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1. L’emergència planetària: algunes dades 
de context
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Any 2020: en 235 dies hem consumit els recursos naturals que la Terra pot
generar en tot un any … i entrem en situació de deute ecològic.



https://www.eea.europa.eu/soer-2020

https://www.eea.europa.eu/soer-2020


https://www.eea.europa.eu/soer-2020

https://www.eea.europa.eu/soer-2020


7Source: IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C (2018) (Chapter 1 Figure 1.3)



https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
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L'emergència climàtica "amenaça de 
desfer el progrés aconseguit en els 
últims 50 anys pel que fa a drets 
humans, desenvolupament i reducció 
de la pobresa al món“ 
(relator especial sobre drets humans i extrema 
pobresa de l'ONU, Philip Alston)

Els esdeveniment climàtics extrems, 
cada cop més sovintejats, i la pèrdua 
de collites per l'augment de 
temperatura global "poden abocar a 
més de 120 milions de persones a la 
pobresa ja l'any 2030, amb el seu 
màxim impacte en els països i 
regions pobres".

A més d'abocar a la pobresa part de 
l'actual classe mitjana, "també en els 
països desenvolupats", els efectes 
cada cop més greus de l'escalfament 
global amenacen d'incrementar 
exponencialment les desigualtats 
socioeconòmiques, tant a escala 
global com dins dels estats.
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https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/



A. Nature and its vital contributions to people, which together 
embody biodiversity and ecosystem functions and services, 
are deteriorating worldwide.

B. Direct and indirect drivers of change (changes in land and 
sea use; direct exploitation of organisms; climate change; 
pollution; and invasion of alien species) have accelerated 
during the past 50 years.

C. Goals for conserving and sustainably using nature and 
achieving sustainability cannot be met by current 
trajectories, and goals for 2030 and beyond may only be 
achieved through transformative changes across economic, 
social, political and technological factors.

D. Nature can be conserved, restored and used sustainably 
while other global societal goals are simultaneously met 
through urgent and concerted efforts fostering 
transformative change.

https://ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services

https://ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
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2. L’agenda 2030: què és?
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IPCC, 1988

1987

1972
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CIMERA DE LA TERRA (RIO DE JANEIRO, 1992)

2002 2012 2015
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El 13 de setembre de 2000, a l’Assemblea General de l’ONU, els caps de 189 estats van
aprovar la Declaració del mil·lenni, que acorda definir 8 objectius per a l’any 2015:

• ODM 1. Eradicar l’extrema pobresa i la fam.

• ODM 2. Aconseguir l’educació primària universal.

• ODM 3. Promoure la igualtat de gènere i l’autonomia de les dones.

• ODM 4. Reduir la mortalitat infantil.

• ODM 5. Millorar la salut materna.

• ODM 6. Ampliar l’accés a la planificació familiar i combatre la sida, la malària i altres 
malalties.

• ODM 7. Assegurar la sostenibilitat mediambiental.

• ODM 8. Desenvolupar una associació global per al desenvolupament.

Els 8 ODM es concreten en 18 fites, que es mesuren amb 48 indicadors.

ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT DEL MIL·LENI
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El setembre de 2015 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució
Transformar el nostre món: L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.

L’Agenda 2030 és un pla d’acció global que inclou 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) i 169 fites marcats per:

• Sentit d’urgència, per fer front als reptes que afecten el desenvolupament sostenible a
escala planetària.

• Potencial transformador respecte les actuals pautes que condicionen la sostenibilitat del
planeta.

• Caràcter global i universal, aplicables a tots els països partint però de les diferències en
cadascun d’ells

• Caràcter integrat i indivisible, amb un enfocament integral i sense renunciar a cap d’ells.

• Equilibri entre les tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica, social i
ambiental.

L’AGENDA 2030: UN FULL DE RUTA COMPARTIT 
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3. Disset objectius per a transformar 
el món.
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Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible són:  

1. Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes. 

2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i 
promoure l'agricultura sostenible.

3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a 
totes les edats. 

4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure 
oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom. 

5. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les 
nenes.

6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el sanejament 
per a totes les persones. 

7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per 
a totes les persones. 

8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, 

l'ocupació plena i productiva i el treball digne per a totes les persones. 
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9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i
sostenible i fomentar la innovació.

10. Reduir la desigualtat en i entre els països.

11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius,
segurs, resilients i sostenibles. [NOVA AGENDA URBANA]

12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins
per al desenvolupament sostenible.

15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres,
gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació,
aturar i revertir la degradació del sòl i aturar la pèrdua de biodiversitat.
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16. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un
desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes
les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives
a tots els nivells.

17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al 
Desenvolupament Sostenible. 

Els 17 ODS es concreten en 169 fites i es mesuren mitjançant 232 (244) indicadors.
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Font: https://www.stockholmresilience.org/policy--practice/contributions-
to-the-agenda-2030.html

https://www.stockholmresilience.org/policy--practice/contributions-to-the-agenda-2030.html
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4. Cinc anys després, on som?



“Achieving human well-being and eradicating 
poverty for all of the Earth’s people—
expected to number eight and a half billion by 
2030—is still possible” …

“but only if there is a fundamental—and 
urgent—change in the relationship between 
people and nature, and a significant reduction 
in social and gender inequalities between and 
inside countries”.

https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019

https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019
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Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. 2020. The Sustainable Development Goals and
COVID-19. Sustainable Development Report 2020. Cambridge: Cambridge University Press.
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi

https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi


33https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi

https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi


34https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi

https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi
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Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. 2020. The Sustainable Development Goals and
COVID-19. Sustainable Development Report 2020. Cambridge: Cambridge University Press.
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5. Com aterrem els ODS? L’exemple de 
Catalunya.
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Sachs, J.D., Schmidt-Traub, G., Mazzucato, M. et al. Six Transformations to achieve the Sustainable Development Goals. Nat 
Sustain 2, 805–814 (2019). https://doi.org/10.1038/s41893-019-0352-9
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Sachs, J.D., Schmidt-Traub, G., Mazzucato, M. et al. Six Transformations to achieve the Sustainable Development Goals. Nat 
Sustain 2, 805–814 (2019). https://doi.org/10.1038/s41893-019-0352-9



40https://www.sei.org/projects-and-tools/projects/disentangling-interactions-sustainable-development-goals/

Exemple d’interacció 
entre ODS (Suècia)

https://www.sei.org/projects-and-tools/projects/disentangling-interactions-sustainable-development-goals/
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http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/informe-cads-agenda-2030/

http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/informe-cads-agenda-2030/


2015 2016 2017 2018 2019

Lliurament de l’informe 
del CADS al Govern

(setembre 2016)

Pla de Govern XI 
Legislatura
(abril 2016)

Pla Govern 
XII Legislatura     

(setembre 2018)

Acord del Govern sobre el Pla 
Nacional de l’Agenda 2030

(febrer 2017)

Inici del Pla Nacional de 
l’Agenda 2030
(març 2017)

Lliurament del 
Document de base 
del Pla Nacional de 

l’Agenda 2030 
(juliol 2017)

Represa del Pla Nacional 
de l’Agenda 2030
(setembre 2018)

Validació de la proposta de 
Pla per part de la Comissió 

Interdepartamental
(juliol 2019)

Aprovació del Pla Nacional 
de l’Agenda 2030 
(Setembre 2019)

Aprovació de l’Agenda 
2030 NNUU

(setembre 2015)

CRONOLOGIA DE L’ELABORACIÓ DEL PLA NACIONAL DE L’AGENDA 2030 A CATALUNYA*

* El nom complert del pla és Pla Nacional per a la Implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya.
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Comissió 
Interdepartamental

Comissió 
Tècnica

CADS

Treball, Afers 
Socials i Famílies 

Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i 
Alimentació

Salut

Educació

Presidència + Treball, 
Afers Socials i 
Famílies

Territori i  
Sostenibilitat

Empresa i 
Coneixement

Vicepresidència, 
Economia i Hisenda

Territori i  
Sostenibilitat

Territori i 
Sostenibilitat

Vicepresidència, 
Economia i Hisenda

Empresa i 
Coneixement

Territori i 
Sostenibilitat

Territori i 
Sostenibilitat

Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i 
Alimentació

Justícia

Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i 
Transparència 

GOVERNANÇA DEL PLA NACIONAL DE L’AGENDA 2030 A CATALUNYA
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1) ODS de NNUU

2) Fita de NNUU

3) Compromisos del Govern de Catalunya

4) Localització dels compromisos (Catalunya / món)

5) Vinculació, si és el cas, amb la normativa i la planificació sectorial i territorial vigent i/o en fase d’elaboració

6) Data per a l’assoliment del compromís

7) Departament/s responsable/s del compromís

8) Unitats responsables dins de cada departament responsable del compromís

9) Indicadors de compliment de cada compromís

10) Vinculació amb altres fites dins del mateix Pla

11) Vinculació amb l’actual Pla de Govern (i vincles amb els eixos, àmbits i objectius del Pla de Govern)

12) Vinculació amb plans departamentals (i vincles amb els objectius estratègics + programa pressupostari)

13) La vinculació amb l’Agenda Urbana de Catalunya (en fase d’elaboració)

14) La vinculació amb el pressupost de la Generalitat de Catalunya.

ESTRUCTURA DEL PLA NACIONAL DE L’AGENDA 2030 A CATALUNYA
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Total: 32

CAT: 30

Món: 2

Total: 39

CAT: 33

Món: 6

Total: 81

CAT: 79

Món: 2

Total: 81

CAT: 79

Món: 2

Total: 80

CAT: 67

Món: 13

Total: 30

CAT: 24

Món: 6

Total: 27

CAT: 27

Món: 0

Total: 77

CAT: 75

Món: 2

Total: 48

CAT: 46

Món: 2

Total: 56

CAT: 48

Món: 8

Total: 69

CAT: 64

Món: 5

Total: 40

CAT: 36

Món: 4

Total: 52

CAT: 40

Món: 12

Total: 37

CAT: 35

Món: 2

Total: 47

CAT: 44

Món: 3

Total: 82

CAT: 70

Món: 12

Total: 42

CAT: 13

Món: 29

TOTAL: 920

CAT: 810

Món: 110

El Pla reflecteix la transversalitat de l’Agenda 2030 
de Nacions Unides i conté 920 compromisos del 
Govern que contribueixen a assolir els 17 ODS. 

D’aquests 920 compromisos, alguns es repeteixen 
a diversos ODS o a més d'una fita del mateix ODS, i 
n’hi ha que tenen una doble dimensió territorial (a 
Catalunya i al món), de manera que, prescindint de 
les iteracions, el nombre de compromisos únics és 
de 696.

ELS COMPROMISOS DEL GOVERN DE CATALUNYA
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Garantir el principi d'igualtat entre dones i homes en l'àmbit laboral, inclosa la retributiva.

EXEMPLES DE COMPROMISOS INCLOSOS AL PLA NACIONAL DE L’AGENDA 2030

Assegurar els mínims d’una vida digna a les persones i famílies que es troben en situació de pobresa i desenvolupar 
la promoció de la persona i el seu apoderament, per mitjà de la Renda Garantida de Ciutadania. 

Millorar la qualitat de sòls i aigües contaminats per nitrats procedents de fonts agràries a través del desenvolupament 
d’una estratègia integral en la gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització.

Garantir un sistema nacional de salut universal i equitatiu.

Reduir l'absentisme i l'abandonament prematur dels estudis dels alumnes de primària i secundària.
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Afavorir la participació d'actors locals en la producció i distribució d'energia renovable mitjançant el desenvolupament 
de comunitats locals d'energia.

Impulsar projectes empresarials que fomentin la competitivitat utilitzant l'economia circular com a palanca de
transformació.

Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per a l’any 2030 un 40% respecte a l’any base (1990), i assolir
una neutralitat en les emissions en el 2050.

Destinar el 0,7% dels ingressos corrents no condicionats de la Generalitat a l’ajut oficial al desenvolupament (AOD).
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EXEMPLES DE COMPROMISOS INCLOSOS AL PLA NACIONAL DE L’AGENDA 2030



cads.gencat.cat/agenda2030

VISUALITZACIÓ DELS COMPROMISOS DEL PLA NACIONAL DE L’AGENDA 2030  

Pàgina inicial: 
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http://cads.gencat.cat/agenda2030
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INDICADORS DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE



Plans i 
programes amb 

participació

Grup motor

EL COMPROMÍS DE CATALUNYA AMB L’AGENDA 2030

ACORD 
NACIONAL PER A 
L’AGENDA 2030 

PLA NACIONAL 
PER A LA 

IMPLEMENTACIÓ 
DE L’AGENDA 2030

ALIANÇA 
CATALUNYA 2030

920 compromisos del 
Govern per al 2030

Moció 20/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’Agenda 2030 per al desenvolupament 
sostenible (9/11/18)
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ESTRUCTURA DE L’ACORD NACIONAL PER A L’AGENDA 2030 

Requisits dels compromisos (punt 16)

a) Visió holística de l’Agenda 2030

b) Lideratge executiu

c) Incorporats a la planificació estratègica de cada organització

d) Integrats a l’estratègia comunicativa 

e) Finançament adequat per al seu assoliment

f) Aliances entre diversos agents i models de governança democràtica

g) Assolibles i amb esperit de continuïtat 

h) Programats en el temps, fins al 2030, i concretats en accions

i) Amb un sistema de monitoratge i rendició de comptes.

• Transformarem Catalunya i millorarem el món: epíleg. 



MOLTES GRÀCIES!

http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/

http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/

