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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
14829 Reial decret 1462/2009, de 18 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 

641/2009, de 17 d’abril, pel qual es regulen els processos de control de dopatge 
i els laboratoris d’anàlisis autoritzats, i pel qual s’estableixen mesures 
complementàries de prevenció del dopatge i de protecció de la salut a 
l’esport.

La ciutat de Madrid, capital del Regne d’Espanya, juntament amb el Comitè Olímpic 
Espanyol, és candidata per organitzar els Jocs de la XXXI Olimpíada l’any 2016. Una 
candidatura que té el suport de totes les institucions de l’Estat que han unit els seus 
esforços per convertir-la en un motiu d’orgull per al nostre país i per a tot el món. En aquest 
sentit, el Govern d’Espanya va aprovar al seu moment les corresponents garanties exigides 
a la candidatura per poder ser seu dels jocs.

Entre les garanties de l’Estat per a la candidatura de Madrid 2016, la 12.15 assegura 
textualment que «El Govern d’Espanya garanteix que, en cas que Madrid sigui nomenada 
ciutat amfitriona dels Jocs de la XXXI Olimpíada el 2016, ha d’instar els procediments 
oportuns i adoptar les iniciatives legislatives apropiades perquè (…) (ii) en cas que la 
normativa antidopatge espanyola al moment de la celebració dels Jocs entri en conflicte 
amb el Codi Mundial Antidopatge i la normativa antidopatge del Comitè Olímpic Internacional 
vigents en aquell moment, d’acord amb el que estableix el punt (i) anterior, la legislació 
aplicable sigui la del Codi Mundial Antidopatge i la normativa antidopatge del Comitè 
Olímpic Internacional». Aquesta garantia es va aprovar plenament d’acord amb la normativa 
vigent.

El maig de 2009, la Comissió d’avaluació 2016 del Comitè Olímpic Internacional va 
visitar la ciutat de Madrid per conèixer «in situ» el projecte de la candidatura. Arran d’una 
pregunta de la Comissió sobre l’adaptació al Codi Mundial Antidopatge del Reial decret 
641/2009, de 17 d’abril, pel que fa a la disponibilitat dels esportistes per als controls, el 
Consell Superior d’Esports d’Espanya va enviar, amb posterioritat, els aclariments 
pertinents. En data de 28 d’agost de 2009, l’Agència Mundial Antidopatge (AMA) ha inclòs 
les autoritats esportives espanyoles en el grup de les que compleixen totalment el Codi 
Mundial Antidopatge, i les autoritats antidopatge espanyoles en el selecte grup de països 
que disposen i executen un programa de controls antidopatge fora de competició.

No obstant això, després de la publicació de l’Informe de la Comissió d’Avaluació del 
Comitè Olímpic Internacional el dia 2 de setembre de 2009, es considera oportú solucionar 
definitivament els dubtes suscitats en tot el que fa referència a la disponibilitat dels 
esportistes per als controls a fi de reforçar la Candidatura de Madrid 2016. Per a això, per 
mitjà del present Reial decret es modifiquen els corresponents articles del Reial decret 
641/2009, de 17 d’abril, amb l’objectiu d’aclarir-los totalment de conformitat amb l’informe 
de la Comissió. En aquest sentit, la franja horària per a la localització dels esportistes s’ha 
d’ajustar al que disposa la normativa internacional antidopatge i en especial el Codi Mundial 
Antidopatge i les seves normes de desplegament, és a dir, entre les sis del matí i les onze 
de la nit.

Tot això, sense perjudici del compromís del Govern d’Espanya d’impulsar les 
adaptacions i actualitzacions necessàries com a conseqüència d’aquesta modificació, en 
permanent diàleg amb els agents internacionals implicats en la lluita contra el dopatge en 
l’esport, per mantenir Espanya com a país al capdavant en la lluita contra el dopatge.

En virtut d’això, i a proposta del ministre de Justícia per suplència de la vicepresidenta 
primera del Govern i ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 18 de setembre de 2009,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 641/2009, de 17 d’abril, pel qual es regulen els 
processos de control de dopatge i els laboratoris d’anàlisis autoritzats, i pel qual 
s’estableixen mesures complementàries de prevenció del dopatge i de protecció de la 
salut a l’esport.

1. Es modifica l’apartat primer de l’article 47 del Reial decret 641/2009, de 17 d’abril, 
la redacció del qual queda establerta en els termes següents:

«De conformitat amb la normativa internacional antidopatge i en especial el Codi 
Mundial Antidopatge i les seves normes de desplegament, els controls de dopatge 
fora de competició i els controls de salut que no es justifiquin per causes mèdiques, 
incloses totes les relacionades amb l’antidopatge, s’han de realitzar en la franja 
horària compresa entre les sis del matí i les onze de la nit.

Per facilitar el descans nocturn de l’esportista, fora de la franja horària determinada 
en el paràgraf anterior no s’han de realitzar controls de dopatge fora de competició 
ni controls de salut que no es justifiquin per causes mèdiques, incloses totes les 
relacionades amb l’antidopatge.»

2. Es modifica la lletra a) de l’article 48.2 del Reial decret 641/2009, de 17 d’abril, la 
redacció del qual queda establerta en els termes següents:

«Llevat que hi hagi disposició en contra a aquest efecte en les normes de la 
Federació Internacional o de l’organisme antidopatge en qüestió, un control en 
competició és aquell al qual se sotmet un determinat esportista en el marc o en 
ocasió d’una competició.»

3. Es modifica la definició del terme «Control en competició» de l’annex «Definicions» 
del Reial decret 641/2009, de 17 d’abril, la redacció del qual queda establerta en els termes 
següents:

«Llevat que hi hagi disposició en contra a aquest efecte en les normes de la 
Federació Internacional o de l’organisme antidopatge en qüestió, un control en 
competició és aquell al qual se sotmet un determinat esportista en el marc d’una 
competició, és a dir, des de 12 hores abans de celebrar-se una competició en la qual 
l’esportista tingui previst participar fins al final de l’esmentada competició i el procés 
de recollida de mostres que hi estigui relacionat.»

4. Se suprimeix la definició del terme «Hores de descans nocturn» de l’annex 
«Definicions» del Reial decret 641/2009, de 17 d’abril.

Disposició final única. Entrada en vigor

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 18 de setembre de 2009.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència, 

per suplència (Reial decret 1459/2009, de 17 de setembre),
el ministre de Justícia,

FRANCISCO CAAMAÑO DOMÍNGUEZ
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