcció superior de tot el personal de l’Agència.
h) Proposar al Consell Rector el desenvolupament de l’estructura organitzativa de 

l’Agència, dins del marc d’actuació que fixa el contracte de gestió.
i) Proposar al Consell Rector el nomenament i cessament del personal directiu, així 

com la determinació dels seus incentius al rendiment.
j) Aprovar i comprometre les despeses, reconèixer les obligacions econòmiques, i 

efectuar els lliuraments corresponents i la rendició de comptes de l’Agència.
k) Resoldre els expedients disciplinaris en compliment del que recull l’article 37.1 de 

la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny.
l) Ordenar controls específics, fora de la planificació, ja sigui dins o fora de competició, 

i els controls nocturns a esportistes subjectes a la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny.

3. D’acord amb l’article 2 de la Llei 28/2006, de 18 de juliol, les resolucions del 
director posen fi a la via administrativa, excepte les resolucions dels procediments 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 147  Dissabte 20 de juny de 2015  Secc. I. Pàg. 10

disciplinaris en matèria de dopatge, ja que aquests són recurribles davant el Tribunal 
Administratiu d’Esport.

4. El director té la consideració d’alt càrrec als efectes del que disposa la Llei 3/2015, 
de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat, 
tant als efectes que recull aquesta Llei com als altres que siguin aplicables en relació amb 
la consideració esmentada.

5. El director pot delegar en els òrgans dependents d’ell les funcions pròpies que 
consideri necessari i que siguin susceptibles de delegació.

Secció 3a Estructura administrativa

Article 14. L’estructura orgànica.

1. L’estructura administrativa de l’Agència ha d’estar integrada pels departaments 
següents: Educació i Recerca Científica; Esport i Salut; Control del Dopatge i una secretaria 
general.

2. La secretaria general té les funcions següents:

a) La gestió i direcció administrativa dels recursos humans, econòmics, financers, 
informàtics, logístics i materials.

b) La formació de personal de l’Agència, en col·laboració amb els directors dels altres 
departaments, amb la finalitat de prestar el suport necessari als òrgans i les unitats de 
l’Agència a fi de complir el seu objecte i funcions.

c) L’oficina de gestió econòmica i administrativa, als efectes legals i de tercers.
d) L’òrgan encarregat d’establir el sistema de comptabilitat de la gestió que permeti 

complir els compromisos assumits al contracte de gestió, així com determinar els criteris 
de compliment d’objectius.

e) La gestió i l’administració del patrimoni de l’Agència.
f) La gestió dels expedients de derivació de responsabilitat patrimonial per 

funcionament normal o anormal dels serveis públics encomanats a l’Agència.
g) L’execució dels programes d’inspecció dels serveis i l’avaluació del funcionament 

de les unitats administratives de l’Agència, sense perjudici de les competències que la 
normativa vigent atribueix a la Inspecció General de Serveis del ministeri d’adscripció.

h) L’execució de les funcions relatives a la qualitat de la gestió organitzacional i els 
sistemes de gestió de qualitat.

i) Qualsevol altra que li encarregui el director de l’Agència.

3. El Departament d’Educació i Recerca Científica té les funcions següents:

a) La recopilació, estudi, tractament i divulgació de coneixement i documentació de 
les matèries d’educació i recerca científica.

b) Les relacions amb institucions o organismes educatius i investigadors, nacionals i 
internacionals.

c) La gestió dels programes públics, o desenvolupats en col·laboració amb entitats 
privades, en matèria d’educació, recerca, desenvolupament i innovació.

d) L’elaboració d’informes i assessorament a organismes i institucions sobre 
qüestions cientificotècniques en matèries competència de l’Agència.

e) El desenvolupament de les accions formatives i divulgadores que es considerin 
necessàries en matèria d’educació i recerca científica.

f) La cooperació amb organismes i entitats de caràcter nacional o internacional en 
activitats d’educació, formació i recerca científica en l’àmbit de les competències de 
l’Agència.

g) Qualsevol altra que li encarregui el director de l’Agència.
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4. El Departament d’Esport i Salut té les funcions següents:

a) L’impuls de la protecció de la salut dels esportistes mitjançant l’elaboració del Pla 
de suport a la salut en l’àmbit de l’activitat esportiva, en col·laboració amb la resta de 
departaments de l’Agència.

b) La realització de les activitats necessàries per a l’expedició de la targeta de salut 
de l’esportista.

c) La implementació i el desenvolupament de les mesures de caràcter específic en la 
planificació de la protecció de la salut que preveu l’article 43 de la Llei orgànica 3/2013, de 
20 de juny, en coordinació amb les comunitats autònomes quan això sigui exigible.

d) En col·laboració amb el Departament d’Educació i Recerca Científica, la realització 
de propostes de continguts dels programes formatius dels tècnics esportius i altres 
titulacions relacionades amb la salut en l’Esport.

e) La coordinació de l’activitat del Centre de Medicina Esportiva.
f) La implementació i el desenvolupament de les mesures específiques mínimes i els 

seguiments de salut que preveuen els articles 46 i 51 de la Llei orgànica 3/2013, de 20 de 
juny.

g) La determinació d’un sistema de seguiment, reconeixements i protecció de salut 
dels esportistes d’alt nivell, i dels esportistes professionals, així com de les especificitats 
d’aquests esportistes quan finalitza l’activitat esportiva.

h) Qualsevol altra que li encarregui el director de l’Agència.

5. El Departament de Control del Dopatge és el responsable de:

a) La gestió del grup d’esportistes que formen part del pla individualitzat o «testing 
pool» i de les obligacions de localització i notificació als esportistes integrants d’aquest.

b) La planificació i l’execució de controls de dopatge, tant nacionals com encomanats 
per altres organismes nacionals o internacionals.

c) La recollida i gestió del transport de les mostres biològiques als laboratoris 
homologats.

d) La gestió de resultats d’anàlisi del laboratori.
e) La revisió dels supòsits d’analítica complementària sol·licitats pels laboratoris de 

control del dopatge, en coordinació amb el Departament d’Esport i Salut.
f) El registre i la custòdia de les còpies de les autoritzacions d’ús terapèutic que 

s’expedeixin segons la normativa vigent, així com de les documentacions complementàries 
corresponents.

g) El registre dels llibres corresponents de clubs, organitzacions, grups i associacions 
esportives en què es fan constar els tractaments mèdics i sanitaris que s’hagin prescrit als 
seus esportistes.

h) L’estudi, la valoració i l’informe de les denúncies formulades i notícies rebudes en 
matèria de prevenció de la salut i lluita contra el dopatge en l’àmbit de l’esport organitzat o 
amb llicència esportiva i de la pràctica esportiva de qualsevol ordre.

i) La realització de les actuacions que siguin necessàries per al compliment de les 
funcions d’investigació i indagació que exerceixin en l’àmbit de conductes sospitoses en 
matèria de dopatge en l’esport.

j) L’assessorament al director en la selecció d’esportistes als quals cal efectuar 
controls específics de dopatge fora de la planificació, ja sigui dins o fora de competició.

k) L’assessorament i la col·laboració amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat, 
amb la policia judicial i amb els altres poders públics en matèria d’investigacions 
relacionades amb dopatge en l’esport, i a requeriment dels poders públics esmentats, amb 
els jutges i tribunals.

l) La col·laboració amb les autoritats sanitàries, en particular de l’Agència Espanyola 
de Medicaments i Productes Sanitaris i de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat 
Alimentària i Nutrició, en el desenvolupament i l’execució d’activitats de prevenció i 
detecció de conductes sospitoses de dopatge en l’activitat esportiva.
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m) La cooperació amb organismes i entitats de caràcter internacional amb 
competències en matèria de dopatge, en especial les agències antidopatge d’altres països, 
en la investigació de conductes sospitoses en matèria de dopatge.

n) L’establiment i el desenvolupament d’un programa específic de lluita contra la 
publicitat enganyosa en els productes susceptibles de produir dopatge en l’activitat 
esportiva, inclosos programes de control del comerç electrònic d’aquests productes.

ñ) La planificació, coordinació i direcció de dispositius específics de prevenció i lluita 
contra el dopatge en ocasió de la celebració d’esdeveniments esportius nacionals i 
internacionals considerats d’interès que tinguin lloc a Espanya.

o) El desenvolupament de les accions formatives que es considerin oportunes en 
matèria d’intel·ligència i investigacions en l’àmbit de la prevenció i lluita contra el dopatge 
en l’esport.

p) Qualsevol altra que li encarregui el director de l’Agència.

Article 15. El laboratori de control del dopatge.

1. El laboratori de control del dopatge està adscrit orgànicament a la direcció de 
l’Agència i actua amb independència funcional per tal de garantir la plena confiança en la 
seva competència, imparcialitat, judici o integritat operativa, de conformitat amb el que 
preveu la secció 4.1.5.d de la Norma ISO/IEC 17025, que estableix els requisits generals 
per a la competència dels laboratoris d’assaig i de calibratge.

2. El laboratori de control del dopatge és el responsable de les actuacions següents:

a) La realització dels procediments analítics i complementaris de control del dopatge, 
amb la finalitat de comprovar la presència d’alguna substància prohibida, o d’algun dels 
seus metabòlits o d’algun dels seus marcadors, o de la utilització d’un mètode no 
reglamentari, si s’escau, detectats en una mostra extreta a aquest efecte, segons 
estableixen la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny, i les seves disposicions de desplegament. 
Regeixen en totes les seves actuacions la normativa establerta als estàndards 
internacionals de laboratoris aprovats per l’Agència Mundial Antidopatge i les normes de 
procediment que s’aprovin a aquest efecte en desplegament de la Llei 3/2013, de 20 de 
juny.

b) L’elaboració de les estadístiques de control del dopatge, tant de mostres nacionals 
com internacionals, o d’altres entitats d’àmbit privat que li puguin encarregar procediments 
analítics de control del dopatge, amb ple respecte a la normativa sobre protecció de dades.

c) Qualsevol altra que es determini per als laboratoris de control del dopatge 
homologats per l’Agència Mundial Antidopatge.

Secció 4a Comissió de control

Article 16. Composició i règim de funcionament de la comissió de control.

1. La comissió de control ha d’estar integrada per un mínim de tres i un màxim de 
cinc membres del Consell Rector designats per l’òrgan esmentat, entre els que tinguin 
formació i coneixement en matèries de gestió, pressupostació i tasques de control en el 
sector públic estatal, que han d’escollir entre ells un president. Els titulars d’òrgans 
unipersonals de l’Agència no poden formar part de la comissió de control. L’interventor 
delegat en l’Agència pot assistir a les reunions amb veu però sense vot.

2. La comissió de control s’ha de reunir almenys una vegada cada sis mesos, i se li 
aplica el que disposa per als òrgans col·legiats el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre.

Article 17. Funcions de la comissió de control.

Són funcions de la comissió de control:

a) Informar el Consell Rector sobre l’execució del contracte de gestió.
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b) Informar el Consell Rector sobre l’execució del pressupost de l’Agència, i a aquest 
efecte ha de rebre de la direcció de l’Agència informes mensuals sobre l’estat d’execució 
pressupostària.

c) Sol·licitar informació sobre els sistemes de control i els procediments interns 
establerts per assegurar el compliment degut de disposicions legals i altres normes 
aplicables; conèixer i informar el Consell Rector sobre tots els informes de control de la 
gestió economicofinancera emesos pels òrgans a què es refereix l’article 29 d’aquest 
Estatut; i proposar les estratègies encaminades a corregir les debilitats posades de 
manifest en aquells.

d) Determinar, a instància del Consell Rector i amb la periodicitat que aquest 
estableixi, la informació economicofinancera que se li ha de remetre, sense perjudici de 
l’altra informació que s’hagi de sotmetre a la seva consideració o aprovació d’acord amb el 
que estableix la normativa vigent.

e) Conèixer la informació economicopressupostària que l’Agència Estatal, per la seva 
pertinença al sector públic estatal, ha d’elaborar i remetre als òrgans competents per 
complir les obligacions que recull la normativa vigent, i vetllar pel compliment d’aquestes 
obligacions.

Secció 5a Altres òrgans

Article 18. La Comissió Interterritorial de Protecció de la Salut en l’Esport.

1. D’acord amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 7 de la Llei orgànica 3/2013, de 
20 de juny, la Comissió Interterritorial de Protecció de la Salut en l’Esport és l’òrgan de 
participació, coordinació i seguiment de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en 
l’Esport en el qual han d’estar representats els òrgans i organismes competents en matèria 
d’esport i salut de les comunitats autònomes.

2. La Comissió Interterritorial de Protecció de la Salut en l’Esport ha d’estar presidida 
pel director de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport i integrada per:

a) Disset vocals nomenats pel president, a proposta dels consellers competents en 
matèria d’esport i salut de cadascuna de les comunitats autònomes.

b) Fins a un màxim de quatre vocals nomenats pel president, un dels quals ha 
d’actuar com a secretari. Aquests vocals s’han de nomenar entre persones amb experiència 
en els camps de la medicina aplicada a la pràctica esportiva, la gestió de l’activitat 
esportiva, la formació escolar en matèria esportiva i/o la recerca i educació en general en 
l’àmbit de la salut esportiva.

3. Les assistències a les reunions de la Comissió per part dels membres que la 
integren no són retribuïdes.

4. La Comissió s’ha de reunir amb una periodicitat mínima anual.

CAPÍTOL IV

Gestió transparent per objectius

Article 19. Principis de gestió de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport.

L’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport ha d’ajustar les seves 
actuacions als principis de transparència en la gestió, consecució d’objectius i 
responsabilitat per resultats i ha de tenir com a objectiu permanent la millora en la qualitat 
de l’activitat efectuada i el servei públic prestat en la tasca de protecció de la salut i 
consecució d’un esport net a través de la lluita contra el dopatge.
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Article 20. Contracte de gestió.

1. L’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport ha d’elaborar el seu 
contracte de gestió amb el contingut i dins dels terminis que preveuen els articles 13 i 14 
de la Llei 28/2006, de 18 de juliol, per a la seva aprovació per ordre conjunta dels ministeris 
d’Educació, Cultura i Esport i d’Hisenda i Administracions Públiques. Aquesta aprovació ha 
de tenir lloc en un termini màxim de tres mesos a comptar de la seva presentació. En cas 
que no s’aprovi en aquest termini, manté la seva vigència el contracte de gestió anterior.

La proposta del contracte de gestió ha de tenir en compte els resultats obtinguts en els 
plans anuals i el pla d’actuació plurianual anterior. Abans del trenta de juny de l’últim any 
de vigència del contracte de gestió, el Consell Rector ha d’aprovar la proposta inicial del 
nou contracte, i els pressupostos generals de l’Estat poden preveure una dotació 
condicionada a la formalització efectiva d’aquest.

2. El contracte de gestió de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport 
té una vigència de quatre anys.

3. El Consell Rector de l’Agència, a través del seu president, ha d’informar els 
ministeris d’Educació, Cultura i Esport, i d’Hisenda i Administracions Públiques sobre 
l’execució i els compliments dels objectius que preveu el contracte de gestió, amb la 
periodicitat que determini l’ordre ministerial aprovatòria d’aquest.

Article 21. Pla anual d’acció, informe d’activitat i comptes anuals.

1. El director de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport ha d’elaborar 
i proposar a l’aprovació del Consell Rector el pla anual d’acció, l’informe general d’activitat 
i els comptes anuals, dins dels terminis que estableix l’article 15 de la Llei 28/2006, de 18 
de juliol.

2. La documentació a què es refereix l’apartat anterior ha d’estar disponible a la 
pàgina web i a la mateixa seu de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport.

CAPÍTOL V

Règim de contractació i patrimoni

Article 22. Contractació.

El règim de contractació de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport és 
el que preveu per a les administracions públiques el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Article 23. Mitjà propi instrumental i servei tècnic.

1. Als efectes del que estableix l’article 24.6 del text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l’Agència 
Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport té la consideració de mitjà propi i servei 
tècnic de l’Administració General de l’Estat i els organismes i entitats públiques dependents 
o vinculats a aquesta i que tinguin la consideració de poder adjudicador, per a les matèries 
que constitueixen les seves finalitats, i poden assumir comandes de gestió per a la seva 
realització. Als efectes del que assenyala l’article 24.6 del text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, les entitats respecte de les quals té aquesta condició es concreten en 
l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics, i dels poders adjudicadors 
dependents d’aquelles, i l’Agència no pot participar en licitacions públiques convocades 
per aquests poders adjudicadors, sense perjudici que, quan no concorri cap licitador, se’ls 
pugui encarregar l’execució de la prestació objecte de les licitacions esmentades.

2. L’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport està obligada a efectuar 
els treballs que li encomanin l’Administració General de l’Estat i els organismes i entitats 
públiques dependents o vinculats a aquesta i que tinguin la consideració de poder 
adjudicador. Aquesta obligació es refereix als encàrrecs que se li formulin com a mitjà propi 
instrumental i servei tècnic, en les matèries que constitueixen les seves funcions 
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estatutàries. Les relacions de l’Agència en la seva condició de mitjà propi i servei tècnic 
tenen naturalesa instrumental i no contractual, i per aquest motiu, a tots els efectes, són de 
caràcter intern, dependent i subordinat.

Les actuacions obligatòries que s’encarreguin a l’Agència Espanyola de Protecció de 
la Salut en l’Esport han d’estar definides, segons els casos, en projectes, memòries o altres 
documents tècnics, i han d’estar valorades en el seu pressupost corresponent d’acord amb 
les tarifes o retribucions fixades pel titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Abans de formular l’encàrrec, els òrgans competents han d’aprovar els documents 
esmentats i han de fer els preceptius tràmits tècnics, jurídics, pressupostaris i de control i 
aprovació de la despesa. L’encàrrec de cada actuació obligatòria l’han de comunicar 
formalment l’Administració General de l’Estat o els organismes i entitats públiques 
dependents o vinculats a aquesta i que tinguin la consideració de poder adjudicador, i han 
de fer constar, a més dels antecedents que siguin procedents, la denominació de l’actuació 
en qüestió, el termini de realització, l’import, la partida pressupostària corresponent i, si 
s’escau, les anualitats en què es financi amb les seves quanties respectives, així com el 
director designat per a l’actuació a terme. També se li ha de facilitar el document en què es 
defineixi aquesta actuació, amb el pressupost detallat.

La comunicació en la qual s’encarrega una actuació a l’Agència Espanyola de 
Protecció de la Salut en l’Esport suposa l’ordre per iniciar-la. L’Agència ha de dur a terme 
les seves actuacions de conformitat amb el document de definició que l’òrgan ordenant li 
faciliti i seguint les indicacions del director designat per a cada actuació.

Finalitzada l’actuació, se n’ha d’efectuar el reconeixement i la comprovació en els 
termes establerts legalment, i s’ha d’estendre el document corresponent i procedir a la 
seva liquidació en el termini dels sis mesos següents.

L’import que cal pagar pels treballs, serveis, estudis, projectes i altres actuacions 
efectuades per l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport es determina aplicant 
a les unitats executades les tarifes que hagi fixat el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Les tarifes han de cobrir el valor de les prestacions encarregades, tenint en compte per 
al càlcul els costos reals de realització.

L’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport pot requerir en les seves 
actuacions obligatòries la col·laboració d’empresaris particulars en els termes que prevegi 
la normativa de contractació del sector públic, sense que l’import d’aquesta col·laboració 
pugui ser igual o superior al 50 per cent de l’import total del projecte, subministrament o 
servei encomanat.

Article 24. Règim patrimonial.

1. L’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport disposa, per al 
compliment de les seves finalitats, d’un patrimoni propi, diferent del de l’Administració 
General de l’Estat, integrat pel conjunt de béns i drets dels quals és titular.

2. La gestió i l’administració dels seus béns i drets, així com dels del patrimoni de 
l’Estat que se li adscriguin per al compliment de les seves finalitats, s’ha d’exercir amb 
subjecció al que estableix per als organismes públics la Llei 33/2003, de 3 de novembre, 
del patrimoni de les administracions públiques.

3. L’Agència ha de formar i mantenir actualitzat un inventari de béns i drets, tant 
propis com adscrits, a excepció dels de caràcter fungible, tal com estableix la Llei 33/2003, 
de 3 de novembre. D’aquest inventari se n’ha de donar compte anualment amb referència 
al 31 de desembre al Consell Rector.

CAPÍTOL VI

Règim de personal

Article 25. Personal de l’Agència.

1. El personal pertanyent a l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport 
és funcionari o laboral.
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2. El personal funcionari es regeix per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic, i per la resta de normativa reguladora dels funcionaris públics al servei 
de l’Administració General de l’Estat.

3. El personal laboral es regeix, a més de per la legislació laboral i per les altres 
normes aplicables per convenció, pels preceptes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, que ho disposin així expressament.

4. Els llocs de l’Agència han de ser proveïts pel personal funcionari de l’Administració 
General d’Estat, de conformitat amb la normativa de funció pública d’aquella. 
Excepcionalment, es poden proveir llocs pel personal funcionari de carrera d’altres 
administracions públiques, que s’ha de determinar a la relació de llocs de treball i sempre 
d’acord amb el que estableixi el contracte de gestió.

5. La selecció del personal laboral temporal que efectuï tasques en l’àmbit de les 
competències de recerca científica i tecnològica atribuïdes a l’Agència s’ha de fer d’acord 
amb el que estableix l’apartat tercer d’aquest article, i d’acord amb les previsions que conté 
la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, en virtut de la condició 
que té l’Agència d’agent de finançament i d’execució del Sistema Espanyol de Ciència, 
Tecnologia i Innovació.

Article 26. Ordenació de llocs de treball.

1. La relació de llocs de treball de l’Agència determina la naturalesa, el contingut i les 
característiques de desenvolupament i retribució de cadascun dels llocs de treball de 
l’Agència, d’acord amb el que disposa l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril.

Amb caràcter general, els llocs han de ser ocupats per personal funcionari. En tot cas, 
han de ser ocupats pel personal esmentat els llocs de treball que impliquin la participació 
directa o indirecta en l’exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels 
interessos generals que corresponen exclusivament als funcionaris públics.

No obstant això, els llocs que puguin ser exercits pel personal laboral, de conformitat 
amb el que estableix l’article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la 
reforma de la funció pública, han de constar expressament en la relació de llocs de treball 
de l’Agència.

2. La relació de llocs de treball ha de ser elaborada pel director de l’Agència i 
aprovada pel Consell Rector, dins del marc d’actuació que s’estableixi en matèria de 
recursos humans al contracte de gestió, i el seu contingut s’ha d’ajustar als principis que 
estableixi la normativa esmentada a l’apartat anterior.

Article 27. Personal directiu.

1. En atenció a la responsabilitat, competència tècnica i rellevància especials de les 
tasques assignades, tenen la consideració de personal directiu: el secretari general, els 
titulars dels departaments i el director del laboratori de control del dopatge. Els llocs de 
secretari general i el de cap del Departament d’Esport i Salut han de ser ocupats per 
funcionaris de carrera del subgrup A1. Els llocs de cap del Departament de Control del 
Dopatge, cap del Departament d’Educació i Recerca Científica i el càrrec de director del 
laboratori de control del dopatge han de ser ocupats en règim laboral mitjançant contractes 
d’alta direcció, de conformitat amb el que disposa l’article 23 de la Llei 28/2006, de 18 de 
juliol.

2. El personal directiu és nomenat i cessat pel Consell Rector a proposta del director 
en el marc que estableixi el contracte de gestió. La seva designació ha d’atendre principis 
de mèrit i capacitat, competència professional i experiència mitjançant un procediment que 
garanteixi la publicitat i la concurrència entre titulats universitaris superiors.

3. El personal directiu de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport ha 
d’exercir el seu càrrec amb dedicació absoluta, plena independència i objectivitat total, i 
s’ha de sotmetre, en l’execució de les seves comeses, a avaluació d’acord amb els criteris 
d’eficàcia, eficiència, compliment de la legalitat, responsabilitat per la seva gestió i control 
de resultats en relació amb els objectius que fixi el contracte de gestió.
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Article 28. Règim retributiu.

1. Els conceptes retributius del personal funcionari de l’Agència Espanyola de 
Protecció de la Salut en l’Esport són els que estableix la normativa de funció pública de 
l’Administració General de l’Estat, i les seves quanties es determinen a la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat i a la relació de llocs de treball.

2. Així mateix, les condicions retributives del personal laboral són les que determinen 
el conveni col·lectiu d’aplicació i el contracte de treball respectiu, i les seves quanties s’han 
de fixar d’acord amb el que estableix l’apartat anterior i en el marc que estableix el 
contracte de gestió.

3. La quantia de la massa salarial destinada al complement de productivitat, o 
concepte equivalent del personal laboral, ha d’estar vinculada al grau de compliment dels 
objectius que fixa el contracte de gestió, mitjançant el procediment que es determini, sense 
que en cap cas es pugui superar la quantia de la massa determinada segons el que disposi 
el contracte de gestió. Correspon al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
l’autorització anual dels imports de productivitat o concepte equivalent del personal laboral, 
calculats sobre la base del procediment que preveu el contracte de gestió esmentat.

4. En el marc de la política de recursos humans i d’acord amb els sistemes de 
representació i participació del personal de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut 
en l’Esport, s’ha d’establir un sistema d’avaluació del desenvolupament que serveixi 
d’instrument objectiu per valorar el desenvolupament del lloc de treball i l’assignació del 
complement de productivitat a què es refereix l’apartat anterior, sense que en cap cas es 
pugui superar la quantia de la massa autoritzada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques en el marc del procediment de càlcul que fixa el contracte de gestió. El sistema 
d’avaluació ha de permetre valorar els rendiments col·lectius de les unitats, així com una 
valoració individual de cada lloc de treball.

5. La productivitat que ha de percebre el personal directiu de l’Agència depèn dels 
resultats assolits, i s’ha de calcular segons el procediment que estableixi prèviament el 
contracte de gestió, el qual ha de preveure els indicadors corresponents a aquest efecte. 
A proposta del director, el Consell Rector de l’Agència pot establir els criteris de repartiment 
d’aquesta productivitat entre el personal directiu. Tot això dins del marc del contracte de 
gestió, i amb les limitacions que assenyala el Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel qual 
es regula el règim retributiu dels màxims responsables i directius en el sector públic 
empresarial i altres entitats, i l’Ordre de 26 d’abril de 2012, del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, per la qual s’aprova la classificació de les agències estatals de 
conformitat amb el Reial decret 451/2012, de 5 de març. En tot cas, la percepció dels 
imports corresponents ha de ser autoritzada prèviament pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.

CAPÍTOL VII

Règim econòmic, pressupostari, de comptabilitat i de control

Article 29. Recursos econòmics.

1. Els recursos econòmics de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en 
l’Esport estan integrats per:

a) Les transferències consignades als pressupostos generals de l’Estat.
b) Els ingressos propis que percebi com a contraprestació per la realització de 

controls, tant pel que fa a la recollida i el transport de les mostres com a l’anàlisi d’aquestes, 
o altres activitats, en virtut de contractes, convenis o disposicions legals, per a altres 
entitats públiques o privades, o persones físiques.

c) L’alienació de béns mobles i valors que constitueixin el seu patrimoni.
d) El rendiment procedent dels seus béns i valors.
e) Les aportacions voluntàries, donacions, herències i llegats i altres aportacions a 

títol gratuït d’entitats privades i de particulars.
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f) Els ingressos rebuts de persones físiques o jurídiques com a conseqüència del 
patrocini d’activitats o instal·lacions.

g) El producte de les multes que preveu l’article 29.3 de la Llei orgànica 3/2013, de 
20 de juny.

h) Els altres ingressos de dret públic o privat que se li autoritzin a percebre.
i) Qualsevol altre recurs que se li pugui atribuir.

2. Els recursos que preveuen les lletres b), e) i f) de l’apartat anterior i que no es 
recullin inicialment al pressupost de l’Agència es poden destinar a finançar despeses 
superiors per acord del seu director.

3. Els recursos que preveu la lletra g) de l’apartat anterior constitueixen un ingrés de 
dret públic que s’afecta al compliment de les finalitats de recerca, i han de permetre 
generar en el pressupost de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport els 
crèdits necessaris per exercir l’activitat esmentada, la realització material de la qual s’ha 
de portar a terme de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 3/2013, de 20 de 
juny.

4. En la mesura que tingui capacitat per generar prou recursos propis, l’Agència es 
pot finançar mitjançant l’obtenció de préstecs concedits amb càrrec als crèdits que preveu 
el capítol VIII dels pressupostos generals de l’Estat, adjudicats d’acord amb procediments 
de concurrència pública, destinats a projectes de recerca en matèria de protecció de la 
salut i dopatge. Aquest finançament s’ha d’ajustar a la limitació que estableixi cada exercici 
la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Article 30. Pressupost.

1. El Consell Rector ha d’elaborar i aprovar anualment l’avantprojecte de pressupost 
de l’Agència, de conformitat amb el que disposa el contracte de gestió i amb l’estructura 
que assenyali el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i l’ha de remetre al 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a la seva incorporació a l’avantprojecte de 
pressupostos generals de l’Estat i la seva posterior aprovació per part del Consell de 
Ministres i remissió a les Corts Generals, per consolidar-se amb el de la resta d’entitats 
que integren el sector públic estatal.

2. El règim pressupostari de l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport 
és el que estableix el capítol V de la Llei 28/2006, de 18 de juliol. El pressupost de l’Agència 
Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport ha d’estar equilibrat i ha de tenir caràcter 
limitador pel seu import global, i la seva especificació ha d’estar determinada per 
l’agrupació orgànica, per programes i econòmica, si bé aquesta última amb caràcter 
estimatiu per a la distribució dels crèdits en categories, dins de cada programa, a excepció 
de les despeses de personal que en tot cas han de tenir caràcter limitador i vinculant per 
la seva quantia total, i de les subvencions nominatives i les atencions protocol·làries i 
representatives, que han de tenir caràcter limitador i vinculant sigui quin sigui el nivell de la 
classificació econòmica en el qual s’estableixin, això sense perjudici dels desglossaments 
necessaris als efectes de la comptabilització adequada de la seva execució.

3. L’execució del pressupost de l’Agència correspon al seu director, el qual ha de 
remetre mensualment a la comissió de control un estat d’execució pressupostària.

4. S`ha d’informar la Direcció General de Pressupostos del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques de les variacions pressupostàries que adopti el director de 
l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport en funció de les competències 
que li atribueix l’article 11 d’aquest Estatut.

Article 31. Comptabilitat.

1. L’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport ha d’aplicar els principis 
comptables públics que preveu l’article 122 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària, així com el desenvolupament dels principis i les normes que estableix el 
Pla general de comptabilitat pública, per a la qual cosa ha de disposar d’un sistema 
d’informació economicofinancer i pressupostari que tingui per objecte mostrar, a través 
d’estats i informes, la imatge del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 147  Dissabte 20 de juny de 2015  Secc. I. Pàg. 19

l’execució del pressupost, i que proporcioni informació dels costos sobre la seva activitat 
que sigui suficient per adoptar decisions de manera correcta i eficient.

Així mateix, l’Agència ha de disposar d’un sistema de comptabilitat de gestió que 
permeti seguir el compliment dels compromisos assumits al contracte de gestió.

2. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha d’establir els requeriments 
funcionals i, si s’escau, els procediments informàtics que ha d’observar l’Agència per 
complir el que disposa l’apartat anterior.

3. Els comptes anuals de l’Agència els ha de formular el director en el termini de tres 
mesos des del tancament de l’exercici econòmic. Una vegada auditats per la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat, se sotmeten al Consell Rector perquè els aprovi dins 
del primer semestre de l’any següent al qual es refereixin. Així mateix, una vegada aprovats 
pel Consell Rector, el director ha de retre els comptes anuals al Tribunal de Comptes per 
conducte de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el termini que preveu 
l’article 139 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre.

Article 32. Control de la gestió economicofinancera.

1. El control extern de la gestió economicofinancera de l’Agència correspon al 
Tribunal de Comptes, d’acord amb la seva normativa específica.

2. El control intern de la gestió economicofinancera de l’Agència correspon a la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, i s’ha de dur a terme d’acord amb les 
modalitats de control financer permanent i d’auditoria pública, en les condicions i en els 
termes que estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre. El control financer permanent 
correspon a la Intervenció Delegada en l’Agència sota la dependència de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat.

3. Sense perjudici del control que estableixen els números anteriors, l’Agència s’ha 
de sotmetre a un control d’eficàcia exercit fonamentalment a través del seguiment del 
contracte de gestió pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Aquest control té per finalitat 
comprovar el grau de compliment dels objectius i la utilització adequada dels recursos 
assignats.

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


