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1.  INTRODUCCIÓ 

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar l’Agenda 

2030 per al desenvolupament sostenible, un full de ruta amb 17 objectius (ODS) i 169 fites a 

assolir en l’horitzó de l’any 2030.  

La resolució “L’Agenda 2030: transformar el nostre món”1 conté una crida directa a tots els 

estats membres a formular com més aviat millor unes respostes nacionals ambicioses per a 

la implementació general de la present Agenda, que facilitin la transició cap als ODS. 

Aquestes respostes poden basar-se, si escau, en instruments de planificació ja existents, com 

ara les estratègies nacionals de desenvolupament i de desenvolupament sostenible.  

No obstant això, la mateixa resolució reconeix que l’assoliment dels 17 ODS és una 

responsabilitat compartida amb tot un vastíssim conjunt d’actors. Ho fa, precisament, 

recordant la Carta de les Nacions Unides, que comença amb la frase “Nosaltres els pobles”. 

En aquest sentit, la resolució de l’Agenda 2030 declara que “som nosaltres els pobles” qui 

emprenem una transició global cap al 2030 on han de fer camí plegats els governs, els 

parlaments, el sistema de les Nacions Unides i altres institucions internacionals, les autoritats 

locals, els pobles indígenes, la societat civil, les empreses i el sector privat, la comunitat 

científica i acadèmica i el conjunt de la població.  

Entomant aquesta responsabilitat, l’any 2015 el Govern de Catalunya va anunciar l’elaboració 

d’un pla nacional per a la implementació dels ODS a Catalunya. A la tardor d’aquell any va 

crear un grup de treball interdepartamental, integrat per secretaris i directors generals de 

diversos departaments de la Generalitat, per a fer-ho possible. El grup estava impulsat pel 

Departament de la Presidència i pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquest és el tret 

de sortida del procés de localització dels ODS a Catalunya, el qual es descriu a continuació 

de forma cronològica.   

Iniciat durant la tardor de 2015, el 27 de setembre de 2016 el Consell Assessor per al 

Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) va aprovar l’informe “L’Agenda 2030: 

transformar Catalunya, millorar el món”, que identificava els reptes que el Govern havia 

d’abordar per assolir els ODS. L’informe compta amb les aportacions d’una seixantena 

d’experts, institucions acadèmiques i organitzacions de la societat civil. 

Com posa de manifest l’informe del CADS, l’Agenda 2030 no és únicament una agenda amb 

una dimensió internacional (com havien estat els Objectius de Desenvolupament del 

Mil·lenni), sinó que és una crida directa a revisar tot el conjunt de polítiques públiques 

domèstiques. Sense aquesta transformació interna –a escala catalana- no és possible millorar 

ni, encara menys, transformar el món. 

L’any 2016 el Govern de Catalunya  es va comprometre a través del Pla de Govern per a la 

XI Legislatura a desenvolupar un pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 i 

elaborar un sistema integrat d’objectius i indicadors per avaluar el nivell de compliment dels 

ODS.   

El 14 de febrer de 2017 el Govern de Catalunya va aprovar formalment, a proposta dels 

consellers Romeva i Rull, l’inici del procés d’elaboració del Pla Nacional per a l’aplicació de 

l’Agenda 2030, prenent com a referències l’informe del CADS i una prova pilot del 

Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES).  
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L’Acord del Govern de 14 de febrer de 2017 dona el tret de sortida a un llarg i complex procés 

de treball durant el qual s’han identificat compromisos a escala catalana i de Catalunya al 

món. Els compromisos inclosos al pla s’han d’entendre com a objectius programàtics que 

permeten avançar en l’assoliment dels ODS a partir del conjunt de polítiques públiques 

impulsades i gestionades pel Govern de Catalunya.  

La identificació d’aquests compromisos s’ha fet en dues fases (de febrer a juliol de 2017 i 

d’octubre de 2018 a maig de 2019), separades per l’aplicació de l’article 155, durant les quals 

els membres de la Comissió Tècnica han treballat mitjançant grups de treball per a cadascun 

dels ODS. Aquests grups han estat coordinats pels departaments amb més responsabilitat o 

capacitat d’incidència en l’assoliment del respectiu ODS. 

El Pla vincula els compromisos per a l’horitzó 2030 amb el marc normatiu i de planificació 

territorial i sectorial vigent i/o en fase d’elaboració per garantir la seva integració en el conjunt 

de l’actuació de la Generalitat de Catalunya. La majoria dels compromisos inclosos al Pla 

estan vinculats a documents de planificació i normatius que han comptat amb processos de 

participació en el seu procés d’elaboració.  

D’altra banda, també estableix el vincle entre els compromisos per a 2030 amb el Pla de 

Govern i els plans departamentals per a la present legislatura, amb l’objectiu d’avançar en la 

coherència del pla nacional amb la resta del marc de planificació. Finalment, s’han previst 

mecanismes per incorporar-hi futurs compromisos procedents de nous instruments de 

planificació estratègica, com ara l’Agenda Urbana de Catalunya.  

El Pla està concebut com un instrument dinàmic, operatiu fins al 2030, que ha d’anar millorant 

a mesura que es vagi avançant en el procés periòdic d’actualització, que es descriu al punt 8 

d’aquest document. Aquesta memòria recull la síntesi dels compromisos del Pla nacional per 

a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, així com les mesures per al seu seguiment, 

avaluació i actualització. 

 

2. OBJECTIUS 

El Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, amb una visió 

transversal, té com a objectiu principal assegurar I’assoliment, al nostre país, dels 17 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030, mitjançant les polítiques 

públiques impulsades i gestionades per la Generalitat de Catalunya. 

El Pla també preveu contribuir a l’assoliment dels ODS a escala global, refermant d’aquesta 

manera el compromís de Catalunya amb la comunitat internacional. 

3. ANTECEDENTS 

 

3.1. L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible: un full de ruta global  

La preocupació pel benestar de les persones i la necessitat de disposar d’un entorn de qualitat 

han vertebrat l’agenda de les polítiques internacionals des del naixement de les Nacions 

Unides. Al llarg de les darreres dècades, moltes iniciatives de gran transcendència han 

afrontat aquests reptes.  

Una de les més rellevants va ser l’aprovació, l’any 2000, de la Declaració del Mil·lenni per 

posar fi a la pobresa al món. En aquest document, les Nacions Unides identificaven 8 grans 
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objectius per al 2015: els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) enfocats a 

assolir el desenvolupament dels països més desafavorits. Fou la primera agenda global del 

sistema de les Nacions Unides que establia uns objectius quantificats i temporalitzats, que es 

van anar seguint al llarg de la primera dècada del segle XXI, amb resultats desiguals.  

L’any 2012 s’inicià el procés de revisió dels ODM i l’elaboració d’una nova agenda. 

Paral·lelament, se celebrà la Conferència Mundial sobre Desenvolupament Sostenible (Rio 

de Janeiro, 2012), vint anys després de la històrica Conferència de la Terra, on s’aprovà el 

document El futur que volem que establia les prioritats socioambientals globals.  

Tot i que aquests dos processos s’iniciaren en paral·lel, es va realitzar un treball de 

confluència i es varen fusionar en una sola proposta. Aquesta es va debatre abastament a 

nivell internacional amb una àmplia participació de tots els actors involucrats en els processos 

de les Nacions Unides. D’aquí van sorgir els Objectius de Desenvolupament Sostenible que 

a l’Assemblea General de Nacions Unides va adoptar formalment el setembre de 2015 

mitjançant l’aprovació del document Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al 

Desenvolupament Sostenible. 

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible respon a la necessitat internacional de 

disposar d’un marc consensuat per afrontar els reptes globals de la humanitat. La complexitat, 

la globalitat i la complementarietat d’aquesta agenda va més enllà de les eines que s’han 

aprovat els darrers 50 anys.  

Aquesta agenda pren sentit en la mesura que tots els actors l’assumeixin i la implementin en 

l’àmbit propi d’actuació. De manera que esdevingui una eina de cooperació global, en que es 

combini el desenvolupament econòmic, la inclusió social i la sostenibilitat ambiental. A més, 

el nom d’objectius de Desenvolupament Sostenible, significa un missatge clar i concret i, 

alhora, un paraigües que implica tots els països del món a canviar el rumb cap un ús 

sostenible dels recursos i unes societats pacífiques i inclusives.  

El document Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible 

respon a 5 grans àrees claus: persones, planeta, prosperitat, pau i partenariat.  

1) PERSONES  

L’Agenda 2030 posa les persones al centre de les prioritats, fixant-se en primer lloc l’objectiu 

de reduir la pobresa extrema en la que viu una part important de la població mundial. Una 

pobresa estructural que sembla perpetuar-se en algunes àrees del món, però que també es 

fa ben present als països desenvolupats. Una pobresa que posa de manifest les creixents 

desigualtats entre països, però també entre les persones d’una mateixa societat.  

L’Agenda 2030 també aborda la millora de la salut de la població. En termes globals, malgrat 

les millores dels darrers anys, la mortalitat infantil per causes fàcilment evitables es manté 

elevada i la mortalitat materna, tot i haver disminuït, no ha assolit l’objectiu de la Declaració 

del Mil·lenni. Moltes persones al món continuen sense accés a serveis mèdics primaris i s’han 

de fer molts per assegurar l’accés universal a les infraestructures bàsiques, incloent aigua, 

energia, clavegueram i transport. Encara hi ha 800 milions de persones amb malnutrició 

crònica i sense disposar d’una alimentació equilibrada i suficient. L’ensenyament primari ha 

assolit alts nivells d’escolarització i resta encara una tasca important per completar-ho a 

secundària.  

Fugint de la pobresa o de conflictes i violència, els emigrants han de patir grans 

desplaçaments en condicions molt precàries, en una inestabilitat social i política constant i 

vivint centenars de milers de persones en camps de refugiats desbordats o sense les 
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condicions mínimes d’habitabilitat i, per tant, tornen a caure en la pobresa. I aquí al mig, la 

desigualtat de gènere continua sent una realitat arreu del món, des de les nenes que se les 

priva de l’accés a l’educació o se les força a casar-se molt joves.  

Finalment, l’Agenda 2030 també aborda de forma específica la millora de l’educació, al llarg 

de tot el cicle de vida, com a instrument per millorar la qualitat de vida present i futura de la 

població. 

2) PLANETA  

L’impacte de les activitats humanes ateny una escala global fins al punt que amenaça el 

correcte funcionament dels ecosistemes i els serveis que presten i, alhora, soscaven les fites 

assolides contra la fam i la pobresa, mentre amenacen el benestar de les societats 

benestants. El sistema econòmic global ha superat alguns dels límits del planeta, de manera 

que molts recursos naturals i ecosistèmics per a les persones i les societats actuals s’estan 

malmeten i destruint.  

El canvi climàtic ha esdevingut una realitat que canvia el nostre hàbitat, el planeta que 

habitem. L’augment de les concentracions de gasos d’efecte hivernacle, l’increment de les 

temperatures globals, els canvis del clima i l’acidificació dels oceans evidencien una 

transformació profunda, que només es pot aturar amb un nou paradigma econòmic.  

3) PROSPERITAT  

El món ha de desenvolupar un model de producció i consum sostenibles que no exhaureixi 

els recursos que necessitaran les properes generacions. El creixement en base al model 

actual només incrementa la pressió sobre els recursos naturals i augmenta la desigualtat i 

l’exclusió social. El desenvolupament sostenible advoca per desacoblar el creixement 

econòmic de l’ús insostenible de recursos i la producció de residus, a més, ofereix noves 

oportunitats als països en desenvolupament d’incorporar-se a un model sistema de producció 

internacional.  

A mes, la globalització i la ràpida transformació tecnològica de les societats actuals, faciliten 

la generació de noves oportunitats econòmiques, però alhora emergeix una desigualtat entre 

i dins dels països. El creixement, tal i com s’entén a l’actualitat, no crea ocupació justa i decent, 

especialment per a joves sense la formació i la preparació adequades que engruixeixen les 

bosses d’atur. En aquest context, les dones continuen patint una discriminació salarial, quan 

són directament excloses del mercat laboral a molt països del món. Altres sectors de la 

societat, com els discapacitats o la gent gran, resten exclosos d’una plena participació 

socioeconòmica. 

4) PAU  

La globalització ha provocat que la governança dels estats i entre aquests hagi esdevingut 

més complexa i més difosa. Justament, els reptes claus per assolir el desenvolupament 

sostenible inclouen una bona governança, l’estat de dret, els drets humans, els llibertats 

fonamentals, l’accés equitatiu a un sistema jurídic just, i també, la lluita contra la corrupció i la 

circulació de fons financers il·legals.  

Aquest escenari evidencia la necessitat de disposar d’institucions efectives i inclusives per fer 

front a totes les formes d’abús, explotació, tortura i tràfic i violència. Encara més important, 

una cooperació més robusta a través del Consell de Seguretat de les NU i altres institucions 

de les Nacions Unides, és necessària per evitar la proliferació de les guerres i la violència 
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extrema que afecten molts països arreu del món. La col·laboració entre to tipus d’actors és 

essencial per construir institucions efectives, transparents i inclusives.  

5) PARTENARIAT  

L’Agenda 2030 vol enfortir la participació i la implicació de tots els actors involucrats amb 

molts processos col·laboratius a tots els nivells que permetin assolir els ODS. Els governs, 

com a responsables de la implementació d’aquesta agenda, han de coordinar un ampli ventall 

d’actors, des de grans multinacionals, governs municipals i els diversos nivells de governança, 

la societat civil i el món científic. Aquesta coordinació s’ha de transformar en mecanismes, 

amb transparència i rendiment de comptes, garanteixin els drets humans, civils i ambientals. 

3.2. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible  

El document Transformar el món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que 

conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites específiques a assolir 

l’any 2030, representa el nou règim internacional de desenvolupament per als propers quinze 

anys.  

La nova agenda per al desenvolupament sostenible està inspirada per cinc idees fonamentals:  

 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.  

Els ODS aborden les 5 grans àrees descrites anteriorment (planeta, prosperitat, persones, 

pau i partenariat) i cobreixen àmbits com la pobresa, la desigualtat, la seguretat alimentària, 

la salut, el consum i la producció sostenibles, el creixement, l'ocupació, les infraestructures, 

la gestió sostenible dels recursos naturals, els oceans, el canvi climàtic, i també la igualtat de 

gènere, la pau, la inclusió social, l'accés a la justícia i les institucions responsables. En resum, 

àrees crucials a nivell internacional, però que també són fonamentals a escala nacional i local. 

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible recollits a l’Agenda 2030 són els següents:  

1. Erradicar 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.  
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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.  

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.  

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.  

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.  

 

 

 

4. L’INFORME “TRANSFORMAR CATALUNYA, MILLORAR EL MÓN” 

L’estiu de 2015, el plenari del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 

Catalunya (CADS) va aprovar la decisió d’elaborar un informe per al Govern que identifiqués 

els reptes estratègics que Catalunya tenia plantejats en cadascun dels ODS.  

L’objectiu d’aquest informe era, des de bon començament, proporcionar al Govern eines per 

comprendre la complexitat de l’Agenda 2030 i els ODS i facilitar la seva concreció a Catalunya. 

El CADS, creat el desembre de 1998, és un òrgan assessor del Govern de Catalunya que té 

entre les seves funcions assessorar-lo sobre la integració de la sostenibilitat en les polítiques, 

instruments de planificació territorial i sectorial, en projectes legislatius i normatius i en 

projectes o iniciatives estratègiques impulsades pel Govern2. 

L’informe, titulat “L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món”3, va ser aprovat en 

el seu plenari de 27 de setembre de 2016. Amb aquest títol, el CADS va voler reflectir de 

forma explícita que l’Agenda 2030 no és únicament una agenda amb una dimensió 
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internacional (com havien estat els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni), sinó que és 

també una crida directa a revisar tot el conjunt de polítiques públiques domèstiques. 

Sense aquesta transformació interna –a escala catalana- no és possible millorar ni, encara 

menys, transformar el món. Tot i que això és obvi en el moment d’aprovar aquest pla, a mitjans 

de 2015 en molts països del món i en moltes organitzacions s’havia començat a abordar la 

localització dels ODS única o bàsicament des de la perspectiva de la cooperació al 

desenvolupament.   

L’informe abasta els setze primers ODS de l’Agenda 

2030 (el CADS va decidir que el 17, pel seu caràcter 

marcadament instrumental, quedava fora de 

l’anàlisi), per a cadascun dels quals fa una breu 

contextualització a escala internacional i europea.  

A continuació, l’informe baixa ja a nivell de fites de 

l’Agenda 2030 i fa una diagnosi en clau catalana de 

cadascuna d’elles, identificant tot seguit els reptes 

concrets que tenen associats al nostre país.  

Tota aquesta reflexió és el fruit de mesos intensos de 

treball per part dels membres del CADS, del seu 

equip tècnic i d’una seixantena d’experts i 

representants d’institucions acadèmiques i 

d’organitzacions de la societat civil.  

L’informe va ser aprovat al plenari del CADS del 27 

de setembre de 2016, un any després de l’aprovació 

de l’Agenda 2030 per part de Nacions Unides. 

5. EL PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PLA 

L’any 2016, mentre el CADS elaborava l’informe “L’Agenda 2030: transformar Catalunya, 

millorar el món”, es va aprovar el Pla de Govern per a la XI legislatura, el qual recollia el 

compromís del Govern de desenvolupar un pla nacional per a la implementació de l’Agenda 

2030 i d’elaborar un sistema integrat d’objectius i indicadors per avaluar el nivell de 

compliment dels ODS. Aquest compromís seria inclòs, posteriorment, al Pla de Govern per a 

la XII Legislatura, aprovat el setembre de 2018.  

El 14 de febrer de 2017,  a proposta dels consellers d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 

i Transparència i de Territori i Sostenibilitat4, es va aprovar un Acord del Govern específic que 

marca l’inici del procés d’elaboració del Pla per a la implementació de l’Agenda 2030 a 

Catalunya.   
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5.1. Una estructura institucional específica  

La garantia de transversalitat i la creació de dinàmiques de treball coordinades i efectives són 

dos dels reptes que cal abordar en la localització de l’Agenda 2030. Per aquest motiu el 

Govern, mitjançant l’Acord de 14 de febrer de 2017, va establir el sistema de governança del 

Pla, compost per una comissió interdepartamental i una comissió tècnica, integrada 

actualment pels 13 departaments de la Generalitat de Catalunya.  

1) La Comissió Interdepartamental 

La Comissió Interdepartamental, adscrita al Departament d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, té com a mandat l'impuls polític del pla d'implementació de 

l'Agenda 2030 a Catalunya. 

Segons l’Acord del Govern del 14 de febrer de 2017 (modificat per l’Acord del Govern de 24 

d’abril de 2019), la comissió està integrada pels secretaris generals dels 13 departaments en 

què s'estructura actualment la Generalitat de Catalunya i per la persona titular de Ia direcció 

general competent en matèria de coordinació interdepartamental, 

L’Acord del Govern del 14 de febrer de 2017 assigna a la comissió les funcions següents:  

 Coordinar el procés d'elaboració del Pla nacional;  

 Vetllar per la coherència i fer el seguiment del compliment dels diversos Objectius de 

Desenvolupament Sostenible recollits a I'Agenda 2030; 

 Validar la proposta final del Pla nacional a fi d'elevar-la al Govern, mitjançant el 

departament corresponent. 

La composició i funcions d’aquesta comissió han estat modificades per l’Acord del Govern del 

24 d’abril de 2019. 

D’una banda, l’Acord del Govern reforça la Comissió Interdepartamental creant una 

presidència i una vicepresidència, que són assumides, respectivament, per les persones 

titulars dels departaments competents en matèria d’acció exterior i de sostenibilitat (o les que 

elles designin). També es reforça mitjançant la incorporació de la persona titular de la direcció 

de l’Idescat. 

D’alta banda, l’Acord del Govern amplia les funcions de la Comissió Interdepartamental amb 

l’elaboració del document de base de l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya i la 

Marc de referència del Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a 
Catalunya (per ordre cronològic d’aprovació. 

 Pla de Govern per a la XI Legislatura (aprovat el 19/4/2016). 

 Pla de Govern per a la XII Legislatura (aprovat el 25/9/2018).  

 Acord del Govern per a l'elaboració del Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 
2030 a Catalunya i de creació de la Comissió Interdepartamental per a I'elaboració del 
Pla a Catalunya (aprovat el 14/2/17). 

 Acord del Govern per a l’elaboració del document de base d'un acord nacional per a 
l'Agenda 2030 a Catalunya i de modificació de l'Acord del Govern, de 14 de febrer de 
2017, per a l'elaboració del Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a 
Catalunya i de creació de la Comissió Interdepartamental per a l'elaboració del Pla a 
Catalunya (aprovat el 24/4/19). 
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dinamització de l’aliança d’actors públics i privats que subscriguin aquest acord. Ambdues 

funcions es deriven d’un mandat que el Parlament dona al Govern mitjançant la seva moció 

20/XII, que serà explicada més endavant.  

2) La Comissió Tècnica 

La Comissió lnterdepartamental està integrada per una Comissió Tècnica, la funció de la qual 

és l’elaboració del Pla. L’Acord del Govern de 14 de febrer de 2017 n’estableix la composició, 

consistent en vuit membres amb rang mínim de subdirector general o assimilat, en 

representació dels departaments següents: 

a) de la Presidència;  

b) de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda;  

c) d'Acció Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència; 

d) de Salut;  

e) de Territori i Sostenibilitat;  

f) d'Empresa i Coneixement;  

g) de Treball, Afers Socials i Famílies; i  

h) d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

L’Acord del Govern de 24 d’abril de 2019 va ampliar la seva composició fins a un total de 14 

membres (en lloc dels 8 inicials), passant a tenir representació dels 13 departaments de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i d’una persona en representació de l’Idescat. 

3) El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) 

Ambdues estructures de coordinació reben el suport del Consell Assessor per al 

Desenvolupament Sostenible de Catalunya segons estableix l’Acord del Govern de 14 de 

febrer de 2017.  

Aquest suport ha de permetre facilitar l'exercici de les funcions que els hi corresponen, vetllar 

per la coherència entre els ODS i assistir els departaments en el desenvolupament dels 

treballs a realitzar. 

5.2. Un procés de treball interdepartamental 

La comissió tècnica s'ha estructurat en 17 grups de treball. Cada grup de treball s'ha 

centrat en un ODS i ha estat coordinat pel departament que posseeix la majoria de les 

competències relacionades amb aquest ODS. 

 Per exemple, el grup de treball sobre l'ODS 1 (Fi de la pobresa en totes les seves formes 

i a tot arreu) ha estat coordinat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 

inclou representants dels següents departaments: Presidència; Vicepresidència, 

Economia i Hisenda; Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència; Educació; 

Polítiques Digitals i Administració Pública; Salut; Empresa i Coneixement. 
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Atesa la naturalesa transversal dels ODS, cap departament ha tingut una posició de 

lideratge: la coordinació es basa en el principi que tots estan al mateix nivell. Aquesta 

metodologia ha contribuït a promoure el treball sinèrgic entre els diferents departaments, 

creant una visió integral sobre els reptes i els compromisos necessaris per abordar-los. 

Treball, Afers 
Socials i Famílies  

Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i 
Alimentació 

Salut 

Educació 

Presidència i Treball, 
Afers Socials i Famílies 

Territori i  
Sostenibilit
at 

Empresa i 
Coneixement 

Vicepresidència, 
Economia i Hisenda 

Territori i   
Sostenibilitat 

Territori i  
Sostenibilitat 

Vicepresidència, 
Economia i 

 

Empresa i 
Coneixement 

Territori i  
Sostenibilitat 

Territori i  
Sostenibilitat 

Agricultura, 
Ramaderia, 
Pesca i 
Alimentació 

Justícia 

Acció Exterior, 
Relacions 
Institucionals i 
Transparència  
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5.3.  Calendari de treball 
 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Aprovació 
Agenda 2030 

(NNUU) 
(setembre 2015) 

Inici informe 
CADS  

(octubre 2015) 

Aprovació 
informe CADS 

(setembre 
2016) 

  Lliurament 
informe CADS 

al Govern  
(octubre 

2016) 

Aprovació Pla 
Govern XI Legislatura 

(abril 2016) 

Aprovació Pla 
Govern XII 
Legislatura     

(setembre 2018) 
Aprovació Acord de 

Govern Agenda 2030 
(febrer 2017) 

Inici Pla 
Nacional  

Agenda 2030 
(març 2017) 

Lliurament document 
de base Pla Nacional 

Agenda 2030 
(juliol 2017) 

Represa Pla Nacional 
Agenda 2030 

(setembre 2018) 

Validació Pla Nacional 
Agenda 2030 
(juliol 2019) 

Aprovació Moció 20/XII 
Parlament de Catalunya 

(novembre 2018) 

Inici projecte indicadors 
ODS a Catalunya 

(Idescat) 
(abril 2019) 

Document de base 
Acord Nacional 
Agenda 2030 
(Juliol 2019) 

HLPF 2017 
(juliol 2017) HLPF 2018 

(juliol 2018) 
Aprovació 

(setembre 

2019) 
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6. L’ESTRUCTURA DEL PLA 

El Pla nacional per la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, al qual acompanya 

aquesta memòria, identifica els compromisos del Govern en relació a cadascun dels ODS i 

de les seves respectives fites. Aquests compromisos s’han d’entendre com a objectius 

programàtics que permeten avançar en l’assoliment dels ODS a partir del conjunt de polítiques 

públiques impulsades i gestionades pel Govern de Catalunya.  

L’estructura sintètica del Pla és la següent: 

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) Indicador de compliment de cada compromís 

10) Vinculació amb altres fites dins del mateix Pla.  

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

objectius del Pla de Govern, si escau). 

12) Vinculació amb plans departamentals, si escau (i vincles amb els objectius 

estratègics i el programa pressupostari de cada pla departamental, si escau). 

 

El Pla està concebut com un instrument dinàmic, operatiu fins al 2030, que vagi millorant a 

mesura que es vagi avançant en el procés periòdic d’actualització. Per aquest motiu, alguns 

dels camps que inclou actualment no estan complerts per la totalitat dels compromisos (per 

exemple, les vinculacions amb el Pla de Govern i amb alguns plans departamentals).  

D’altra banda, es preveu que en els propers anys es pugui incorporar: 

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

2) La vinculació amb el pressupost de la Generalitat de Catalunya. 
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7. ELS COMPROMISOS DEL GOVERN DE CATALUNYA AMB ELS ODS  

El Pla Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya conté, en el moment 

de la seva aprovació, 920 compromisos del Govern que han de contribuir a assolir els 

ODS. D’aquests, 810 són compromisos a Catalunya i 110 de Catalunya al món. 

Nombre total de compromisos, per ODS i per àmbit geogràfic 

 
 

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 

 

Tenint en compte que alguns d’aquests compromisos es troben inclosos en diversos ODS 

i en diverses fites dins d’un mateix ODS, reflectint la transversalitat de l’Agenda 2030 de 

Nacions Unides i del Pla, el nombre de compromisos únics és de 696.  
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La present memòria conté una llista de tots els compromisos, extreta del Pla nacional per 

a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya (el qual inclou tots els compromisos i 

la informació descrita a l’apartat 6). La llista: 

1) Inclou, exclusivament, l’enunciat dels compromisos. 

2) Precisa l’àmbit territorial:  

 Les caselles en color blanc corresponen a compromisos a Catalunya. 

 Les caselles en color blau corresponen a compromisos de Catalunya al món. 

En el cas que un compromís tingui doble àmbit territorial (per exemple, el compromís 

número 713), la casella apareix marcada tant en color blanc com en color blau.   

3) Distingeix entre compromisos únics i compromisos que ja estan prèviament inclosos 

en altres ODS o altres fites (marcats en cursiva). 
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ODS 1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les 
seves formes 

  

Núm. Enunciat del compromís  

Fita 1.1. Per a 2030, erradicar per a totes les persones del món la pobresa extrema, actualment mesurada per 
un ingrés per persona inferior a 1,25 dòlars EUA al dia 

1 
1. 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. 

Fita 1.2. Per a 2030, reduir com a mínim a la meitat la proporció d'homes, dones, nens i nenes de totes les 
edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions d'acord amb les definicions de cada 
estat 

2 
1. 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. 

3 
2. Prevenir possibles situacions de vulnerabilitat i d’exclusió social, prioritzant les famílies amb infants 

i amb més dificultats econòmiques. 

4 
3. Garantir els drets i promoure la igualtat d'oportunitats en la infància, adoptant mesures per lluitar 

contra la pobresa infantil que garanteixin la cobertura de les necessitats bàsiques d’infants i 
adolescents en risc social. 

5 

4. Combatre la feminització de la pobresa, amb una especial atenció a les situacions de major 
vulnerabilitat (persones immigrades, dones en situació de violència masclista, mares caps de 
famílies monoparentals, dones amb discapacitat, d'edat avançada, dones transsexuals, etc.) i 
facilitar l'accés i permanència de les dones en el mercat laboral en igualtat de condicions. 

6 
5. Fomentar l’ocupabilitat estable i de qualitat, posant en marxa programes de qualificació 

professional, foment de l’ocupació i l’autoocupació. 

7 
6. Fomentar la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental a l’empresa ordinària, 

donar suport a l'adaptació del seu entorn laboral, així com fer aflorar aquestes persones com a 
demandants d’ocupació. 

8 7. Prioritzar l’accés i el manteniment de l’habitatge a favor de les famílies amb infants a càrrec i en 
situació de vulnerabilitat, mitjançant la tasca de les Meses d’emergència i del reforç dels 
programes socials d’habitatge. 

9 8. Avançar en el coneixement sobre la pobresa, la inclusió social i la desigualtat de rendes entre 
persones i territoris a Catalunya per tal de millorar l'adequació de les polítiques a la realitat 
territorial. 
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Fita 1.3. Posar en pràctica en l'àmbit nacional sistemes i mesures apropiades de protecció social per a totes 
les persones, nivells mínims inclosos i, per a 2030, aconseguir una àmplia cobertura de les persones pobres i 
vulnerables 

10 1. Avançar cap a un model de protecció social més integrat, per mitjà de la planificació intersectorial 
de les polítiques socials (àmbit social, d'ocupació, salut, educació, habitatge, urbanisme, justícia, 
etc.) i la coordinació interadministrativa entre la Generalitat, els ens locals i les entitats del tercer 
sector social. 

11 2. Enfortir l'atenció primària de serveis socials i els serveis socials de proximitat, com a instrument 
d’apoderament i suport a les persones i a les famílies al llarg de tot el seu cicle vital, consolidant 
models d'atenció social que potenciïn la dimensió preventiva i comunitària. 

12 3. Millorar la coherència i equitat del conjunt de prestacions del sistema de protecció social. 

13 4. Promoure l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència i les seves 
famílies facilitant la permanència en el seu entorn habitual i la seva inclusió social.  

14 5. Garantir l'atenció integral i la continuïtat assistencial de les persones en situació de cronicitat i/o 
amb necessitats complexes sanitàries i socials, per mitjà de la integració dels recursos de la xarxa 
sanitària i de serveis socials.  

15 6. Oferir suport a les persones cuidadores (professionals i de l'entorn familiar o relacional), adoptant 
mesures correctores de les desigualtat per raó de gènere en les tasques de cura. 

16 7. Garantir els drets i oportunitats dels infants i els adolescents, especialment els més vulnerables.  

17 8. Oferir suport social a les famílies i acompanyament en la criança i la tasca parental, posant èmfasi 
en la coresponsabilitat en les tasques de cura i de la llar. 

18 9. Donar suport a les activitats de les entitats d'iniciativa social que tenen per objectiu atendre les 
persones i famílies en situació de vulnerabilitat. 

19 10. Ampliar les cessions d’habitatges i el suport econòmic a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social 
(incloent dones en situació de violència masclista i famílies monoparentals). 

20 11. Promoure l'accessibilitat i la supressió de barreres, facilitant l'accés de recursos de suport a 
persones en situació de vulnerabilitat o risc social. 

21 12. Compartir experiències de bones pràctiques i respostes innovadores en l’àmbit de l’atenció social 
i obtenir informació sobre les polítiques de la Unió Europea que afecten als serveis socials. 

22 13. Proporcionar suport a les persones d'origen immigrant en situació de vulnerabilitat que expressin 
la voluntat de retornar al seu país d'origen. 

Fita. 1.4. Per a 2030, garantir que tots els homes i les dones, en particular les persones pobres i vulnerables, 
tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, la propietat i el 
control de les terres i altres béns, l’herència, els recursos naturals, les noves tecnologies apropiades 
i els serveis financers, incloses les micro-finances 

23 1. Ampliar el parc de lloguer social disponible a través de l’exercici del dret de tanteig i retracte i dels 
convenis de cessió d’habitatges d’entitats financeres. 

24 2. Assegurar el subministrament bàsic d'aigua, llum i gas en el domicili habitual de les famílies i 
evitar-ne talls indeguts de subministraments per impossibilitat de pagar les factures (col·lectius 
vulnerables). 

25 3. Fer front a les situacions d’emergència energètica, desenvolupant actuacions de caràcter 
preventiu (formació, auditories energètiques, canvi d’electrodomèstics per altres de baix consum, 
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canvi de tarifa, etc.) i de caràcter pal·liatiu (pagament de factures, prohibició de tallar els 
subministraments, etc.). 

26 4. Evitar que els consumidors vulnerables arribin a una situació de pobresa energètica mitjançant la 
promoció de la rehabilitació energètica d'edificis i habitatges, de forma que els habitatges amb 
consumidors vulnerables assoleixin altes qualificacions energètiques. 

27 5. Evitar que els consumidors vulnerables arribin a una situació de pobresa energètica promovent el 
disseny i construcció d’edificis de consum gairebé nul (NZEB) en els nous edificis de protecció 
oficial, és a dir, que assoleixin alts nivells d’eficiència energètica i integrin energies renovables per 
al seu autoabastament (energia solar tèrmica, fotovoltaica i/o biomassa). 

28 6. Promoure la cotitularitat de dones i homes a les explotacions agràries i incentivar iniciatives 
empresarials de desenvolupament rural promogudes per dones. 

Fita 1.5. Per a 2030, fomentar la resiliència de les persones pobres i aquelles que es troben en situacions 
vulnerables, i reduir la seva exposició i vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb el clima i 
altres crisis i desastres econòmics, socials i ambientals. 

29 1. Reduir la població sense llar i mal allotjada a Catalunya i dur a terme actuacions 
d’acompanyament, posant en valor el treball en xarxa entre les entitats del tercer sector, els 
serveis socials i la resta de serveis de protecció (sanitaris, ocupacionals o de justícia, entre 
d’altres).  

30 2. Millorar les condicions de vida dels grups de població migrant més vulnerables (persones 
immigrants irregulars o en situació d'exclusió social, persones afectades pel tràfic i l'explotació 
sexual, etc.). 

31 3. Dissenyar programes integrals per a dones en situació de precarietat econòmica i risc d'exclusió 
social i establir programes específics per a dones pertanyents a minories ètniques i dones 
immigrants. 

32 4. Donar suport a estratègies de resiliència orientades a adaptar els impactes i riscos ambientals, 
especialment els del canvi climàtic, en especial en els col·lectius més vulnerables. 
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ODS 2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat 
alimentària i la millora de la nutrició, i 
promoure l’agricultura sostenible 

 

 

Núm.  Enunciat del compromís  

Fita 2.1. Per a 2030, posar fi a la fam i assegurar l’accés de totes les persones, en particular de les persones 
pobres i en situacions vulnerables, inclosos els lactants, a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant 
tot l’any 

33 

1. Promoure el dret a la sobirania alimentària als països socis, entesa aquesta com el dret dels pobles a 
determinar les polítiques agrícoles i alimentàries que els afecten, en el marc del desenvolupament 
humà sostenible i equitatiu, donant suport a programes per garantir la seguretat i sobirania 
alimentàries i a accions per millorar la producció agrària i pesquera. 

Fita 2.2. Per a 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, fins i tot aconseguint, a tot tardar el 2025, les fites 
convingudes internacionalment sobre el retard del creixement i l’emaciació dels menors de 5 anys, i 
abordar les necessitats de nutrició de les adolescents, dones embarassades i lactants, així com les 
persones grans 

34 
1. Promocionar els bons hàbits alimentaris a través de l’educació en el consum de productes alimentaris 

saludables, de producció local, de temporada i de qualitat. 

35 
2. Cobrir les necessitats alimentàries bàsiques de persones amb mancances de recursos per a la seva 

subsistència. 

36 

3. Promoure el dret a la sobirania alimentària als països socis, entesa aquesta com el dret dels pobles a 
determinar les polítiques agrícoles i alimentàries que els afecten, en el marc del desenvolupament 
humà sostenible i equitatiu, donant suport a programes per garantir la seguretat i sobirania 
alimentàries i a accions per millorar la producció agrària i pesquera. 

37 4. Prevenir i reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari al llarg de la cadena alimentària. 

38 
5. Impulsar l'aprofitament dels aliments, la bioeconomia circular i els sistemes agroalimentaris 

sostenibles. 

Fita 2.3. Per a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors/es d’aliments de petita escala, 
en particular les dones, els pobles indígenes, agricultors/es familiars, pastors/es i pescadors/es, a través, 
entre d’altres, d’un accés segur i equitatiu a les terres, a altres recursos de producció i inputs, 
coneixements, serveis financers, mercats i oportunitats per a la generació de valor afegit i treball no 
agrícola. 

39 1. Millorar la viabilitat i la competitivitat de les explotacions agràries afavorint la seva reestructuració i 
modernització, promovent l'ús de tecnologies agrícoles innovadores. 

40 2. Evitar l’abandonament i assegurar un ús continuat de les terres agràries en zones de muntanya, zones 
amb limitacions naturals i altres limitacions específiques. 

41 3. Conèixer a fons les característiques dels sòls agrícoles de Catalunya. 
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42 4. Identificar els sòls contaminats de Catalunya i emprendre accions per a la seva descontaminació. 

43 5. Millorar les bones pràctiques en relació al reg i la prevenció de l’erosió del sòl i transmetre’n el 
coneixement entre els/les agricultors/es per una correcta gestió del seu ús i de la fertilització. 

44 6. Fomentar la interacció entre les diferents baules de la cadena alimentària, des de la producció fins a 
la distribució (CBPC). 

45 7. Incentivar l’agrupació de l’oferta per a millorar el poder negociador davant la indústria i distribució 
mitjançant el foment a l'associacionisme i comercialització del productor agrari. 

46 8. Fomentar el relleu generacional i potenciar el paper de les dones al medi rural i contribuir en la 
viabilitat econòmica del sector. 

47 9. Incentivar i facilitar el retorn i la inserció laboral de les persones joves a les zones rurals. 

48 10. Promoure la cotitularitat de dones i homes a les explotacions agràries i incentivar iniciatives 
empresarials de desenvolupament rural promogudes per dones. 

49 11. Promoure el dret a la sobirania alimentària als països socis, entesa aquesta com el dret dels pobles a 
determinar les polítiques agrícoles i alimentàries que els afecten, en el marc del desenvolupament 
humà sostenible i equitatiu, donant suport a programes per garantir la seguretat i sobirania 
alimentàries i a accions per millorar la producció agrària i pesquera. 

50 12. Promoure l’accés i ús sostenible, inclusiu i equitatiu dels recursos naturals, vetllant per la 
conservació de la biodiversitat i els serveis ambientals. 

51 13. Millorar la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions agràries de secà en zones amb limitacions 
climàtiques per incrementar la productivitat i la viabilitat de les produccions en zones semiàrides. 

Fita. 2.4. Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments i aplicar pràctiques agrícoles 
resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al manteniment dels ecosistemes, 
enforteixin la capacitat d’adaptació al canvi climàtic, fenòmens meteorològics extrems, sequeres, 
inundacions i altres desastres, i millorin progressivament la qualitat del sòl i la terra. 

52 1. Contribuir a la protecció i millora del medi ambient, els recursos naturals, el sòl i la diversitat genètica, 
i la mitigació del canvi climàtic mitjançant les pràctiques agrícoles. 

53 2. Fomentar l’agricultura i la ramaderia ecològica impulsant-ne la seva producció entre agricultors/es i 
ramaders/es, donant-la a conèixer als consumidors i consumidores i potenciant-ne la recerca. 

54 3. Dinamitzar i gestionar el sector forestal productiu (públic i privat) per a garantir la seva persistència. 

55 4. Conservar els valors ecològics i funcionals del bosc i gestionar preventivament els riscos naturals. 

56 5. 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. 

57 6. Reduir l'aportació de càrrega contaminant a les aigües continentals i marines fins a assolir el bon estat 
químic segons la normativa europea, millorant el funcionament i l'eficiència dels sistemes de 
sanejament de les aigües residuals urbanes i industrials. 

58 7. Modernitzar les instal·lacions de reg i l’aplicació de noves tecnologies que augmentin l'eficiència del 
transport, la distribució i l'aplicació del reg als conreus i l'emmagatzematge d’aigua. 

59 8. Fomentar sistemes de lluita fitosanitària alternativa a la lluita química, tendint a la implantació d’una 
agricultura no dependent dels plaguicides i més respectuosa amb el medi ambient. 
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60 9. Contribuir a la mitigació i a l’adaptació al canvi climàtic d’explotacions agràries i empreses 
agroalimentàries. 

61 10. Fomentar la Producció Integrada com a sistema de producció d’aliments, basat en l'ús de mètodes 
avançats de lluita biològica per al control de plagues i malalties. 

62 11. Regular la situació dels boscos singulars i boscos sotmesos a evolució natural. 

63 12. Protegir els boscos madurs de Catalunya. 

64 13. Regular l’aprofitament dels recursos forestals no fusters (pinyes, bolets, herbes medicinals, tòfones, 
etc.). 

65 14. Contribuir a transitar cap a una economia circular, tot promovent models de producció sostenibles i 
consum responsables. 

66 15. Donar suport a estratègies de resiliència orientades a adaptar els impactes i riscos ambientals, 
especialment els del canvi climàtic, en especial en els col·lectius més vulnerables. 

67 16. Promoure l’accés i ús sostenible, inclusiu i equitatiu dels recursos naturals, vetllant per la conservació 
de la biodiversitat i els serveis ambientals. 

Fita 2.5. Per a 2020, mantenir la diversitat genètica de les llavors, cultius i animals de granja i domesticats així 
com les espècies silvestres connexes, a través, entre d’altres, d’una bona gestió i diversificació dels 
bancs de llavors i plantes a escala nacional, regional i internacional, i promoure l’accés als beneficis que 
es derivin de la utilització dels recursos genètics i coneixements tradicionals, així com llur distribució justa 
i equitativa, com s’ha convingut internacionalment. 

68 1. Mantenir el 100% de les races autòctones actuals i la seva inclusió al catàleg oficial de races en perill 
d’extinció. 

69 2. Recuperar i conservar les varietats locals d'interès agrari de Catalunya i fer recerca i divulgació de les 
mateixes. 

70 3. Establir vies i mecanismes per a poder comercialitzar les varietats locals i promoure la seva 
comercialització 

71 4. Participar en projectes europeus per a promoure la biodiversitat cultivada. 
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ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar 
per a totes les persones a totes les edats    

 

Núm.  Enunciat del compromís  

Fita 3.1. Per a 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000 nascuts vius 

72 1. Mantenir les taxes actuals de mortalitat materna a Catalunya de l’any 2014. 

73 
2. Prevenir les desigualtats en mortalitat materna per territori, classe social i nivell d’estudis mitjançant 

actuacions dirigides a grups vulnerables. 

74 
3. Impulsar el dret a la salut, i en especial el dret al propi cos, els drets sexuals i els drets reproductius, 

així com el dret a la cura, la guarició i l’autocura. 

Fita 3.2. Per a 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i dels menors de 5 anys, aconseguint que tots els 
països intentin reduir la mortalitat neonatal almenys fins a 12 per cada 1.000 nascuts vius, i la mortalitat 
dels menors de 5 anys almenys fins a 25 per cada 1.000 nascuts vius. 

75 1. Mantenir les taxes de mortalitat neonatal a Catalunya de l'any 2014. 

76 2. Mantenir les taxes de mortalitat de nens i nenes de menys de 5 anys a Catalunya de l'any 2014. 

77 
3. Prevenir les desigualtats en mortalitat infantil per territori, classe social i nivell d’estudis, mitjançant  

actuacions dirigides a grups vulnerables. 

Fita 3.3. Per a 2030, posar fi a les epidèmies de la sida, tuberculosi, malària i les malalties tropicals desateses, 
així com combatre l’hepatitis, les malalties transmeses per l’aigua i altres malalties transmissibles 

78 1. Reduir la incidència de tuberculosi mitjançant la millora en la realització dels estudis de contactes 
dels casos contagiosos i mantenint les altes taxes de tractament satisfactori. 

79 2. Reduir el retard diagnòstic del VIH i altres ITS, mitjançant l’elaboració i desplegament del protocol per 
a l’estudi dels contactes de persones diagnosticades d’ITS a Catalunya, i el manteniment de 
programes de cribratge d’infecció pel VIH, gonorrea, sífilis i clamídia en poblacions clau en l’àmbit 
comunitari. 

80 3. Reforçar el sistema de Vigilància Epidemiològica de l’hepatitis C. 

81 4. Reforçar la vigilància, seguiment i control de les dones embarassades positives de malaltia de 
Chagas i també dels seus fills amb l’objectiu de reduir-ne la transmissió congènita. 

82 5. Reforçar els programes d'intercanvi de xeringues i de tractament amb agonistes opiacis per tal de 
prevenir la infecció pel VIH i els virus de les hepatitis B i C en persones que s'injecten drogues. 

83 6. Augmentar el cribratge de la infecció pel VHC i VHB entres les persones infectades 

84 7. Augmentar el nombre de persones tractades per les hepatitis. 



 
 

 

26 

85 8. Eliminar les hepatitis com un problema de salut pública l'any 2030. 

86 9. Minimitzar l’impacte de les arbovirosis en la població mitjançant el reforç de la coordinació 
intersectorial. 

87 10. Implantar plans o accions de prevenció i control de vectors, especialment mosquits, a tot el territori. 

88 11. Realitzar accions de vigilància entomològica de vectors, especialment mosquits, a tot el territori (per 
exemple, vigilància de l’entrada d’espècies invasores com Aedes aegypti). 

89 12. Mantenir la prevalença global de tuberculosis multiresistent (TBC-MDR) per sota del 2% dels casos 
diagnosticats en 1 any. 

90 13. Mantenir un elevat nivell de seguretat alimentària a Catalunya mitjançant instruments d'intervenció i 
seguiment eficaços 

91 14. Mantenir accions orientades a la sensibilització i informació en la població amb major risc de patir 
malalties de transmissió alimentàries. 

Fita. 3.4. Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la 
prevenció i el tractament, així com promoure la salut mental i el benestar. 

92 1. Mantenir la prevalença d’excés de pes en la població de 6 a 12 anys. 

93 2. Reduir les desigualtats socials en la prevalença d’excés de pes en la població de 6 a 12 anys. 

94 3. Monitorar la prevalença d’excés de pes en la població de 18 a 74 anys des de la perspectiva de les 
desigualtats socials en salut. 

95 4. Reduir un 10% la taxa de mortalitat per suïcidi en la població catalana. 

96 5. Realitzar una formació conjunta per a infermeres i professionals de joventut en continguts bàsics i 
iniciar treball conjunt entre els professionals de Salut i de Joventut desplegant projectes pilot en 
matèria de salut mental en l’àmbit local, incloent l'enfocament en temes de violència masclista. 

97 6. Donar continuïtat a la lluita contra l’estigma de les malalties mentals en els àmbits local, sanitari, 
laboral i juvenil mantenint i intensificant la implicació i compromís dels mitjans de comunicació. 

98 7. Analitzar les necessitats i afectacions diferenciades en homes i en dones en matèria de salut, 
especialment en l’àmbit laboral, i prendre mesures per reduir els casos de malalties no transmissibles. 

99 8. Reduir en un terç la prevalença de tabaquisme del 2010 [Aconseguir que el percentatge de persones 
de 15 anys i més residents a Catalunya que es declaren fumadores diàries o ocasionals a 2030 sigui 
del 22,7%]. 

100 9. Monitorar la prevalença de tabaquisme des de la perspectiva de les desigualtats socials en salut, 
assolint prevalences similars en totes les classes socials. 

101 10. Impulsar les mesures incloses al Conveni Marc de la OMS per la Protecció del Tabac (CMPT), com 
mantenir els nivells actuals i ampliar els espais protegits del Fum ambiental del Tabac (FAT) (vehicles 
privats, accessos a escoles i serveis públics, estadis, etc.). 

102 11. Limitar la progressió de formes emergents de consum de tabac que amenacen de minar l’eficàcia de 
les estratègies de prevenció i control (ús de cigarretes electròniques, tabac de cargolar, pipes d’aigua, 
etc.). 

103 12. Millorar l’accés a programes de cessació de les persones fumadores, especialment aquelles que 
formen part de grups desfavorits o que troben barreres en l’accés a una ajuda apropiada. 
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104 13. Promoure la salut en infants i joves, en especial els més vulnerables o en situació de risc, enfortint 
les mesures de prevenció i d'atenció precoç. 

105 14. Reduir la taxa de sedentarisme per sota del 25% de la població, incloent la perspectiva de gènere en 
la promoció de l’activitat física, el disseny i/o construcció d’equipaments esportius, evitant estereotips 
de gènere. 

106 15. Continuar amb la implementació de la fiscalitat a l’efecte d’incidir en aquelles conductes o hàbits 
perjudicials per a la salut de les persones 

107 16. Reformar els horaris dels àpats per a fer-los més saludables. 

Fita 3.5. Enfortir la prevenció i el tractament dels trastorns per l’abús de substàncies additives, inclosos l’ús indegut 
d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol. 

108 1. Assolir el 100% de cobertura en atenció primària del programa Beveu menys (BM). 

109 2. Implementar en un 50% dels hospitals el programa Hospitals sense alcohol. 

110 3. Implementar en un 15% d'empreses grans amb riscos a tercers el programa A la feina alcohol i 
drogues 0,0. 

111 4. Implementar en un 50% dels Centres d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de 
Catalunya el programa Embaràs sense alcohol i drogues i crear circuits per a la implementació del 
programa en el territori. 

112 5. Implementar una estratègia socioeducativa d’intervenció adreçada a joves en situació de 
vulnerabilitat social i alt risc, mantenint el  suport i seguiment tècnic al 100% dels centres de DGAIA, 
i un mínim del 45% dels Centres de Justícia Juvenil. 

113 6. Implementar una estratègia socioeducativa específica per a adolescents i joves d'origen magrebí que 
consumeixen inhalants, mantenint un suport continuat als professionals que treballen amb els joves 
consumidors d’inhalants. 

114 7. Implementar el projecte per a la prevenció del consum de risc d’alcohol i altres drogues a través d’un 
grup de joves d’origen llatinoamericà, incrementar les cobertures  dels indicadors del programa de 
prevenció i sensibilització a la comunitat llatina i generalitzant el desplegament del programa a ciutats 
del territori català tenint en compte els criteris d’oportunitat, necessitat i pertinença. 

115 8. Donar a conèixer i / o implementar el programa “Històries de la Yasmina” al 100% dels Centres 
Educatius de Primària de Catalunya. 

116 9. Realitzar actuacions preventives i de tractament específic dels riscos d’agents biològics, canvi 
climàtic, nanotecnologia, amiant, norma EN689 i exposició a elements cancerígens. 

117 10. Prevenir i disminuir les conductes de risc associades al consums de tabac, alcohol i drogues entre el 
jovent. 

118 11. Acompanyar i assessorar els joves en temes de sexualitat, drogues i alimentació, mitjançant la Xarxa 
Nacional d’Emancipació Juvenil en col·laboració amb tècnics especialistes en salut o serveis 
concertats amb els ASSIR, CAP o entitats del territori. 

119 12. Oferir atenció online als i les joves en matèria de salut (psicologia, sexologia, consums de drogues, 
salut mental, i altres), així com oferir altres accions i actuacions adreçades a joves per a la prevenció 
de consums. 

120 13. Potenciar l'activitat físico-esportiva per a la població juvenil de barris amb complexitat social, com a 
instrument de prevenció del consum de drogues. 
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121 14. Donar compliment a les accions del Pla de Prevenció sobre drogues i addiccions comportamentals 
2019-2022. 

122 15. Implementar el programa per a l'abordatge de la violència masclista en l'àmbit de la parella a la XAD 
al 90% dels serveis de la XAD (CAS i RD). 

123 16. Assolir el 75% de cobertura en atenció primària del programa Drogues i Atenció primària (ASSIST). 

124 17. Implementar fins a una cobertura de 45% el programa d'intercanvi de xeringues a les Àrees Bàsiques 
de Salut. 

125 18. Implementar programes de tractament d'addicció a l'heroïna i accessibilitat lliure a altres tractaments 
amb agonistes opiacis (buprenorfina). 

126 19. Elaborar un programa específic d'atenció a les persones consumidores de drogues d'edats 
avançades. 

127 20. Disseminar el programa funcional CAS-CSMIJ per a l'atenció dels adolescents consumidors a tot el 
territori. 

128 21. Promoure l'atenció domiciliària integrada (PAID) en els casos de persones amb trastorns per consum 
de substàncies que ho requereixin. 

129 22. Garantir la presència de l’equip d’atenció especialitzada en Salut Mental i Addiccions en les 
actuacions de suport a l’atenció primària. 

Fita 3.6. Per a 2020, reduir a la meitat el nombre mundial de morts i lesions causats per accidents de trànsit 

130 1. Reduir en un 50% el nombre de morts per accident de trànsit. 

131 2. Reduir el 20% de morts i ferits greus en accidents de motoristes, respecte del 2010. 

132 3. Reduir el nombre de persones hospitalitzades per lesions de trànsit. 

133 4. Facilitar l’aprenentatge de la mobilitat saludable, sostenible i segura al llarg del cicle vital. 

Fita 3.7. Per a 2030, garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de planificació 
familiar, informació i educació, així com la integració de la salut reproductiva a les estratègies i els 
programes nacionals. 

134 1. Proporcionar cobertura efectiva i educació afectiva i sexual per a joves, amb especial atenció a les 
persones en situació de vulnerabilitat i en la prevenció de violència masclista. 

135 2. Implementar el Pla Estratègic d’atenció a la salut sexual i reproductiva, amb cartera de serveis 
adreçada a tota la població. 

136 3. Implementar el Pla estratègic d’ordenació de l’atenció maternoinfantil als hospitals del Sistema 
Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). 

137 4. Incloure un quadre de comandament amb indicadors de seguiment i avaluació en l’Estratègia de Salut 
Sexual i Reproductiva de Catalunya. 

138 5. Crear unitats específiques per l’atenció al part normal als hospitals del Sistema Sanitari Integral 
d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). 

139 6. Ampliar la cartera de serveis dels centres d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) oferint 
serveis específics a les persones transsexuals i donant accés a les tècniques de reproducció humana 
a dones amb parella femenina o sense parella. 
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140 7. Facilitar l'educació afectiva, sexual i reproductiva en tota la seva diversitat adreçada a adolescents i 
joves, prioritzant la prevenció de violència masclista i les conductes de risc. 

141 8. Promoure els drets reproductius i sexuals dignes a totes les dones i nenes. 

142 9. Actualitzar els protocols de salut sexual, de salut afectiva i de salut reproductiva. 

143 10. Dissenyar i desplegar el Pla de conscienciació i formació de professionals sanitaris per a l’abordatge 
de les violències masclistes. 

144 11. Impulsar el dret a la salut, i en especial el dret al propi cos, els drets sexuals i els drets reproductius, 
així com el dret a la cura, la guarició i l’autocura. 

Fita 3.8. Assolir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els riscos financers, l’accés a 
serveis de salut essencials de qualitat i l’accés a medicaments i vacunes segurs, eficaços, assequibles i 
de qualitat per a totes les persones. 

145 1. Garantir un sistema nacional de salut universal i equitatiu. 

Fita 3.9. Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causades per productes químics 
perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl 

146 1. Reduir el 30% de les emissions contaminants globals de la zona anomenada Àmbit-40 per assolir 
gradualment els nivells recomanats per l’OMS. 

147 2. Assolir els objectius de qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric 
(Àmbit 40) per a les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i el diòxid de nitrogen (NO2) 
que determina la legislació europea. 

148 3. Assolir els objectius de qualitat de l’aire a  Catalunya per a les partícules de diàmetre inferior a 10 
micres (PM10), el diòxid de nitrogen (NO2) i l'ozó (O3) que determina la legislació europea. 

149 4. Desenvolupar accions de sensibilització a la població per impulsar el control integrat de plagues en 
l’àmbit domèstic (higiene i sanejament, control físic, biològic i l’ús dels plaguicides menys perillosos 
per a la salut i el medi ambient) i l'ús segur dels productes químics, en especial atenció als grups de 
població vulnerable, així com a les dones, per ser encara les principals manipuladores de productes 
químics de neteja. 

150 5. Reduir en un 10% el nombre de zones de subministrament d’aigua de consum humà públiques i de 
petites col·lectivitats que superen els valors paramètrics (VP) de compostos que determinen l’aptitud 
de l’aigua. 

151 6. Incrementar les accions interdepartamentals de control de la comercialització i ús dels productes 
químics, per millorar la protecció de la salut de la població. 

152 7. Dissenyar un indicador d’impacte de la contaminació atmosfèrica sobre la salut. 
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ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa, de 
qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge 
durant tota la vida per a tothom  

 

Núm.  Enunciat del compromís  

Fita 4.1. Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles de l’ensenyament primari i secundari, 
que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i produir resultats escolars pertinents i eficaços.  

153 1. Reduir l'absentisme i l'abandonament prematur dels estudis dels alumnes de primària i secundària. 

154 
2. Garantir l'accés a una educació d'èxit per a tothom, entenent per èxit educatiu la suma de l'èxit 

acadèmic, personal i social de l'alumnat. 

155 
3. Garantir l'oferta educativa a l'ensenyament primari i secundari, aconseguint que tot l'alumnat sigui 

escolaritzat en igualtat de condicions. 

156 4. Potenciar la continuïtat i coherència del projecte educatiu al llarg de diferents etapes. 

157 5. Enfortir els vincles de la comunitat educativa al voltant del centre escolar. 

158 6. Actualitzar els models pedagògics. 

159 
7. Garantir un servei d'atenció a l'alumnat, amb un PAS de qualitat, formant-los en l'àmbit de les seves 

funcions i l'administració electrònica. 

160 8. Augmentar la coresponsabilitat del món municipal en el sistema educatiu. 

161 
9. Garantir l'accés en condicions d'igualtat al servei menjador i millorar els criteris d'accés a beques 

menjador per a l'alumnat en risc social. 

162 10. Garantir la qualitat educativa en centres d'alta complexitat. 

163 11. Millorar la resposta a les necessitats individuals d'aprenentatge de l'alumnat. 

164 
12. Promoure la innovació pedagògica, basada en evidències científiques avalades, per tal d'aprofundir 

en la cultura de la innovació basada en la recerca educativa. 

165 13. Avaluar de manera transparent, valorant competencialment als alumnes. 

166 
14. Garantir l'autonomia de les escoles i instituts, apoderant els equips directius i fomentant la participació 

dels claustres. 

167 15. Potenciar el reconeixement social de la feina dels docents i millorar les seves condicions laborals. 
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Fita 4.2. Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens tinguin accés a serveis d’atenció i desenvolupament en 
la primera infantesa i a un ensenyament preescolar de qualitat, a fi que estiguin preparats per a 
l’ensenyament primari. 

168 
1. Garantir l'accés, la qualitat i l'oferta educativa de 0 a 3 anys, fonamental pel desenvolupament integral 

de l'infant. 

169 2. Garantir l'atenció en centres d'alta complexitat en edat de primera infantesa i preescolar. 

170 3. Garantir la igualtat d'oportunitats i una millor protecció del dret dels infants a l'educació. 

171 
4. Desenvolupar la capacitat d'entendre i interaccionar amb el món físic i social amb responsabilitat a 

l'alumnat d'educació infantil. 

172 
5. Garantir l'accés en condicions d'igualtat al servei menjador i millorar els criteris d'accés a beques 

menjador per a l'alumnat en risc social. 

Fita 4.3. Per a 2030, assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i dones a una formació tècnica, 
professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari. 

173 1. Promoure la presència equilibrada entre gèneres. 

174 2. Garantir, en condicions d'igualtat, l'aprenentatge al llarg de la vida. 

175 3. Prevenir l'abandonament escolar per raons de gènere. 

176 4. Retardar la sortida del sistema educatiu de les persones joves en l'etapa d'educació no obligatòria -
abandonament prematur dels estudis-, motivada per raons de gènere, entre d'altres. 

177 5. Crear centres de noves oportunitats per a la inclusió laboral i social. 

178 6. Incrementar l'oferta de cicles formatius de grau superior de Formació Professional Inicial (FPI) i 
d'Ensenyament de Règim Especial (ERE). 

179 7. Garantir el desenvolupament de les capacitats clau de l'alumnat d’ensenyament professional. 

180 8. Garantir l'oferta formativa no presencial a l'Institut Obert de Catalunya, per tal que doni resposta a les 
necessitats que no queden cobertes en el sistema educatiu presencial. 

181 9. Augmentar els vincles de la Formació Professional Contínua i la Formació Ocupacional amb l'entorn 
empresarial, industrial, territorial i sectorial. 

182 10. Millorar l'orientació a l'alumnat en l'etapa d'educació secundària vers els cicles de Formació 
Professional i l'accés als estudis superiors. 

Fita. 4.4. Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les 
competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l’ocupació, el treball 
decent i l’emprenedoria. 

183 1. Garantir que l'alumnat obté les competències necessàries que han de contribuir al desenvolupament 
personal de cada alumne. 

184 2. Avaluar i acreditar les competències adquirides a través de l'experiència professional de les persones. 

185 3. Oferir un servei de suport al reconeixement de qualificacions professionals per a persones d'origen 
migrant. 

186 4. Potenciar la cultura digital, competencial i innovadora. 
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187 5. Garantir la competència digital de tot l'alumnat, cuidant que no es produeixi un biaix de gènere. 

188 6. Prioritzar el desenvolupament de la competència comunicativa i lingüística de l'alumnat com a 
instrument transversal per a l'aprenentatge i l'èxit escolar. 

189 7. Millorar el coneixement de les llengües estrangeres i el desenvolupament del plurilingüisme efectiu. 

190 8. Impulsar programes d'aprenentatge específics de la llengua catalana per part de l'alumnat d'origen 
estranger, al llarg de tota l'escolaritat, com a garantia d'integració i d'èxit escolar. 

191 9. Reorientar els continguts de les oposicions cap a l'avaluació de competències i el currículum 
professional. 

192 10. Establir un sistema d’informació i orientació professional que atengui les necessitats i especificitats 
del col·lectiu jove per millorar la seva ocupabilitat. 

193 11.  Facilitar l’accés, el retorn, la permanència en el sistema educatiu i la finalització amb èxit dels 
estudis de les persones joves. 

Fita 4.5. Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat de 
les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes 
en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional. 

194 1. Millorar la cobertura, la qualitat i les capacitats dels sistemes educatius públics o amb vocació de 
servei públic per satisfer les necessitats bàsiques d’aprenentatge dels sectors de la població amb 
menys oportunitats. 

195 2. Erigir l'escola com l'element central de cohesió social, l'agent dinamitzador social en el territori i 
afavoridor de vincles comunitaris bàsics. 

196 3. Fomentar la participació real i efectiva de tots els membres de la comunitat educativa. 

197 4. Garantir l'equilibri territorial, l'equitat, la inclusió i la cohesió social en el Sistema Educatiu, en especial 
per l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. 

198 5. Afavorir les xarxes de treball interdisciplinari i espais de col·laboració entre els centres educatius i 
entre aquests i altres centres d'educació no formal. 

199 6. Garantir els drets i promoure la igualtat d'oportunitats en la infància, adoptant mesures per lluitar 
contra la pobresa infantil que garanteixin la cobertura de les necessitats bàsiques d’infants i 
adolescents en risc social. 

200 7. Reduir la segregació escolar. 

201 8. Millorar l'acollida escolar específica per l'alumnat nouvingut. 

202 9. Potenciar les polítiques de plurilingüisme i interculturalitat. 

203 10. Garantir que els centres educatius esdevinguin entorns on viure lliurement la diversitat afectiva sexual 
i la identitat de gènere, eliminant qualsevol mena de discriminació per raó d'orientació sexual, identitat 
o expressió de gènere. 

204 11. Incloure el principi de coeducació en tots els nivells educatius. 

205 12. Garantir que cap centre que segregui per sexe o que no atengui les necessitats d'escolarització del 
seu territori, rep un concert educatiu. 
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206 13. Potenciar l'orientació educativa, fent especial èmfasi en aquell alumnat que pateix situacions de 
vulnerabilitat. 

207 14. Garantir la igualtat d’oportunitats d’accés i la universalitat del coneixement de les arts escèniques, la 
música i les arts visuals en l'Educació Infantil, Primària i Secundària, sigui quina sigui la procedència 
geogràfica dels alumnes. 

208 15. Potenciar l'activitat físico-esportiva per a la població escolar de centres educatius amb complexitat 
elevada. 

209 16. Garantir les competències digitals de la ciutadania, vetllant per reduir la bretxa digital de la població, 
especialment per raó de gènere. 

210 17. Promoure l’adaptació dels horaris escolars a la reforma horària. 

Fita 4.6. Per a 2030, garantir que tot el jovent i almenys una proporció substancial d’adults, tant homes com dones, 
tinguin competències de lectura, escriptura i aritmètica 

211 1. Garantir que als centres es defineixen projectes educatius que permetin adquirir les competències 
bàsiques, en el marc dels serveis educatius de Catalunya 

212 2. Potenciar la recerca educativa i la cultura de l'avaluació cap a les competències bàsiques 

213 3. Impulsar els ensenyaments per a les persones adultes per possibilitar l'adquisició dels objectius i les 
competències corresponents. 

214 4. Garantir la flexibilitat en els aprenentatges i la conciliació amb altres activitats, mitjançant 
l'ensenyament presencial, semipresencial i a distància. 

215 5. Reduir l'analfabetisme. 

216 6. Facilitar l'aprenentatge de la llengua catalana per a les persones d'origen migrant que arriben a 
Catalunya. 

217 7. Incrementar els índexs de lectura i la comprensió lectora en totes les franges d’edat, amb especial 
atenció als infants i joves. 

Fita 4.7. Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a 
promoure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament 
sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció 
d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la 
contribució de la cultura al desenvolupament sostenible. 

218 1. Apropar continguts de sensibilització ambiental d'UNEP a audiències a l'exterior. 

219 2. Enfortir la col·laboració amb UNESCO per promoure l'educació per al desenvolupament sostenible a 
Catalunya. 

220 3. Promoure l’especificitat de l'Educació per al Desenvolupament i la seva articulació amb les actuacions 
de desenvolupament. 

221 4. Desplegar els eixos temàtics de l'Educació per al Desenvolupament. 

222 5. Enfortir l’acompanyament als actors en l'àmbit de l'Educació per al Desenvolupament. 

223 6. Destinar un mínim del 25% de l'ajut oficial al desenvolupament de la Generalitat a la línia estratègica 
d’educació per al desenvolupament al llarg de la vigència del Pla director de cooperació al 
desenvolupament 2019-2022 
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224 7. Promoure la interculturalitat en les àrees del currículum escolar. 

225 8. Assegurar que els centres educatius siguin lliures de tota forma de violència. 

226 9. Potenciar l'educació en valors, creant ciutadans lliures i compromesos. 

227 10. Obrir els centres educatius més enllà de l'horari lectiu, oferint al veïnat un espai de cohesió social, 
d'activitats esportives, culturals o artístics. 

228 11. Desplegar l'escola inclusiva per, entre d'altres, posar en valor la diversitat cultural. 

229 12. Sensibilitzar i formar en sostenibilitat i medi ambient en l’educació obligatòria, els cicles formatius, la 
formació ocupacional i contínua, i els estudis universitaris. 

230 13. Promoure el desenvolupament de competències socials i personals en l'alumnat. 

231 14. Educar en valors de la igualtat de gènere i en la diversitat per orientació sexual, identitat i expressió 
de gènere. 

232 15. Estimular la formació crítica de l'alumnat, la difusió dels valors democràtics i la consecució d'un món 
més just i lliure. 

233 16. Promoure noves arquitectures als centres docents per tal de contribuir a posar en valor les diferents 
necessitats educatives de l'alumnat. 
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ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar 
totes les dones i les nenes  

 

Núm.  Enunciat del compromís  

Fita 5.1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món 

234 
1. Promoure el canvi cultural i de valors per avançar en l’eradicació de les estructures socials patriarcals 

com, per exemple, els rols estereotipats de gènere. 

235 
2. Conèixer de forma actualitzada l'evolució de les desigualtats de gènere a partir d'un sistema 

d'indicadors. 

236 3. Garantir el principi d'igualtat entre dones i homes en l'àmbit laboral, inclosa la retributiva. 

237 4. Evitar la perpetuació del rols sexistes en la programació dels mitjans de comunicació i en la publicitat. 

238 5. Potenciar la representació de la imatge i la veu de les dones en els mitjans de comunicació. 

239 6. Promoure debats de reflexió i formació sobre el gènere i la comunicació. 

240 7. Promoure l'ètica i les bones pràctiques en la imatge pública de la dona als mitjans. 

241 8. Incloure el principi de coeducació en tots els nivells educatius. 

242 
9. Promoure feines masculinitzades entre les dones (STEM, TIC, R+D, etc.) per a reduir la segregació 

horitzontal. 

243 
10. Promoure la creació d’un banc d'experts i referents comunicatius amb diversitat cultural i amb criteris 

de paritat de gènere. 

244 11. Impulsar polítiques per a la igualtat efectiva entre les persones, per a totes les formes de diversitat. 

245 
12. Impulsar mesures que garanteixin la igualtat d'oportunitats efectiva entre les persones, per a totes les 

formes de diversitat. 

246 

13. Combatre la feminització de la pobresa, amb una especial atenció a les situacions de major 
vulnerabilitat (persones immigrades, dones en situació de violència masclista, mares caps de famílies 
monoparentals, dones amb discapacitat, d'edat avançada, dones transsexuals, etc.) i facilitar l'accés 
i permanència de les dones en el mercat laboral en igualtat de condicions. 

247 
14. Fomentar l’ocupabilitat estable i de qualitat de les dones, posant en marxa programes de qualificació 

professional, de foment de l’ocupació i l’autoocupació. 

248 15. Combatre les segregacions verticals (exclusió de les dones dels llocs directius -sostre de vidre- i 
adhesió de dones a les activitats de menor prestigi) i horitzontals per raó de gènere (feines 
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feminitzades i mal pagades, precarietat laboral, temporalitat, treball a temps parcial, infracontractació, 
etc.). 

249 16. Avançar en la millora de l’eficiència en el treball i la conciliació familiar, personal, formativa i social. 

250 
17. Lluitar contra la precarietat laboral i el treball no declarat, essent les dones les principals perjudicades 

per l'economia submergida. 

251 
18. Prevenir i atendre les situacions de violència masclista, d’assetjament sexual i d'assetjament per raó 

de sexe, per orientació sexual (dones lesbianes) o per orientació de gènere (dones transsexuals) a 
l’àmbit laboral. 

252 
19. Contribuir a la inclusió de l’ètica de la cura i a reconèixer i redistribuir els treballs de cures, tot 

promovent les noves masculinitats. 

253 
20. Impulsar l’apoderament polític de les dones per augmentar-ne la capacitat d’exigir els seus drets i per 

combatre’n l’exclusió tant a escala local com global. 

254 
21. Potenciar i visibilitzar el paper de les dones en la construcció i el foment de la pau, com a defensores 

dels drets humans i en el patrimoni democràtic. 

Fita 5.2. Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic i privat, inclosos 
el tràfic i l’explotació sexual, així com altres tipus d’explotació 

255 
1. Aconseguir un consens entre la societat civil, els partits polítics i l’administració per tal d’implementar 

el Pacte Nacional contra la violència masclista. 

256 
2. Crear organismes d'estudi i recerca sobre la violència masclista per tal de difondre coneixement sobre 

la matèria. 

257 
3. Prevenir i atendre les situacions de violència masclista, d’assetjament sexual i d'assetjament per raó 

de sexe, per orientació sexual (dones lesbianes) o per orientació de gènere (dones transsexuals) a 
l’àmbit laboral. 

258 
4. Optimitzar els mecanismes per a l'atenció, l'assistència, la protecció, la recuperació i la reparació de 

les dones que han patit o pateixen violència masclista i els seus fills i filles. 

259 
5. Incrementar la formació específica als professionals policials en els diferents àmbits de la violència 

masclista, per augmentar els estàndards de l’atenció policial a les dones. 

260 
6. Formar en violència masclista als treballadors públics, creant un postgrau d'igualtat en les polítiques 

públiques. 

261 
7. Desplegar els recursos i mesures necessàries per protegir les víctimes del tràfic d’éssers humans 

amb finalitat d'explotació sexual. 

262 8. Identificar febleses en el codi civil i penal en l'àmbit de la violència masclista i fer propostes de millora. 

263 
9. Prevenir i eliminar les conductes de violències sexuals en entorns d’oci mitjançant l’aprovació d’un 

protocol de seguretat contra les violències sexuals. 

264 
10. Integrar la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra als organismes estatals, internacionals i/o 

transfronterers de cooperació judicial i policial i l'intercanvi d’intel·ligència. 

265 
11. Millorar la coordinació i l’intercanvi d’intel·ligència de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra 

amb altres organitzacions policials nacionals i internacionals. 

266 
12. Sensibilitzar, prevenir, detectar situacions de violència masclista i atendre a dones i infants que n'han 

patit en els seus processos de recuperació i reparació. 
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267 13. Protegir les persones víctimes de tràfic d'éssers humans. 

268 
14. Millorar el servei d'informació i atenció a les dones (SIAD) amb el registre i explotació de les dades 

de les atencions. 

269 15. Millorar els instruments metodològics per avaluar el risc de les víctimes de violència masclista. 

270 
16. Vetllar per un tractament acurat de la violència masclista en els mitjans de comunicació segons la 

normativa i les recomanacions vigents. 

271 
17. Formar alumnat i professorat universitari i a professionals de la comunicació en perspectiva de gènere 

i violència masclista en els mitjans de comunicació. 

272 
18. Contribuir a la prevenció, la detecció i l’erradicació de la violència masclista en totes les formes (física, 

sexual, psicològica, social i econòmica) i en tots els àmbits (de parella, familiar, laboral i 
sociocomunitari). 

Fita 5.3. Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat, així com la mutilació genital 
femenina. 

273 

1. Prevenir la mutilació genital femenina i els matrimonis forçats mitjançant el treball comunitari i la 
coordinació dels operatius territorials de violència de gènere, la realització de tallers grupals 
d’aproximació sobre la necessitat de respectar els drets de les dones i les nenes, l’apoderament de 
les dones i dels i les joves i la formació a professionals. 

274 2. Millorar l’abordatge de les diferents formes de violència masclista, com els matrimonis forçats i la 
mutilació genital femenina a partir de la millora del coneixement i l’impuls de la formació en la matèria. 

275 3. Sensibilitzar, prevenir, detectar situacions de violència masclista i atendre a dones i infants que n'han 
patit en els seus processos de recuperació i reparació. 

Fita. 5.4. Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat, mitjançant la prestació 
de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació de polítiques de protecció social, així com 
mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons escaigui a cada país. 

276 1. Millorar el coneixement de la realitat social del treball domèstic i de cura no remunerat, fer-ne una 
valoració econòmica (amb comptes satèl·lit i altres estudis) i posar-lo en valor. 

277 2. Promoure la coresponsabilitat entre homes i dones en les tasques de cura i de la llar. 

278 3. Promoure la coresponsabilitat entre nois i noies. 

279 4. Garantir l'accés al servei de llars d'infants. 

280 5. Aprofundir, a través de la reforma horària, cap a la plena coresponsabilitat i equitat de gènere 

281 6. Combatre la feminització de la pobresa, amb una especial atenció a les situacions de major 
vulnerabilitat (persones immigrades, dones en situació de violència masclista, mares caps de famílies 
monoparentals, dones amb discapacitat, d'edat avançada, dones transsexuals, etc.) i facilitar l'accés 
i permanència de les dones en el mercat laboral en igualtat de condicions. 

282 7. Oferir suport social a les famílies i acompanyament en la criança i la tasca parental, posant èmfasi 
en la coresponsabilitat en les tasques de cura i de la llar. 

283 8. Avançar en la millora de l’eficiència en el treball i la conciliació familiar, personal, formativa i social. 

284 9. Avançar cap a un model de protecció social més integrat, per mitjà de la planificació intersectorial de 
les polítiques socials (àmbit social, d'ocupació, salut, educació, habitatge, urbanisme, justícia, etc.) i 
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la coordinació interadministrativa entre la Generalitat, els ens locals i les entitats del tercer sector 
social. 

285 10. Millorar la coherència i equitat del conjunt de prestacions del sistema de protecció social.   

286 11. Promoure l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència i les seves 
famílies facilitant la permanència en el seu entorn habitual i la seva inclusió social. 

287 12. Garantir l'atenció integral i la continuïtat assistencial de les persones en situació de cronicitat i/o amb 
necessitats complexes sanitàries i socials, per mitjà de la integració dels recursos de la xarxa sanitària 
i de serveis socials. 

288 13. Oferir suport a les persones cuidadores (professionals i de l'entorn familiar o relacional), adoptant 
mesures correctores de les desigualtat per raó de gènere en les tasques de cura. 

Fita 5.5. Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots 
els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública. 

289 1. Augmentar la proporció de dones en posicions de lideratge en política, economia i en la vida pública. 

290 2. Promoure Plataformes de Conselleres i Directives. 

291 3. Potenciar la presència de la dona en l'àmbit de les TIC. 

292 4. Promoure la cotitularitat de dones i homes a les explotacions agràries i incentivar iniciatives 
empresarials de desenvolupament rural promogudes per dones. 

293 5. Vetllar per la recuperació i visibilització de les dones com a artífexs de les obres del patrimoni cultural 
i de la memòria històrica catalana 

294 6. Fomentar la presència de les autores i artistes en la creació cultural catalana i afavorir la difusió de 
la seva producció artística en els equipaments culturals públics i en les actuacions per a la 
internacionalització. 

295 7. Promoure l'adopció de mecanismes d'igualtat de gènere en la presa de decisions importats 
d'organismes internacionals a través de secondments a UNWOMEN. 

296 8. Promoure la igualtat de gènere en les polítiques de contractació pública. 

297 9. Equilibrar els usos del temps de dones i homes per tal de garantir la seva participació social, 
econòmica i cultural en condicions d'igualtat. 

298 10. Integrar la perspectiva de gènere en els pressupostos públics. 

299 11. Potenciar i visibilitzar el paper de les dones en la construcció i el foment de la pau, com a defensores 
dels drets humans i en el patrimoni democràtic. 

300 12. Impulsar l’apoderament polític de les dones per augmentar-ne la capacitat d’exigir els seus drets i per 
combatre’n l’exclusió tant a escala local com global. 

301 13. Fomentar els processos de concertació política i social que permetin la participació de les dones, en 
l’elaboració, la implementació, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques socialment justes 
i orientades als objectius de desenvolupament.  

302 14. Impulsar els drets econòmics de les dones centrats en l’apoderament i autonomia econòmica. 
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303 15. Promoure el principi d’igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral, per combatre la segregació 
horitzontal i vertical per raó de gènere, la desigualtat retributiva i qualsevol altra discriminació laboral. 

304 16. Continuar l’aliança estratègica amb organitzacions, especialment feministes i de drets humans, i 
establir aliances amb altres socis internacionals, per participar en espais internacionals de presa de 
decisions, i formar part de xarxes d’incidència regional i internacional. 

305 17. Enfortir les capacitats de les dones i les nenes per augmentar la seva seguretat personal i econòmica, 
així com les seves capacitats de lideratge. 

306 18. Fomentar el rol de la societat civil, joves i dones com agents de transformació social, en el marc de 
les xarxes i dels programes i iniciatives de cooperació regional i internacional. 

Fita 5.6. Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i als drets reproductius, de conformitat amb el 
Programa d’acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma 
d’Acció de Beijing i els documents finals de les conferències d’examen respectives 

307 1. Promoure els drets reproductius, afectius i sexuals dignes a totes les dones i nenes. 

308 2. Incrementar la cobertura de les actuacions i reforçar les sinèrgies per proporcionar educació afectiva 
sexual per a joves, amb especial atenció a les persones en situació de vulnerabilitat. 

309 3. Actualitzar els protocols de salut sexual, de salut afectiva i de salut reproductiva.  

310 4. Dissenyar i desplegar el Pla de conscienciació i formació de professionals sanitaris per a l’abordatge 
de les violències masclistes. 

311 5. Facilitar l'educació afectiva, sexual i reproductiva en tota la seva diversitat adreçada a adolescents i 
joves, prioritzant la prevenció de violència masclista i les conductes de risc. 

312 6. Impulsar el dret a la salut, i en especial el dret al propi cos, els drets sexuals i els drets reproductius, 
així com el dret a la cura, la guarició i l’autocura. 

313 7. Promoure la coresponsabilitat en el treball reproductiu i comunitari entre homes i dones remarcant-
ne la importància per al funcionament de les societats. 
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ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible 
de l’aigua i el sanejament per a totes les 
persones  

 
 

  
 

Núm.  Enunciat del compromís  

Fita 6.1. Per a 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un preu assequible per a totes les 
persones. 

314 
1. Aconseguir que el 100 % de la població en sòl urbà de Catalunya tingui accés a l'aigua potable, 

assegurant l'existència del recurs. 

315 
2. Reduir les pèrdues en xarxa en els abastaments a les administracions locals i supramunicipals, de 

manera que la seva magnitud es trobi dins els estàndards internacionals, amb els índexs que s'estan 
desenvolupant. 

316 
3. Assegurar el subministrament bàsic d'aigua, llum i gas en el domicili habitual de les famílies i evitar-

ne talls indeguts de subministraments per impossibilitat de pagar les factures (col·lectius vulnerables). 

317 
4. Reduir en un 10% el nombre de zones de subministrament d’aigua de consum humà públiques i de 

petites col·lectivitats que superen els valors paramètrics (VP) de compostos que determinen l’aptitud 
de l’aigua. 

318 
5. Aconseguir que el cost del subministrament d'aigua potable no superi el 3% dels ingressos de les 

famílies. 

319 
6. Garantir el caràcter públic de la gestió del subministrament d'aigua a les administracions locals i 

supramunicipals, en tot el territori de Catalunya. 

320 7. Garantir el suport jurídic als ens locals que municipalitzin el servei d’abastament d’aigua potable. 

321 
8. Promoure l’accés i ús sostenible, inclusiu i equitatiu dels recursos naturals, vetllant per la conservació 

de la biodiversitat i els serveis ambientals. 

322 
9. Promoure ciutats i comunitats inclusives, saludables i segures, amb especial atenció a l’accés als 

serveis bàsics d’aigua i sanejament, energia, residus i qualitat de l’aire, i a l’habitatge. 

Fita 6.2. Per a 2030, aconseguir l’accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a totes les 
persones, i posar fi a la defecació a l’aire lliure, amb especial atenció a les necessitats de les dones i 
nenes, així com a les persones en situacions vulnerables. 

323 1. Aconseguir el sanejament de les aigües residuals produïdes pel 99 % de la població. 

324 
2. Promoure ciutats i comunitats inclusives, saludables i segures, amb especial atenció a l’accés als 

serveis bàsics d’aigua i sanejament, energia, residus i qualitat de l’aire, i a l’habitatge. 
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Fita 6.3. Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l’eliminació dels 
abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes químics perillosos, la 
reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un augment substancial a escala 
mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat. 

325 1. Reduir l'aportació de càrrega contaminant a les aigües continentals i marines fins a assolir el bon 
estat químic segons la normativa europea, millorant el funcionament i l'eficiència dels sistemes de 
sanejament de les aigües residuals urbanes i industrials. 

326 2. Augmentar la reutilització d'aigües en condicions de seguretat i impulsar la substitució d'aigua potable 
per aigua reutilitzada en aquells usos que ho permetin, mitjançant la gestió de la demanda i dels 
recursos hídrics. 

327 3. Impulsar la implantació de Plans de Seguretat del Sanejament o eines similars per aconseguir que el 
40 % dels casos de reutilització d’aigua residual regenerada els tinguin implantats. 

328 4. 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. 

Fita. 6.4. Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i 
assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a 
l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua. 

329 1. Situar el consum mitjà d'aigua de la població en 110 L/(hab·dia). 

330 2. Millorar la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions agràries de secà en zones amb limitacions 
climàtiques per incrementar la productivitat i la viabilitat de les produccions en zones semiàrides. 

331 3. Modernitzar les instal·lacions de reg i l’aplicació de noves tecnologies que augmentin l'eficiència del 
transport, la distribució i l'aplicació del reg als conreus i l'emmagatzematge d’aigua. 

332 4. Optimitzar la gestió dels recursos hídrics en situació de sequera evitant les restriccions en els usos 
domèstics. 

333 5. Promoure l’accés i ús sostenible, inclusiu i equitatiu dels recursos naturals, vetllant per la conservació 
de la biodiversitat i els serveis ambientals. 

Fita 6.5. Per a 2030, dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, també mitjançant la 
cooperació transfronterera, de la manera que sigui convenient 

334 1. Fomentar la millora de la configuració de les xarxes de recollida d'aigües residuals i pluvials, 
aconseguint un nivell adequat de coordinació entre els diversos actors, per tal de reduir l'impacte 
sobre les estacions de tractament en esdeveniments amb grans cabals. 

335 2. Tenir una població conscienciada sobre l'impacte de les males pràctiques dels ciutadans en el cost 
real de l'aigua (abastament i sanejament). 

336 3. Promoure l’accés i ús sostenible, inclusiu i equitatiu dels recursos naturals, vetllant per la conservació 
de la biodiversitat i els serveis ambientals. 

337 4. Fomentar la cooperació transfronterera en l'àmbit dels recursos hídrics, en el marc de les xarxes i 
dels programes i iniciatives de cooperació regional i internacional. 
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Fita 6.6. Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, muntanyes, 
aiguamolls, rius, aqüífers i llacs. 

338 1. Reduir el nombre de masses d'aigua amb ecosistemes fortament modificats en el Districte de conca 
fluvial de Catalunya, assolint un 88 % de masses d'aigua (superficials i subterrànies) en bon estat 
ecològic (recuperació hidromorfològica, riberes, zones humides, eliminació d'espècies invasores, 
etc.). 

349 2. Incrementar progressivament la implantació, efectiva i de manera contínua, dels cabals ambientals 
ja determinats per al 100 % de les masses d'aigua de rius del Districte de conca fluvial de Catalunya, 
per preservar la qualitat del medi hídric. 

340 3. Realitzar la contenció i la restauració dels danys provocats per riuades. 

341 4. Minimitzar els impactes i pressions sobre els ecosistemes vinculats a masses d'aigua. 

342 5. Promoure la custòdia fluvial en terrenys de gestió pública o privada vinculats a les masses d'aigua, 
per tal d'integrar la restauració/recuperació ambiental i participació social. 

343 6. Aplicar mesures en l'àmbit econòmic per a la restauració progressiva i integral dels ecosistemes clau 
per a la gestió de l'aigua. 
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ODS 7. Garantir l’accés a una energia assequible, 
segura, sostenible i moderna per a totes les 
persones  

   

 

Núm.  Enunciat del compromís  

Fita 7.1. Per a 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, confiables i moderns. 

344 
1. Evitar que els consumidors vulnerables arribin a una situació de pobresa energètica mitjançant la 

promoció de la rehabilitació energètica d'edificis i habitatges, de forma que els habitatges amb 
consumidors vulnerables assoleixin altes qualificacions energètiques. 

345 

2. Evitar que els consumidors vulnerables arribin a una situació de pobresa energètica promovent el 
disseny i construcció d’edificis de consum gairebé nul (NZEB) en els nous edificis de protecció oficial, 
és a dir, que assoleixin alts nivells d’eficiència energètica i integrin energies renovables per al seu 
autoabastament (energia solar tèrmica, fotovoltaica i/o biomassa). 

346 
3. Evitar que els consumidors vulnerables arribin a una situació de pobresa energètica, desenvolupant 

actuacions de caràcter preventiu en relació als seus consums d'energia (formació, auditories 
energètiques, canvi d'electrodomèstics per altres de baix consum, canvi de tarifa, etc.) 

347 
4. Assegurar el subministrament bàsic d'aigua, llum i gas en el domicili habitual de les famílies i evitar-

ne talls indeguts de subministraments per impossibilitat de pagar les factures (col·lectius vulnerables). 

348 

5. Fer front a les situacions d’emergència energètica, desenvolupant actuacions de caràcter preventiu 
(formació, auditories energètiques, canvi d’electrodomèstics per altres de baix consum, canvi de 
tarifa, etc.) i de caràcter pal·liatiu (pagament de factures, prohibició de tallar els subministraments, 
etc.). 

Fita 7.2. Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge de l’energia renovable en el conjunt de fonts 
d’energia. 

349 
1. Dur a terme la transició energètica necessària per a assolir un model energètic basat 100% en les 

energies renovables desitjablement a l’horitzó 2050, si és possible tècnicament, ambientalment i 
econòmicament. 

350 
2. Desenvolupar una estratègia reguladora per a la implantació massiva d'energia solar fotovoltaica i 

eòlica terrestre en el territori. 

351 3. Dotar el territori d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya. 

352 
4. Afavorir la implantació d'instal·lacions d'autoconsum elèctric amb aprofitament d'energies renovables, 

principalment, energia solar fotovoltaica. 

353 
5. Afavorir la participació d'actors locals en la producció i distribució d'energia renovable mitjançant el 

desenvolupament de comunitats locals d'energia. 
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354 
6. Intensificar la vigilància i control de les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica per a 

permetre maximitzar la producció distribuïda d'energia elèctrica d'origen renovable. 

355 
7. Augmentar la flexibilitat de la demanda elèctrica i la capacitat d’emmagatzematge d’energia elèctrica 

del sistema elèctric català per a permetre maximitzar la producció d'energia elèctrica d'origen 
renovable. 

356 
8. Donar suport a les activitats d’R+D+I associades a les tecnologies d’aprofitament d’energies 

renovables que es desenvolupen a Catalunya. 

357 
9. Fomentar l’ús energètic de la biomassa forestal i agrícola de proximitat a Catalunya mitjançant una 

acció conjunta de Govern. 

358 
10. Impulsar les noves tecnologies TIC (blockchain,etc.) com a eines facilitadores de la transició 

energètica i de l'apoderament del consumidor en aquest nou model energètic (projecte IoCat). 

359 11. Fomentar la producció i distribució d'energia derivada de fonts renovables. 

360 
12. Donar suport a l’eficiència energètica, la gestió intel·ligent de l’energia i l’ús d’energies renovables en 

les infraestructures públiques, inclòs edificis públics i habitatges. 

361 
13. Desenvolupar i aplicar sistemes de distribució intel·ligent en les xarxes que operen amb baixa i mitja 

tensió. 

362 
14. Fomentar estratègies de reducció del carboni per a tot tipus de territori, especialment zones urbanes, 

inclòs el foment de la mobilitat urbana multimodal sostenible i les mesures d’adaptació amb efecte de 
mitigació. 

363 
15. Incloure com a requisit els aspectes relacionats amb l’eficiència energètica a les seus de la 

Generalitat. 

364 

16. Instar al Govern de l’Estat per a que implanti un calendari de tancament de les centrals nuclears 
situades a Catalunya, no més enllà dels quaranta anys de vida operativa, de manera que el 2027 
s’hagi tancat el darrer reactor, que planifiqui la solució a l’emmagatzemament i la gestió dels residus 
i garanteixi la solvència dels criteris tècnics i de seguretat. 

Fita 7.3. Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica 

365 
1. Millorar l’eficiència energètica dels edificis existents mitjançant l’impuls decidit a la rehabilitació 

energètica d’edificis. 

366 2. Desenvolupar les energies renovables a Catalunya, assumint els objectius fixats per la Comissió 
Europea per a l'any 2030 (32% de renovables) i els establerts a la Llei 16/2017 de Canvi Climàtic 
(50% de renovables en el mix elèctric l'any 2030). 

367 3. Assolir que els nous edificis es dissenyin seguint criteris de consum energètic pràcticament nul 
(Nearly Zero Energy Buildings - NZEB) i incorporin instal·lacions d’alta eficiència energètica i 
generació d’origen renovable. 

368 4. Adoptar bones pràctiques de gestió de l’energia i promoure inversions en equips d’alta eficiència 
energètica a la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de reduir-ne el seu consum d’energia en un 
30% l’any 2030 respecte l’any 2007. 

369 5. Impulsar l'eficiència energètica en el sector industrial català i millorar la seva intensitat energètica 
(consum energètic del sector en relació al VAB). 

370 6. Impulsar l'eficiència energètica en el sector primari català i millorar la seva intensitat energètica 
(consum energètic del sector en relació al VAB). 
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ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, 
inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i 
productiva i el treball digne per a totes les 
persones  

 
 

  

Núm.  Enunciat del compromís  

Fita 8.1. Mantenir el creixement econòmic per càpita de conformitat amb les circumstàncies nacionals i, en 
particular, un creixement del producte interior brut d’almenys un 7% anual als països menys avançats. 

371 1. Augmentar la competitivitat del teixit empresarial en el sector industrial. 

372 
2. Promoure l'esperit empresarial, en particular facilitant l'aprofitament econòmic de noves idees i 

impulsant la creació de noves empreses, inclosa la utilització de vivers d'empreses. 

373 
3. Donar suport a la creació i ampliació de capacitats avançades per al desenvolupament de productes 

i serveis. 

374 4. Ajudar a impulsar una política econòmica per assolir un creixement positiu i sostingut del PIB. 

375 5. Lluitar contra la precarietat laboral i el treball no declarat. 

376 
6. 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. 

377 
7. Prevenir possibles situacions de vulnerabilitat i d’exclusió social, prioritzant les famílies amb infants i 

amb més dificultats econòmiques. 

Fita 8.2. Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització 
tecnològica i la innovació, entre d’altres maneres centrant l’atenció en sectors de major valor afegit i ús 
intensiu de mà d’obra. 

378 
1. Millorar les infraestructures de Recerca i Innovació, la capacitat per desenvolupar excel·lència en 

R+D+i i fomentar els centres de competència, especialment els d'interès europeu. 

379 
2. Fomentar la inversió empresarial en I+I, el desenvolupament de vincles i sinèrgies entre les 

empreses,  els centres de recerca i investigació i desenvolupament. 

380 
3. Ampliar la banda ampla i difusió de xarxes d'alta velocitat i suport a l’adopció de tecnologies 

emergents i xarxes per a l'economia digital. 

381 
4. Desenvolupar productes i serveis de TIC, comerç electrònic i una major demanda de les anomenades 

tecnologies. 

382 
5. Reforçar les aplicacions de les tecnologies de la informació i de la comunicació per a l'administració 

electrònica, l'aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica la cultura electrònica i la sanitat 
electrònica. 
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383 6. Augmentar la productivitat aparent del treball. 

Fita 8.3. Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la 
creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el 
creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a 
serveis financers. 

384 1. Posar els reptes socials en les polítiques d’emprenedoria del Govern i desenvolupar els programes 
d’emprenedoria des de la base dels grans reptes de la societat. 

385 2. Incrementar la transferència de tecnologia i coneixement al sector empresarial. 

386 3. Situar l’economia circular en la cultura industrial com a base de les estratègies de sostenibilitat del 
procés productiu i de consum. 

387 4. Orientar, assessorar i acompanyar als i les joves en els seus projectes d'autoocupació i 
emprenedoria. 

388 5. Promocionar l’economia social i solidària en dones joves a la Mediterrània. 

389 6. Impulsar la inversió, el creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador i la lluita contra la 
pobresa i l’exclusió social.  

390 7. Impulsar instruments d'inversió i finançament per impulsar l'economia i l'habitatge social, l'economia 
verda, la innovació, la transformació tecnològica i el creixement. 

391 8. Donar suport a la capacitat de les PIME per créixer en els mercats regionals, nacionals i 
internacionals, i en processos d'innovació. 

392 9. Implementar l'estratègia de contractació pública de Catalunya que afavoreixi l'accés de PIME i a les 
entitats del tercer sector. 

393 10. Potenciar l’emprenedoria amb alt potencial de creixement. 

394 11. Executar programes de suport a l'R+D i a la innovació empresarial. 

395 12. Fomentar la implantació de les empreses catalanes a l'exterior. 

396 13. Convertir l’audiovisual català en una referència de qualitat europea i consolidar una estructura 
empresarial que generi fluxos de riquesa i ocupació estable i garanteixi la diversitat de les expressions 
culturals des de la identitat cultural pròpia. 

397 14. Reforçar els vincles i la transferència de coneixement entre les empreses culturals i tecnològiques 
per retenir la creativitat i el talent i generar nous productes. 

398 15. Impulsar els intercanvis culturals amb l’exterior per projectar la cultura catalana al món i garantir la 
sostenibilitat de la producció cultural i la diversitat de les expressions culturals. 

399 16. Fomentar un programa de clústers que potenciï la visibilitat i la competitivitat dels segments del sector 
financer amb major impacte en el dinamisme econòmic. 

400 17. Impulsar projectes transformadors en innovació, internacionalització i talent en l’àmbit de les 
empreses “fintech” econòmic. 

401 18. Fomentar l’ocupabilitat estable i de qualitat, posant en marxa programes de qualificació professional, 
foment de l’ocupació i l’autoocupació. 
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Fita 8.4. Millorar progressivament, per a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos mundials i procurar 
desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el Marc 
decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i producció, començant pels països 
desenvolupats. 

402 1. Garantir un marc estable per al desenvolupament de l’economia col·laborativa. 

403 2. Sensibilitzar i difondre el concepte d’economia circular amb campanyes específiques tot incidint en 
les noves opcions de consum que suposa aquesta tendència 

Fita 8.5. Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i 
dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball 
d’igual valor. 

404 1. Incentivar els projectes cooperatius i promoure economies transformadores neutres en carboni i 
circulars, així com l’aplicació efectiva dels drets laborals, en especial entre les persones joves i entre 
les dones, i garantir l’ocupació digna. 

405 2. Avançar en el marc de relacions laborals de Catalunya, que generi treball de qualitat per a tothom, a 
través del pacte i el consens amb els agents socials i econòmics. 

406 3. Lluitar contra la precarietat laboral i el treball no declarat. 

407 4. Millorar les clàusules socials en el marc de la contractació pública. 

408 5. Garantir el compliment del principi d’igualtat retributiva de dones i homes i promoure la incorporació 
de la perspectiva de gènere en les polítiques empresarials amb impacte en la retribució del personal, 
i establir mecanismes perquè les empreses hagin d’adoptar mesures per a diagnosticar i eliminar la 
bretxa salarial i per a fixar retribucions i complements d'una manera transparent i amb perspectiva de 
gènere. 

409 6. Garantir el principi d'igualtat entre homes i dones en l'àmbit laboral, inclosa la retributiva. 

410 7. Millorar el coneixement de la realitat social del treball domèstic i de cura no remunerat, fer-ne una 
valoració econòmica (amb comptes satèl·lit i altres estudis) i posar-lo en valor. 

411 8. Avançar en la millora de l’eficiència en el treball i la conciliació familiar, personal, formativa i social. 

412 9. Combatre la feminització de la pobresa, amb una especial atenció a les situacions de major 
vulnerabilitat (persones immigrades, dones en situació de violència masclista, mares caps de famílies 
monoparentals, dones amb discapacitat, d'edat avançada, dones transsexuals, etc.) i facilitar l'accés 
i permanència de les dones en el mercat laboral en igualtat de condicions. 

413 10. Garantir la formació continuada, adaptada a les necessitats de qualificació dels treballadors i 
treballadores i la competitivitat de les empreses. 

414 11. Fomentar l’ocupabilitat estable i de qualitat, posant en marxa programes de qualificació professional, 
foment de l’ocupació i l’autoocupació. 

415 12. 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. 

416 13. Prioritzar i facilitar la participació dels col·lectius de persones amb discapacitat i trastorn mental en 
les iniciatives de formació i qualificació professional. 

417 14. Fomentar la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental a l’empresa ordinària, donar 
suport a l'adaptació del seu entorn laboral, així com fer aflorar aquestes persones com a demandants 
d’ocupació 
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418 15. Sensibilitzar el món empresarial sobre la integració laboral, en condicions dignes, de les persones 
immigrades. 

419 16. Fer un seguiment de les activitats de la Organització Internacional del Treball (OIT). 

420 17. Promoure estratègies de flexibilització dels horaris en el mercat de treball per garantir una distribució 
més racional del temps i incrementar la productivitat i la competitivitat  de les empreses. 

421 18. Posar en valor la formació i el treball com a eines per la reinserció social. 

Fita 8.6. Per a 2020, reduir substancialment la proporció de joves sense ocupació i que no cursen estudis ni reben 
formació. 

422 1. Reduir la taxa d'abandonament escolar prematur de les persones joves, per mitjà de mesures 
preventives promogudes des de l'àmbit local. 

423 2. Reduir la taxa de persones joves que ni estudien ni treballen. 

Fita 8.7. Adoptar mesures immediates i eficaces per a erradicar el treball forçat, posar fi a les formes modernes 
d’esclavitud i el tràfic d’éssers humans i assegurar la prohibició i l’eliminació de les pitjors formes de 
treball infantil, incloent el reclutament i la utilització d’infants soldats, i, a tot tardar el 2025, posar fi al 
treball infantil en totes les seves formes. 

424 1. Prendre les mesures necessàries per evitar que cap dona pugui ésser obligada a prostituir-se, ésser 
explotada sexualment o ésser víctima de tràfic sexual i per a erradicar l’explotació sexual infantil. 

425 2. Desplegar els recursos i mesures necessàries per protegir les víctimes del tràfic d’éssers humans 
amb finalitat d'explotació sexual. 

426 3. Prevenir i combatre situacions de treball clandestí i d'explotació laboral, amb especial atenció a 
col·lectius vulnerables (menors, persones estrangeres sense permís de treball, treballadors i 
treballadores de l'economia informal, víctimes de tràfic d'éssers humans, etc.). 

427 4. Protegir les persones víctimes de tràfic d'éssers humans. 

Fita 8.8. Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones 
treballadores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions 
precàries. 

428 1. Prevenir i atendre les situacions de violència masclista, d’assetjament sexual i d'assetjament per raó 
de sexe, per orientació sexual (dones lesbianes) o per orientació de gènere (dones transsexuals) a 
l’àmbit laboral. 

429 2. Prendre les mesures necessàries per a fer efectiu el dret a no discriminació per raó de sexe, edat, 
diversitat funcional, orígens ètnics i socials, característiques genètiques, llengua, religió, conviccions, 
opinions polítiques o de qualsevol altra mena, pertinença a una minoria, competències, naixement, 
discapacitat, edat, orientació sexual o nivell econòmic. 

430 3. Defensar el dret al treball productiu en condicions laborals dignes d’igualtat entre dones i homes i 
promoure el diàleg social, amb una especial atenció a la població jove i a les situacions laborals que 
necessiten una especial protecció (embaràs, part, postpart i maternitat).  

431 4. Lluitar contra la precarietat laboral i el treball no declarat. 

432 5. Continuar reduint la sinistralitat laboral a Catalunya. 

433 6. Fer efectiu el dret a no discriminació en el lloc de treball per raó de sexe, edat, diversitat funcional, 
origen, orientació sexual, identitat de gènere, llengua, religió, opinió o de qualsevol altra. 
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434 7. Combatre la segregació horitzontal per raó de gènere (feines feminitzades i mal pagades, precarietat 
laboral, temporalitat, treball a temps parcial, infracontractació, etc.). 

435 8. Incentivar els projectes cooperatius i promoure economies transformadores neutres en carboni i 
circulars, així com l’aplicació efectiva dels drets laborals, en especial entre les persones joves i entre 
les dones, i garantir l’ocupació digna. 

Fita 8.9. Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme sostenible que creï ocupació 
i promogui la cultura i els productes locals. 

436 1. Continuar promovent la creació i promoció de producte turístic més singular, associat als valors de 
cada destinació i diversificar l'oferta turística al voltant de l'impuls d'experiències 4D 
(desestacionalitzades, desconcentrades, diversificades i que generin major despesa). 

437 2. Millorar la destinació, els serveis i l'entorn, Impulsant la cooperació dels actors públics i privats, així 
com la normativa per a permetre una diversificació de l'oferta i major eficàcia en el control de les 
activitats. 

438 3. Implementar un model turístic sostenible i competitiu mitjançant l'elaboració d'un pla territorial 
sectorial de turisme. 

439 4. Captar més i millor turisme donant suport a la promoció, comercialització i diversificació dels 
productes turístics que es creen a través de la consolidació de la marca Catalunya arreu. 

440 5. Impulsar la innovació en el sector turístic mitjançant col·laboracions amb els agents turístics i els 
centres de referència a Catalunya (EURECAT). 

441 6. Treballar per la sostenibilitat social i cultural del turisme a través de continuar liderant la Xarxa 
Europea de Regions per a un turisme sostenible i competitiu. 

442 7. Vetllar per l’erradicació del treball precari en el sector del turisme especialment en les dones i les 
dones migrades. 

443 8. Promoure el desenvolupament sostenible de les comunitats locals a partir dels elements patrimonials 
protegits, amb especial atenció als inscrits a la Llista del Patrimoni Mundial i a la Llista Representativa 
del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. 

444 9. Combatre la segregació horitzontal per raó de gènere (feines feminitzades i mal pagades, precarietat 
laboral, temporalitat, treball a temps parcial, infracontractació, etc.). 

Fita 8.10. Reforçar les institucions financeres nacionals per a encoratjar i ampliar l’accés als serveis bancaris, 
financers i d’assegurances per a tothom 

445 1. Millorar el finançament de les empreses cooperatives i les societats laborals, mitjançant subvencions 
destinades a l’obtenció de préstecs, garanties i avals financers. 

446 2. Consolidar l'Institut Català de Finances com a banc públic d'inversions completant el seu procés de 
transformació digital. 

447 3. Homologar l'ICF com a entitat de crèdit públic (llicència bancària) en el marc regulador europeu 
(Promotional Bank). 
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ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la 
industrialització inclusiva i sostenible i fomentar 
la innovació  

   
 

Núm.  Enunciat del compromís  

Fita 9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent infraestructures 
regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, 
amb especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a totes les persones. 

448 1. Dotar el territori d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya. 

449 
2. Construir un nou model elèctric basat en l'aprofitament d'energies renovables, la generació 

distribuïda, l'autoconsum i la gestió de la demanda elèctrica. 

450 3. Desplegar fibra òptica a totes les capitals de comarca abans del 2020. 

451 
4. Desplegar fibra òptica i xarxes de telefonia mòbil 3G, 4G i 5G a totes el municipis de més de 50 

habitants. 

452 
5. Dotar el país d'una xarxa viària que garanteixi l’accessibilitat en les millors condicions de confort, 

seguretat i funcionalitat. 

453 
6. Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d’una xarxa d’infraestructures de 

transport seguint un model de gestió integrada, multimodal i digitalitzada. 

454 7. Millorar les infraestructures del transport públic i de la mobilitat sostenible. 

455 
8. Avançar en la modernització, millora continuada, sostenibilitat i digitalització de la xarxa viària 

catalana, amb un objectiu de Visió Zero en termes de seguretat viària, tot tenint en compte la 
perspectiva d’urbanisme de vida quotidiana. 

456 
9. Desenvolupar un nou model harmònic, just i equitatiu de gestió de les vies d’altes prestacions a 

Catalunya. 

457 
10. Fomentar la cooperació transfronterera en l'àmbit de les infraestructures, en el marc de les xarxes i 

dels programes i iniciatives de cooperació regional i internacional. 

458 11. Desenvolupar i crear el corredor mediterrani. 

Fita 9.2. Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, a tot tardar el 2030, augmentar de manera 
significativa la contribució de la indústria a l’ocupació i al producte interior brut, d’acord amb les 
circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució als països menys avançats. 

459 1. Augmentar el pes de la indústria, tant en valor afegit com en ocupació. 

460 
2. Millorar la posició competitiva de les empreses, especialment, però no únicament, les pimes, 

mitjançant una política de clústers que permeti afrontar els reptes derivats del nou context global i 
tecnològic i faciliti el seu replantejament estratègic i la seva connexió global. 
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461 
3. Augmentar la base d’empreses exportadores regulars i augmentar el volum d’exportacions de les que 

ja ho són, a través de la consolidació, diversificació internacional i implantació a l’exterior. 

462 4. Potenciar l’atracció d’inversió estrangera tractora d’activitat i generadora de llocs de treball de qualitat. 

463 5. Impulsar el desenvolupament de la indústria 4.0 entre les empreses. 

464 
6. Incentivar la implantació de pràctiques de responsabilitat empresarial (EMAS, RSC, Acords voluntaris 

de reducció CO2) en el seu funcionament ordinari i a generar informes de sostenibilitat. 

465 
7. Millorar el coneixement de la realitat social del treball domèstic i de cura no remunerat, fer-ne una 

valoració econòmica (amb comptes satèl·lit i altres estudis) i posar-lo en valor. 

466 8. Desenvolupar un full de ruta per a la descarbonització de la indústria catalana a l'horitzó 2050. 

Fita 9.3. Augmentar l’accés de les petites indústries i altres empreses, en particular en els països en 
desenvolupament, als serveis financers, incloent els crèdits assequibles, i llur integració en les cadenes 
de valor i els mercats. 

467 1. Impulsar instruments d'inversió i finançament per impulsar l'economia i l'habitatge social, l'economia 
verda, la innovació, la transformació tecnològica i el creixement. 

468 2. Consolidar l'Institut Català de Finances com a banc públic d'inversions completant el seu procés de 
transformació digital. 

469 3. Homologar l'ICF com a entitat de crèdit públic (llicència bancària) en el marc regulador europeu 
(Promotional Bank). 

470 4. Implementar i difondre instruments de finançament alternatiu per a l'economia productiva i altres 
mesures adreçades a facilitar el finançament de projectes de creixement. 

471 5. Impulsar un marketplace d’oferta d’empreses amb potencial de creixement i demanda d’inversors 
(industrials i financers) que puguin accelerar el canvi d'escala. 

Fita 9.4. Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, usant 
els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i racionals 
ambientalment, i aconseguint que tots els països adoptin mesures d’acord amb les capacitats respectives. 

472 1. Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d’una xarxa d’infraestructures de 
transport seguint un model de gestió integrada, multimodal i digitalitzada. 

473 2. Millorar les infraestructures del transport públic i de la mobilitat sostenible. 

474 3. Minimitzar el consum de recursos maximitzant la circularitat i allargar la vida del producte mitjançant 

la promoció de la reparació, la reutilització i la re-manufactura. 

475 4. Promoure l’ecodisseny al sector productiu de Catalunya. 

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

477 6. Sensibilitzar i difondre el concepte d’economia circular amb campanyes específiques tot incidint en 
les noves opcions de consum que suposa aquesta tendència 

478 7. Consolidar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació en economia circular a les 
empreses i centres tecnològics. 
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479 8. Afavorir la contractació pública internacional com a mecanisme de transferència tecnològica entre 
països desenvolupats/en desenvolupament, mecanisme per fer compra pública innovadora, 
infraestructures sostenibles, i també accés de la PIME a projectes públics. 

Fita 9.5. Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els 
països, en particular els països en desenvolupament, entre d’altres maneres fomentant la innovació i 
augmentant substancialment, d’aquí al 2030, el nombre de persones que treballen en el camp de la 
investigació i el desenvolupament per cada milió d’habitants, així com la despesa en investigació i 
desenvolupament dels sectors públic i privat. 

480 1. Potenciar l’atracció i retenció de talent amb la contractació de personal investigador a les universitats, 
centres de recerca i empreses. 

481 2. Potenciar els centres de recerca CERCA com a centres d'excel·lència. 

482 3. Potenciar la formació de personal investigador pre-doctoral al sistema català de ciència i tecnologia i 
a les empreses. 

483 4. Crear un sistema de captació i atracció de talent en innovació a Catalunya. 

484 5. Donar suport a les infraestructures científiques i tecnològiques a Catalunya i als parcs científics, per 
fer-los més competitius. 

485 6. Reconèixer i promoure la recerca de qualitat, la transferència de coneixement i la internacionalització 
de les activitats científiques de les universitats i dels grups de recerca de Catalunya. 

486 7. Reforçar les acadèmies científiques. 

487 8. Impulsar el desenvolupament de noves activitats emergents, basades en els resultats de recerca 
frontera o en tecnologies o processos innovadors rupturistes, que tinguin per objectiu obrir nous 
mercats o transformar els existents. 

488 9. Impulsar els processos de transferència de tecnologia i de coneixement mitjançant la potenciació de 
les estructures de transferència i donar suport a projectes de transferència tecnològica i de 
coneixement de les universitats, centres de recerca i tecnològics cap al teixit productiu. 

489 10. Impulsar la divulgació de la ciència i la promoció de vocacions científiques i les enginyeries. 

490 11. Innovar els serveis públics per situar Catalunya a l’avantguarda dels canvis socials, tecnològics i 
culturals. 

491 12. Reforçar l'ecosistema de suport a la innovació. 

492 13. Executar programes de suport a l'R+D i a la innovació empresarial. 

493 14. Impulsar la Transferència Tecnològica. 

494 15. Potenciar l’emprenedoria amb alt potencial de creixement. 

495 16. Potenciar la recerca a través del programa de recerca i innovació en tecnologies digitals avançades 
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ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països 

  

Núm.  Enunciat del compromís  

Fita 10.1.  Per a 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos del 40% més pobre 
de la població a una taxa superior a la mitjana nacional. 

496 1. Augmentar la competitivitat del teixit empresarial en el sector industrial. 

497 2. Ajudar a impulsar una política econòmica per assolir un creixement positiu i sostingut del PIB. 

498 
3. Avançar en el coneixement sobre la pobresa, la inclusió social i la desigualtat de rendes entres 

persones i territoris a Catalunya per tal de millorar l'adequació de les polítiques a la realitat territorial. 

499 
4. Enfortir les capacitats de les dones i les nenes per augmentar la seva seguretat personal i econòmica, 

així com les seves capacitats de lideratge. 

500 
5. 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. 

501 
6. Prevenir possibles situacions de vulnerabilitat i d’exclusió social, prioritzant les famílies amb infants i 

amb més dificultats econòmiques. 

502 

7. Combatre la feminització de la pobresa, amb una especial atenció a les situacions de major 
vulnerabilitat (persones immigrades, dones en situació de violència masclista, mares caps de famílies 
monoparentals, dones amb discapacitat, d'edat avançada, dones transsexuals, etc.) i facilitar l'accés 
i permanència de les dones en el mercat laboral en igualtat de condicions. 

503 8. Millorar la coherència i equitat del conjunt de prestacions del sistema de protecció social.   

504 
9. Avançar en el marc de relacions laborals de Catalunya, que generi treball de qualitat per a tothom, a 

través del pacte i el consens amb els agents socials i econòmics. 

505 10. Lluitar contra la precarietat laboral i el treball no declarat. 

Fita 10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 
independentment de llur edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra 
condició. 

506 1. Promoure la inclusió social mitjançant les TIC. 

507 
2. 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. 

508 
3. Garantir els drets i promoure la igualtat d'oportunitats en la infància, adoptant mesures per lluitar 

contra la pobresa infantil que garanteixin la cobertura de les necessitats bàsiques d’infants i 
adolescents en risc social. 
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509 

4. Combatre la feminització de la pobresa, amb una especial atenció a les situacions de major 
vulnerabilitat (persones immigrades, dones en situació de violència masclista, mares caps de famílies 
monoparentals, dones amb discapacitat, d'edat avançada, dones transsexuals, etc.) i facilitar l'accés 
i permanència de les dones en el mercat laboral en igualtat de condicions. 

510 5. Garantir el principi d'igualtat entre homes i dones en l'àmbit laboral, inclosa la retributiva. 

511 
6. Fomentar l’ocupabilitat estable i de qualitat, posant en marxa programes de qualificació professional, 

foment de l’ocupació i l’autoocupació. 

512 
7. Fomentar la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental a l’empresa ordinària, donar 

suport a l'adaptació del seu entorn laboral, així com fer aflorar aquestes persones com a demandants 
d’ocupació 

513 

8. Avançar cap a un model de protecció social més integrat, per mitjà de la planificació intersectorial de 
les polítiques socials (àmbit social, d'ocupació, salut, educació, habitatge, urbanisme, justícia, etc.) i 
la coordinació interadministrativa entre la Generalitat, els ens locals i les entitats del tercer sector 
social. 

514 
9. Enfortir l'atenció primària de serveis socials i els serveis socials de proximitat, com a instrument 

d’apoderament i suport a les persones i a les famílies al llarg de tot el seu cicle vital, consolidant 
models d'atenció social que potenciïn la dimensió preventiva i comunitària. 

515 
10. Donar suport a les activitats de les entitats d'iniciativa social que tenen per objectiu atendre les 

persones i famílies en situació de vulnerabilitat. 

516 
11. Avançar en la igualtat d’oportunitats i la inclusió social de les persones joves, independentment de 

llur edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició. 

517 
12. Promoure l'ús de la llengua catalana com a vehicle d’inclusió social de totes les persones amb 

independència del seu origen. 

518 
13. Garantir el dret d'accés a la cultura i promoure projectes per apropar les expressions culturals i 

artístiques a les persones en risc d'exclusió social com a eina d'inclusió. 

519 
14. Millorar l'accessibilitat de la població a les infraestructures i equipaments culturals en termes d'equitat 

territorial i social (especialment amb relació a col·lectius amb discapacitat i en risc d’exclusió). 

Fita 10.3. Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les lleis, polítiques 
i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest efecte. 

520 1. 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 

521 2. Garantir el principi d'igualtat entre homes i dones en l'àmbit laboral, inclosa la retributiva. 

522 3. Promoure l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència i les seves 
famílies facilitant la permanència en el seu entorn habitual i la seva inclusió social. 

523 4. Millorar l’accessibilitat de les persones mitjançant el foment dels productes de suport i d’accessibilitat 
a l’entorn i en la comunicació. 

524 5. Combatre la feminització de la pobresa, amb una especial atenció a les situacions de major 
vulnerabilitat (persones immigrades, dones en situació de violència masclista, mares caps de famílies 
monoparentals, dones amb discapacitat, d'edat avançada, dones transsexuals, etc.) i facilitar l'accés 
i permanència de les dones en el mercat laboral en igualtat de condicions. 
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525 6. Avançar en la millora de l’eficiència en el treball i la conciliació familiar, personal, formativa i social. 

526 7. Impulsar polítiques per a la igualtat efectiva entre les persones, per a totes les formes de diversitat. 

527 8. Fomentar l’ocupabilitat estable i de qualitat, posant en marxa programes de qualificació professional, 
de foment de l’ocupació i l’autoocupació. 

Fita 10.4. Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament més 
igualtat. 

528 1. Millorar les clàusules socials en el marc de la contractació pública. 

529 2. Prevenir i reduir el frau fiscal i millorar el compliment de les obligacions tributàries per part dels 
contribuents. 

530 3. Avançar en el disseny d’un sistema fiscal just i eficient, que garanteixi la funció redistributiva a l’hora 

que fomenti la competitivitat i el creixement sostenible de l’economia catalana. 

531 4. 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. 

532 5. Avançar en el marc de relacions laborals de Catalunya, que generi treball de qualitat per a tothom, a 
través del pacte i el consens amb els agents socials i econòmics. 

533 6. Lluitar contra la precarietat laboral i el treball no declarat. 

534 7. Disposar d’un pressupost orientat al progrés social i benestar. 

535 8. Fomentar el desenvolupament de la renda garantida de ciutadania, per assegurar una vida digna a 
totes les persones i promoure'n l'autonomia i participació activa en la societat. 

Fita 10.5. Millorar la reglamentació i la vigilància de les institucions i dels mercats financers mundials i enfortir 
l'aplicació d'aquesta reglamentació. 

 - 

Fita 10.6.  Assegurar més representació i intervenció dels països en desenvolupament en les decisions adoptades 
per les institucions econòmiques i financeres internacionals per tal d’augmentar l’eficàcia, la fiabilitat, 
la rendició de comptes i la legitimitat d’aquestes institucions 

536 1. Continuar l’aliança estratègica amb organitzacions, especialment feministes i de drets humans, i 
establir aliances amb altres socis internacionals, per participar en espais internacionals de presa de 
decisions, i formar part de xarxes d’incidència regional i internacional. 

537 2. Promoure la participació activa de les xarxes de dones i moviments feministes en les agendes 
internacionals vinculades als reptes globals de desenvolupament sostenible.  

Fita 10.7.  Facilitar una migració i mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, també 
mitjançant l’aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades 

538 1. Promoure una posició activa de Catalunya en matèria d’asil per al foment de la pau i els drets humans. 

539 2. Oferir serveis de primera acollida a les persones immigrants. 

540 3. Fer un seguiment de l’Agenda Europea d’Immigració amb l’objectiu que la Unió Europea articuli una 
verdadera política comuna d’immigració. 
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541 4. Respondre als reptes de la mobilitat humana, i especialment al dret al refugi i les vies legals i segures. 

542 5. Promoure la convivència i la cohesió social als barris, viles i ciutats d’una societat diversa que 
construeix ciutadania basada en valors compartits, la igualtat de drets, la inclusió comunitària -en 
l'àmbit escolar, sanitari, laboral i cívic- i la interacció intercultural. 

543 6. Facilitar l’acolliment de les persones nouvingudes –llengua, coneixement de l’entorn social i laboral- 
per tal d’apoderar-les en el seu procés cap a l’autonomia i la inclusió social i laboral i el reagrupament 
familiar. 

544 7. Vetllar pel compliment dels drets humans de les persones immigrades en situació irregular. 

545 8. Ordenar els fluxos migratoris en els països d’origen, quan tenen una finalitat laboral. 

546 9. Avançar en el coneixement del fet migratori a Catalunya, per mitjà de l’adopció d’instruments 
internacionals. 

547 10. Mantenir el vincle amb les persones catalanes o d’origen català residents a altres països i oferir-les 
suport en cas que vulguin retornar. 

548 11. Regular i gestionar íntegrament els permisos d'acolliment, residència i treball. 

549 12. Promoure accions preventives en els països d'origen adreçades a menors migrants no acompanyats. 

550 13. Donar suport al finançament de les associacions culturals com a instrument de reafirmació identitària, 
d’afavoriment de la convivència i d'integració de nouvinguts. 

551 14. Promoure la diversitat de les expressions culturals en les programacions, fires, festivals i els circuits 
culturals del país. 

 

  



 
 

 

57 

 

 

ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments 
humans siguin inclusius, segurs, resilients i 
sostenibles 

   
 

Núm.  Enunciat del compromís  

Fita 11.1. Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i 
assequibles, i millorar els barris marginals. 

552 1. Elaborar i implementar la Nova Agenda Urbana a Catalunya. 

553 
2. Garantir l'accés a l'habitatge, especialment de lloguer, equilibrant els diferents règims de tinença dels 

habitatges principals. 

554 
3. Ampliar el parc públic d'habitatges de lloguer social de l'1,2% fins el 5% dels habitatges principals en 

els propers 15 anys. 

555 
4. Potenciar l'ampliació del parc públic d'habitatges de lloguer social en 71.500 unitats durant els propers 

15 anys. 

556 
5. Ampliar el parc d'habitatges destinats a polítiques socials en els municipis de demanda residencial 

forta i acreditada, passant de l’actual 8,05% al 15% dels habitatges principals en els propers 15 anys. 

557 6. Ampliar en 36.000 unitats el parc privat d'habitatges de lloguer social els propers 15 anys. 

558 7. Reduir l'estoc d'habitatges buits existents, actualment de l'11,6%. 

559 
8. Evitar la pèrdua de l'habitatge ampliant la col·laboració amb entitats del tercer sector i reforçant la 

gestió de les emergències habitacionals. 

560 
9. Garantir i impulsar la qualitat constructiva , estructural, funcional, d'accessibilitat física, d'equipaments 

i d'instal·lacions dels habitatges i dels edificis existents. 

561 10. Millorar l'adequació funcional dels habitatges per a la gent gran. 

562 11. Potenciar la qualitat arquitectònica dels edificis d'habitatges. 

563 
12. Reduir la població sense llar i mal allotjada a Catalunya i dur a terme actuacions d’acompanyament, 

posant en valor el treball en xarxa entre les entitats del tercer sector, els serveis socials i la resta de 
serveis de protecció (sanitaris, ocupacionals o de justícia, entre d’altres).  

564 
13. Aconseguir que el 100% de la població en sòl urbà de Catalunya tingui accés a l'aigua potable, 

assegurant l'existència del recurs. 

565 
14. Assegurar el subministrament bàsic d’aigua potable, llum i gas en el domicili habitual de les famílies 

i evitar-ne talls indeguts de subministraments per impossibilitat de pagar les factures (col·lectius 
vulnerables). 

566 
15. Millorar la qualitat de les urbanitzacions i garantir-ne l'adequada provisió de serveis urbanístics 

bàsics. 
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567 16. Millorar els barris degradats i les àrees urbanes que requereixen atenció especial. 

568 
17. Millorar el coneixement de la realitat de les problemàtiques relacionades amb l'habitatge mitjançant 

la posada en funcionament de l'observatori de l'hàbitat i la segregació urbana, i la col·laboració amb 
l'observatori metropolità de l'habitatge. 

569 
18. Promoure ciutats i comunitats inclusives, saludables i segures, amb especial atenció a l’accés als 

serveis bàsics d’aigua i sanejament, energia, residus i qualitat de l’aire, i a l’habitatge. 

Fita 11.2. Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles 
per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport 
públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, 
nens, persones amb discapacitat i persones grans. 

570 
1. Dotar el país d'una xarxa viària que garanteixi l’accessibilitat en les millors condicions de confort, 

seguretat i funcionalitat. 

571 
2. Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d’una xarxa d’infraestructures de 

transport seguint un model de gestió integrada, multimodal i digitalitzada. 

572 3. Millorar les infraestructures del transport públic i de la mobilitat sostenible. 

573 4. Fomentar el transport públic com a element de cohesió social i territorial. 

574 
5. Millorar l’accessibilitat de les persones mitjançant el foment dels productes de suport i d’accessibilitat 

a l’entorn i en la comunicació. 

575 6. Impulsar les polítiques públiques amb perspectiva de gènere en els espais públics i l’urbanisme. 

Fita 11.3. Per a 2030, augmentar una urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i 
gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països. 

576 
1. Integrar els aspectes ambientals a la planificació i l’ordenació territorial i urbanística a través de 

l’avaluació ambiental estratègica 

577 
2. Consolidar un model de desenvolupament urbà sostenible, que prioritzi la regeneració urbana per 

damunt del creixement en extensió. 

578 
3. Garantir que el planejament urbanístic afavoreixi la cohesió i el benestar social que permetin assolir 

un nivell adequat d’accés als serveis i de qualitat de vida de les persones. 

579 4. Fomentar l’activitat i el rol dels grans equipaments culturals en l’estructuració de la vida cultural a les 
ciutats, en la capacitat de dinamitzar el turisme sostenible i de generar un retorn social en la concepció 
dels espais i centres urbans. 

580 5. Impulsar les ciutats intel·ligents al territori català. 

581 6. Establir un marc de col·laboració entre el DTES i les Nacions Unides que permeti compartir 
coneixement, perquè proporcioni suport mutu (de caràcter financer i de capacitació tècnica) i defineixi 
un programa de cooperació per a projectes relacionats de resiliència urbana vinculats al canvi 
climàtic, a la gestió de sòls, gestió de residus i d’aigua, mobilitat, etc. 

582 7. Potenciar les oportunitats i afrontar els reptes que planteja la urbanització creixent, tot contribuint a 
garantir el dret a la ciutat i posant en valor la participació, la millora de la governança i la igualtat de 
gènere. En aquest sentit, impulsar el desenvolupament de la Nova Agenda Urbana com a instrument 
transversal que permeti l’assoliment d’un model de desenvolupament urbà sostenible des de les 
vessants social, ambiental i econòmica. 
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Fita 11.4. Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món. 

583 1. Frenar la pèrdua de biodiversitat i la degradació del patrimoni natural. 

584 2. Evitar, minimitzar, restaurar i compensar els impactes sobre el patrimoni natural i la biodiversitat. 

585 3. Incorporar la conservació de la diversitat biològica en la planificació i la gestió forestal. 

586 4. Millorar les oportunitats econòmiques de la població local dels ecosistemes de muntanya mitjançant 
la restauració dels processos ecològics i les xarxes tròfiques, i l’aprofitament de recursos naturals no 
extractius. 

587 5. Obtenir una mostra representativa de llavors del 75% de les 120 espècies de flora silvestre de 
Catalunya de més alta prioritat de conservació. 

588 6. Recuperar i conservar les varietats locals d'interès agrari de Catalunya i fer recerca i divulgació de 
les mateixes. 

589 7. Integrar els aspectes ambientals a la planificació i l’ordenació territorial i urbanística a través de 
l’avaluació ambiental estratègica. 

590 8. Incrementar el control sobre el tràfic il·legal d’espècies protegides. 

591 9. Controlar o erradicar les espècies exòtiques. 

592 10. Incloure els serveis ecosistèmics a l’hora de qualificar el sòl i afavorir la diversitat del territori, tot 
mantenint la referència de la seva matriu biofísica. 

593 11. Conservar els valors naturals i rurals en la planificació urbanística i territorial. 

594 12. Fer valer el patrimoni construït existent i potenciar el coneixement que en té la ciutadania. 

595 13. Intervenir en el patrimoni cultural immoble (arquitectònic, arqueològic i paleontològic) amb criteris de 
sostenibilitat, respecte ambiental, retorn social, viabilitat econòmica i eficàcia en la gestió. 

596 14. Fomentar els vincles entre turisme cultural i natural que relacionin espais naturals, monuments, 
jaciments arqueològics i paleontològics i paisatges culturals per incidir en la desestacionalització i la 
diversificació dels destins turístics. 

597 15. Crear i desenvolupar un sistema museístic equilibrat, sostenible i de qualitat que abasti el conjunt del 
país. 

598 16. Promoure la conservació, la digitalització, l'accessibilitat i la dinamització de les col·leccions dels 
museus, perquè serveixin a les necessitats actuals i futures. 

Fita 11.5. Per a 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts causades per desastres, inclosos els 
relacionats amb l’aigua, i de persones afectades per aquests, i reduir substancialment les pèrdues 
econòmiques directes causades per desastres relacionades amb el producte interior brut mundial, fent 
un èmfasi especial en la protecció de les persones pobres i de les persones en situacions de 
vulnerabilitat. 

599 1. Prevenir els riscos naturals i tecnològics que puguin afectar la seguretat i la salut de les persones. 

600 2. Reduir la vulnerabilitat de la població, dels sectors socioeconòmics i dels ecosistemes davant els 
riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals (en especial les sequeres, les onades de calor, 
els incendis forestals i les inundacions), així com crear i reforçar les capacitats nacionals de resposta 
a aquests. 
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601 3. Incorporar els factors de canvi climàtic en els plans de protecció civil vigents per tal de reduir la 
vulnerabilitat de la població i dels sectors socioeconòmics davant els riscos relacionats amb el clima 
i els desastres naturals. 

602 4. Ampliar els coneixements i la capacitació de la ciutadania i les estratègies d’autoprotecció en les 
activitats de risc mitjançant accions de sensibilització. 

603 5. Optimitzar la gestió dels recursos hídrics en situació de sequera evitant les restriccions en els usos 
domèstics. 

604 6. Impulsar l'estratègia SmartCatalonia de regió intel·ligent. 

605 7. Donar suport a estratègies de resiliència orientades a adaptar els impactes i riscos ambientals, 
especialment els del canvi climàtic, en especial en els col·lectius més vulnerables. 

606 8. Potenciar els avenços tecnològics per a millorar la predicció i detecció de les situacions de risc 
meteorològic, especialment aquelles de ràpida evolució i intensitat. 

607 9. Implementar una estratègia catalana de protecció civil per incrementar la resiliència dels municipis i 
les comunitats davant de situacions de risc. 

608 10. Millorar l’atenció de les víctimes i afectats per grans emergències a Catalunya a través de l’elaboració 
d’un nou Pla de Protecció Civil per a l’atenció a la població en emergències greus i col·lectives. 

609 11. Implementar un nou model de planificació municipal per optimitzar l’aplicació dels plans de protecció 
civil a nivell municipal. 

Fita 11.6.  Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció a la 
qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus. 

610 1. Dissenyar un indicador d’impacte de la contaminació atmosfèrica sobre la salut. 

611 2. Reduir la població exposada al soroll per assolir gradualment els nivells recomanats per l’OMS. 

612 3. Assolir com a mínim, el 64% en pes de preparació per a la reutilització i valorització material dels 
residus industrials (percentatges sobre el total de residus industrials). 

613 4. Assolir el 60% de reciclatge dels residus municipals el 2030. 

614 5. Reduir la població exposada a nivells de contaminació atmosfèrica superiors als recomanats per la 
UE. 

615 6. Reduir la població exposada a nivells de contaminació atmosfèrica superiors als recomanats per 
l'OMS a la conurbació de Barcelona. 

616 7. Promoure ciutats i comunitats inclusives, saludables i segures, amb especial atenció a l’accés als 
serveis bàsics d’aigua i sanejament, energia, residus i qualitat de l’aire, i a l’habitatge. 

Fita 11.7. Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, 
en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat 

617 1. Integrar tots els aspectes de promoció i protecció de la salut que poden tenir incidència en la presa 
de decisions dels planejaments urbanístics. 

618 2. Potenciar la infraestructura verda i la conservació de la biodiversitat a les ciutats. 

619 3. Millorar l’accessibilitat de les persones mitjançant el foment dels productes de suport i d’accessibilitat 
a l’entorn i en la comunicació. 
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620 4. Impulsar les polítiques públiques amb perspectiva de gènere en els espais públics i l’urbanisme. 
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ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció 
sostenibles 

   
 

Núm.  Enunciat del compromís  

Fita 12. 1. Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles, amb la 
participació de tots els països i el lideratge dels països desenvolupats, tenint en compte el grau de 
desenvolupament i les capacitats dels països en desenvolupament. 

621 
1. Vetllar pel desplegament de plans i programes en línia amb el Marc decennal de programes sobre 

modalitats de consum i producció sostenible. 

622 
2. Impulsar l'economia verda i circular a través de l'estratègia d'impuls a l'economia verda i circular i 

amb la creació de l'observatori de l'economia circular. 

Fita 12.2. Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals. 

623 
1. Identificar els dèficits de materials i les matèries primeres crítiques per al país per impulsar la transició 

cap a un model d’economia circular. 

624 2. Incorporar el càlcul del flux de materials a les estadístiques oficials. 

625 
3. Minimitzar el consum de recursos maximitzant la circularitat i allargar la vida del producte mitjançant 

la promoció de la reparació, la reutilització i la re-manufactura. 

626 
4. Alinear les iniciatives d'economia circular mitjançant el desenvolupament del Full de ruta 

CATALUNYA CIRCULAR. 

627 5. Promoure les iniciatives locals de simbiosi industrial. 

628 6. Promoure l’ecodisseny al sector productiu de Catalunya. 

629 
7. Donar suport al món empresarial i generar coneixement per a la transició cap a l'economia circular 

mitjançant la consolidació de l'espai Catalunya Circular. 

Fita 12.3. Per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per càpita mundial en la venda al detall i a 
nivell del consum, així com les pèrdues d’aliments a les cadenes de producció i distribució, incloses les 
pèrdues post-collita. 

630 1. Reduir un 50% el malbaratament alimentari en l'àmbit dels residus municipals (distribució al detall, la 
restauració, el càtering i els domicilis) l'any 2020 respecte l'any 2010. 

631 2. Reduir el malbaratament alimentari en els sectors primari i agroalimentari incloent la distribució a 
l'engròs. 

632 3. Prevenir i reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari al llarg de la cadena alimentària. 
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633 4. Recuperar el valor dels aliments en la societat. 

634 5. Impulsar l'aprofitament dels aliments, la bioeconomia circular i els sistemes agroalimentaris 
sostenibles. 

Fita 12.4. Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i dels residus al llarg 
del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir-ne de manera 
significativa l’alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzar-ne els efectes adversos 
sobre la salut humana i el medi ambient. 

635 1. Vetllar pel compliment dels compromisos de Catalunya en els acords ambientals multilaterals i 
regulacions ambientals europees en matèria de substàncies químiques, especialment, els 
Reglaments UE 850/2004, 1907/2006, 1102/2008, 1005/2009, 852/2017 i tota la seva normativa de 
desenvolupament i aplicació. 

636 2. Desenvolupar la responsabilitat ampliada del productor per fluxos de residus químics perillosos. 

637 3. Assolir com a mínim, el 64% en pes de preparació per a la reutilització i valorització material dels 

residus industrials (percentatges sobre el total de residus industrials). 

638 4. Identificar els sòls contaminats de Catalunya i emprendre accions per a la seva descontaminació. 

639 5. Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle produïts per la gestió de residus. 

640 6. Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle dels abocadors i l'ús de combustible 
procedent de residus. 

Fita 12.5. Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, 
reducció, reciclatge i reutilització. 

641 1. Reduir la generació de residus municipals per càpita almenys en un 15% a 2030 respecte el 2015.   

642 2. Assolir el 60% de reciclatge dels residus municipals el 2030. 

643 3. Reduir els residus municipals destinats a dipòsit o a incineració almenys en un 50% a 2030 respecte 
el 2015. 

644 4. Reduir els productes d'un sol ús. 

645 5. Crear capacitats tècniques i compartir coneixements sobre el cicle integral de la gestió de residus i 
l’economia circular amb països en desenvolupament en el marc de la cooperació. 

646 6. Contribuir a transitar cap a una economia circular, tot promovent models de producció sostenibles i 
consum responsables. 

Fita 12.6. Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses transnacionals, a adoptar 
pràctiques sostenibles i a incorporar informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació 
d’informes. 

647 1. Incentivar la implantació de pràctiques de responsabilitat empresarial (EMAS, RSC, Acords voluntaris 
de reducció CO2) en el seu funcionament ordinari i a generar informes de sostenibilitat. 

648 2. Impulsar una visió conjunta de govern, societat i sector privat en sostenibilitat i economia circular. 

649 3. Impulsar projectes empresarials que fomentin la competitivitat utilitzant l'economia circular com a 
palanca de transformació. 
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650 4. Sensibilitzar i difondre el concepte d’economia circular amb campanyes específiques tot incidint en 
les noves opcions de consum que suposa aquesta tendència 

651 5. Consolidar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació en economia circular a les 
empreses i centres tecnològics. 

652 6. Impulsar un eix únic i vertebrador dels elements definitoris de la responsabilitat social corporativa a 
Catalunya. 

653 7. Donar a conèixer el Pla d'Acció (PA) sobre el creixement de les finances sostenibles en el marc de la 
iniciativa de la Unió dels Mercats de Capitals 

654 8. Ajudar a accelerar el creixement de les finances sostenibles i consolidar Barcelona com a membre 
de la xarxa de centres financers per la sostenibilitat. 

Fita 12.7.  Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat amb les polítiques 
i prioritats nacionals. 

655 1. Garantir que la contractació pública sigui amb el menor impacte ambiental, eficient en l’ús de recursos 
i amb el major benefici social possible. 

656 2. Avançar en la compra pública ètica (CPE) en el marc de la Cooperació al Desenvolupament. 

657 3. Potenciar les eines a l’abast de les persones consumidores per tal de millorar-ne la informació, la 
formació i la sensibilització, amb especial incidència en els nous productes i serveis, les noves 
tendències del mercat i els nous hàbits de consum. 

Fita 12.8. Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per 
al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura. 

658 1. Sensibilitzar i formar en sostenibilitat i medi ambient en l’educació obligatòria, els cicles formatius, la 
formació ocupacional i contínua, i els estudis universitaris. 

659 2. Realitzar campanyes de sensibilització anuals sobre prevenció, reutilització i/o recollida selectiva de 
residus. 

660 3. Sensibilitzar i difondre el concepte d’economia circular amb campanyes específiques tot incidint en 
les noves opcions de consum que suposa aquesta tendència. 
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ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el 
canvi climàtic i els seus efectes 

 

 

Núm.  Enunciat del compromís  

Fita 13.1.  Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals 
a tots els països 

661 
1. Adoptar i aplicar mesures de prevenció davant dels efectes del canvi climàtic que puguin resultar 

adversos per a la salut de les persones, en l'àmbit de la qualitat de l'aire. 

662 2. Difondre els riscos per a la salut derivats dels efectes del canvi climàtic. 

663 
3. Optimitzar la gestió dels recursos hídrics en situació de sequera evitant les restriccions en els usos 

domèstics. 

664 
4. Minimitzar l’impacte de les arbovirosis en la població mitjançant el reforç de la coordinació 

intersectorial. 

665 
5. Realitzar accions de vigilància entomològica de vectors, especialment mosquits, a tot el territori (per 

exemple, vigilància de l’entrada d’espècies invasores com Aedes aegypti). 

666 6. Minimitzar els impactes i pressions sobre els ecosistemes vinculats a masses d'aigua. 

667 
7. Minimitzar els efectes negatius de la calor sobre la salut de la població, especialment les persones 

més vulnerables. 

668 

8. Reduir la vulnerabilitat de la població, dels sectors socioeconòmics i dels ecosistemes davant els 
riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals (en especial les sequeres, les onades de calor, 
els incendis forestals i les inundacions), així com crear i reforçar les capacitats nacionals de resposta 
a aquests. 

669 
9. Incorporar els factors de canvi climàtic en els plans de protecció civil vigents per tal de reduir la 

vulnerabilitat de la població i dels sectors socioeconòmics davant els riscos relacionats amb el clima 
i els desastres naturals 

670 
10. Ampliar els coneixements i la capacitació de la ciutadania i les estratègies d’autoprotecció en les 

activitats de risc mitjançant accions de sensibilització. 

671 
11. Implementar una estratègia catalana de protecció civil per incrementar la resiliència dels municipis i 

les comunitats davant de situacions de risc. 

672 
12. Millorar l’atenció de les víctimes i afectats per grans emergències a Catalunya a través de l’elaboració 

d’un nou Pla de Protecció Civil per a l’atenció a la població en emergències greus i col·lectives 

673 
13. Incorporar les activitats més vulnerables a causa de nous episodis de risc derivats del canvi climàtic 

en el procediment d’autoprotecció determinat a la normativa 
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674 
14. Potenciar els avenços tecnològics per a millorar la predicció i detecció de les situacions de risc 

meteorològic, especialment aquelles de ràpida evolució i intensitat. 

675 15. Conservar els valors ecològics i funcionals del bosc i gestionar preventivament els riscos naturals. 

676 

16. Establir un marc de col·laboració entre el DTES i les Nacions Unides que permeti compartir 
coneixement, perquè proporcioni suport mutu (de caràcter financer  i de capacitació tècnica) i defineixi 
un programa de cooperació per a projectes relacionats de resiliència urbana vinculats al canvi 
climàtic, a la gestió de sòls, gestió de residus i d’aigua, mobilitat, etc. 

677 
17. Donar suport a estratègies de resiliència orientades a adaptar els impactes i riscos ambientals, 

especialment els del canvi climàtic, en especial en els col·lectius més vulnerables. 

678 
18. Desenvolupar capacitats en Climate Smart Agriculture (CSA) a l'exterior exportant bones pràctiques 

de Catalunya a través de convenis multilaterals. 

679 
19. Impulsar diverses polítiques ambientals i avançar de manera molt rellevant en els àmbits de la 

planificació pública per tal de reduir emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i afavorir la transició 
cap una economia neutra en emissions. 

Fita 13.2. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans nacionals. 

680 
1. 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. 

681 
2. Establir una planificació en base a pressupostos de carboni i establir un repartiment d'esforços entre 

els diferents sectors tenint en compte la seva capacitat de reducció. 

682 
3. Integrar en la planificació, l'execució i el control de les polítiques sectorials del Govern les mesures 

adequades per a reduir la vulnerabilitat al canvi climàtic. 

683 4. Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle produïts per la gestió de residus. 

684 
5. Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle dels abocadors i l'ús de combustible 

procedent de residus. 

685 
6. Millorar l’eficiència energètica dels edificis existents mitjançant l’impuls decidit a la rehabilitació 

energètica d’edificis. 

686 
7. Assolir que els nous edificis es dissenyin seguint criteris de consum energètic pràcticament nul 

(Nearly Zero Energy Buildings - NZEB) i incorporin instal·lacions d’alta eficiència energètica i 
generació d’origen renovable. 

687 
8. Adoptar bones pràctiques de gestió de l’energia i promoure inversions en equips d’alta eficiència 

energètica a la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de reduir-ne el seu consum d’energia en un 
30% l’any 2030 respecte l’any 2007. 

688 
9. Impulsar l'eficiència energètica en el sector industrial català i millorar la seva intensitat energètica 

(consum energètic del sector en relació al VAB) 

689 
10. Impulsar l'eficiència energètica en el sector primari català i millorar la seva intensitat energètica 

(consum energètic del sector en relació al VAB). 

690 
11. Contribuir a la mitigació i a l’adaptació al canvi climàtic d’explotacions agràries i empreses 

agroalimentàries. 

691 12. Adaptar la pesca i l'aqüicultura als efectes del canvi climàtic. 
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692 
13. Ser un actor actiu i corresponsable en els esforços de la Comunitat Internacional per fer front als 

reptes globals del canvi climàtic. 

693 
14. Impulsar polítiques ambientats de lluita contra el canvi climàtic com un eix transversal i vertebrador 

del país, de qualitat i responsabilitat ambiental. 

694 
15. Donar suport a estratègies de resiliència orientades a adaptar els impactes i riscos ambientals, 

especialment els del canvi climàtic, en especial en els col·lectius més vulnerables. 

695 
16. Fomentar i coordinar la participació de Catalunya a les cimeres i conferències internacionals 

rellevants. 

696 
17. Desenvolupar les energies renovables a Catalunya, assumint els objectius fixats per la Comissió 

Europea per a l'any 2030 (32% de renovables) i els establerts a la Llei 16/2017 de Canvi Climàtic 
(50% de renovables en el mix elèctric l'any 2030) 

697 
18. Fomentar la incorporació de mesures relatives al canvi climàtic en les estratègies nacionals, en el 

marc de les xarxes i dels programes i iniciatives de cooperació regional i internacional. 

698 19. Promoure l’impuls de polítiques ambientals en l’àmbit internacional. 

699 
20. Continuar amb la implementació de la fiscalitat ambiental a efectes de reduir les externalitats 

negatives que determinades activitats causen en el medi ambient. 

700 
21. Incloure com a requisit els aspectes relacionats amb l’eficiència energètica a les seus de la 

Generalitat. 

701 
22. Donar suport a l’eficiència energètica, la gestió intel·ligent de l’energia i l’ús d’energies renovables en 

les infraestructures públiques, inclòs edificis públics i habitatges. 

Fita 13.3. Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del 
canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca. 

702 1. Fomentar l'educació i la generació i difusió d'informació i coneixement en matèria d'adaptació i 
mitigació del canvi climàtic. 

703 2. Elaborar i revisar les projeccions climàtiques de Catalunya, que s’han de basar en els escenaris 
establerts pel Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic, i seran la base del 
coneixement en aquest àmbit per al desenvolupament del marc estratègic de referència d’adaptació 
i de les planificacions sectorials respectives. 

704 3. Proporcionar al públic informació periòdica sobre l’estat del clima a Catalunya, incloent l’avaluació de 
l’evolució del clima passat i les projeccions climàtiques i els canvis esperables en les variables 
meteorològiques, i promoure la informació i la formació entre la ciutadania, les empreses i els 
treballadors. 

705 4. Facilitar la informació adequada i fomentar la participació dels ciutadans en totes les polítiques 
climàtiques. 

706 5. Millorar el coneixement en matèria de canvi climàtic a Catalunya. 

707 6. Impulsar la sensibilització envers les qüestions ambientals en l’educació primària, la secundària, els 
cicles formatius i els ensenyaments superiors, i també en els programes de formació inicial i 
permanent del professorat. 

708 7. Incloure en els currículums escolars la formació en riscos i la preparació per fer front als episodis 
extrems de riscos meteorològics com nevades, inundacions, incendis o allaus. 
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709 8. Continuar amb la comunicació a la població de mesures preventives per reduir l’exposició a la 
contaminació de l’aire quan es detecten nivells elevats, així com en front les onades de calor 
actualitzar periòdicament la informació. 

710 9. Apropar continguts de sensibilització ambiental d'UNEP a audiències a l'exterior. 

711 10. Donar suport a estratègies de resiliència orientades a adaptar els impactes i riscos ambientals, 
especialment els del canvi climàtic, en especial en els col·lectius més vulnerables. 

712 11. Impulsar les polítiques públiques amb perspectiva de gènere en el canvi climàtic. 
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ODS 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els 
oceans, mars i recursos marins per al 
desenvolupament sostenible   

 

  

Núm.  Enunciat del compromís  

Fita 14.1.  Per a 2025, prevenir i reduir de forma significativa la contaminació marina de tot tipus, en particular la 
contaminació produïda per activitats terrestres, inclosos els detritus marins i la contaminació per excés 
de nutrients. 

713 1. Reduir la incidència dels residus (marine litter) als ecosistemes marins.  

714 
2. Reduir l'aportació de càrrega contaminant a les aigües continentals i marines fins a assolir el bon 

estat químic segons la normativa europea, millorant el funcionament i l'eficiència dels sistemes de 
sanejament de les aigües residuals urbanes i industrials. 

Fita 14.2. Per a 2020, protegir i gestionar de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners per tal d’evitar 
efectes nocius importants, enfortint-ne, entre altres mesures, la resiliència, i emprendre accions per a 
restaurar-los per tal de restablir la salut i la productivitat dels oceans. 

715 
1. Implementar la Directiva d’Ordenació de l’Espai Marítim a Catalunya mitjançant l'aplicació de les 

Línies estratègiques del Pla estratègic 2018 - 2021 de l'Estratègia Marítima de Catalunya. 

716 2. Implementar un nou model de governança del mar basat en la cogestió de l'àmbit marí i costaner. 

717 
3. Establir i gestionar eficaçment una xarxa d'àrees marines protegides per tal d'aturar la pèrdua de 

biodiversitat i millorar la resiliència dels ecosistemes marins. 

718 
4. Dotar d'una gestió específica i suficient als ecosistemes marins i costaners inclosos en el Sistema 

d'espais naturals protegits de Catalunya. 

719 5. Restaurar els hàbitats marins i costaners més amenaçats. 

720 6. Protegir els fons marins en els serveis de temporada amb col·laboració interdepartamental. 

721 
7. Fomentar el turisme sostenible en els espais naturals protegits, especialment en els espais naturals 

de protecció especial. 

722 
8. Participar en l’Associació MedPAN, que vetlla per la conservació i protecció de les àrees marines 

mediterrànies. 

Fita 14.3. Minimitzar i encarar els efectes de l’acidificació dels oceans, mitjançant, entre altres mesures, la 
intensificació de la cooperació científica a tots els nivells 

723 1. Adaptar la pesca i l'aqüicultura als efectes del canvi climàtic. 

724 2. Maximitzar l'eficiència energètica del sector pesquer i reduir les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle. 
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725 3. Promoure els productes de la pesca i l'aqüicultura de proximitat. 

726 4. Establir objectius de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i contaminants 
atmosfèrics per promoure la transició cap a les energies no contaminants. 

727 5. Integrar en la planificació, l'execució i el control de les polítiques sectorials del Govern les mesures 
adequades per a reduir la vulnerabilitat al canvi climàtic. 

728 6. Conservar els valors naturals i rurals en la planificació urbanística i territorial. 

729 7. Dotar d'una gestió específica i suficient als ecosistemes marins i costaners inclosos en el Sistema 
d'espais naturals protegits de Catalunya. 

730 8. 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. 

731 9. Reduir l'aportació de càrrega contaminant a les aigües continentals i marines fins a assolir el bon 
estat químic segons la normativa europea, millorant el funcionament i l'eficiència dels sistemes de 
sanejament de les aigües residuals urbanes i industrials. 

732 10. Donar suport a la creació d’una àrea de baixes emissions a la Mediterrània (ECA-Mediterrània). 

Fita 14.4. Per a 2020, regular eficaçment l’explotació pesquera i posar fi a la pesca excessiva, la pesca il·legal, la 
pesca no declarada, la no reglamentada i les pràctiques de pesca destructives, i aplicar plans de gestió 
amb base científica a fi de restablir les poblacions de peixos en el termini més breu possible, com a 
mínim a nivells que puguin produir el màxim rendiment sostenible d’acord amb les característiques 
biològiques respectives 

733 1. Implementar un nou model de governança del mar basat en la cogestió de l'àmbit marí i costaner. 

734 2. Reforçar el model de gestió pesquera basat en els plans de gestió i els comitès de cogestió. 

735 3. Valoritzar les espècies i varietats pròpies o foranes adaptades a les noves condicions ambientals. 

736 4. Promoure els productes de la pesca i l'aqüicultura de proximitat. 

737 5. Fomentar modalitats de pesca de baix impacte ambiental. 

738 6. Integrar en la planificació, l'execució i el control de les polítiques sectorials del Govern les mesures 
adequades per a reduir la vulnerabilitat al canvi climàtic. 

739 7. Desenvolupar un nou model de pesca recreativa. 

740 8. Reduir les captures accessòries d’espècies protegides (aus i tortugues) durant la pesca. 

741 9. Introduir el model de governança pesquera basada en la cogestió pesquera en el marc de la Política 
Pesquera Comuna. 

Fita 14.5. Per a 2020, conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines, de conformitat amb les lleis 
nacionals i el dret internacional i sobre la base de la millor informació científica disponible. 

742 1. Dotar d'una gestió específica i suficient als ecosistemes marins i costaners inclosos en el Sistema 
d'espais naturals protegits de Catalunya. 

743 2. Restaurar els hàbitats marins i costaners més amenaçats. 

744 3. Controlar i gestionar les concessions i autoritzacions, d’acord amb el tram del litoral on se situen les 
obres i activitats (trams urbans o naturals). 
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745 4. Conservar les zones costaneres i marines apoderant els actors locals i vetllant per la participació de 
tots els actors rellevants. 

746 5. Definir les línies mestres de la planificació litoral. 

747 6. Conservar els valors intrínsecs dels sòls de la zona d’influència de l’espai litoral, d’amplada 500 
metres, en el desenvolupament urbanístic d’aquest espai. 

748 7. Avaluar la sostenibilitat urbanística dels sectors i sòls urbans previstos en el planejament general 
vigent. 

Fita 14.6.  Per a 2020, prohibir certes formes de subvencions a la pesca que contribueixen a una excessiva 
capacitat de pesca i a una sobreexplotació pesquera, eliminar les subvencions que contribueixen a la 
pesca il·legal, no declarada i no reglamentada, i abstenir-se d’introduir noves subvencions d’aquest 
tipus, i reconèixer que la negociació sobre les subvencions a la pesca en el marc de l’Organització 
Mundial del Comerç (OMC) ha d’incloure un tracte especial i diferenciat, apropiat i efectiu per als països 
en desenvolupament i els països menys avançats (PMA). 

749 1. Mantenir la priorització de la pesca sostenible en la convocatòria d'ajuts establerta pel Fons Europeu 
Marítim i de la Pesca. 

 

 

  



 
 

 

72 

 

 

ODS 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 

 

 

Núm.  Enunciat del compromís  

Fita 15.1. Per a 2020, vetllar per la conservació, la restauració i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres i els 
ecosistemes interiors d’aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular els boscos, els 
aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d’acord amb les obligacions marcades pels acords 
internacionals. 

750 1. Reforçar la gestió activa i adaptativa del Sistema d'espais naturals protegits de Catalunya. 

751 
2. Completar el Sistema d'espais naturals protegits de Catalunya per maximitzar-ne la representativitat 

i diversitat. 

752 3. Definir, planificar i conservar la infraestructura verda de Catalunya. 

753 4. Recuperar la connectivitat ecològica en els ecosistemes fluvials i d'aigua dolça. 

754 5. Conservar les zones humides i reforçar-ne la protecció legal. 

755 
6. Promoure la custòdia fluvial en terrenys de gestió pública o privada vinculats a les masses d'aigua, 

per tal d'integrar restauració/recuperació ambiental i participació social. 

756 

7. Reduir el nombre de masses d'aigua amb ecosistemes fortament modificats en el Districte de conca 
fluvial de Catalunya, assolint un 88 % de masses d'aigua (superficials i subterrànies) en bon estat 
ecològic (recuperació hidromorfològica, riberes, zones humides, eliminació d'espècies invasores, 
etc.). 

757 
8. Aplicar mesures en l'àmbit econòmic per a la restauració progressiva i integral dels ecosistemes clau 

per a la gestió de l'aigua. 

758 
9. Fomentar el turisme sostenible en els espais naturals protegits, especialment en els espais naturals 

de protecció especial. 

759 
10. Conservar els valors intrínsecs dels sòls de la zona d’influència de l’espai litoral, d’amplada 500 

metres, en el desenvolupament urbanístic d’aquest espai. 

760 
11. Contribuir a la conservació i el restabliment de la biodiversitat global mitjançant la gestió de la xarxa 

Natura 2000 i la protecció del sòl i dels serveis ecosistèmics. 

761 12. Promoure la implicació de la societat en la conservació i millora dels espais naturals de Catalunya. 

Fita 15.2. Per a 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la desforestació, 
recuperar els boscos degradats i incrementar substancialment la repoblació forestal i la reforestació a 
escala mundial. 

762 1. Incorporar la conservació de la diversitat biològica en la planificació i la gestió forestal. 
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763 2. Regular la situació dels boscos singulars i boscos sotmesos a evolució natural. 

764 3. Protegir els boscos madurs de Catalunya. 

765 
4. Assegurar la cooperació transfronterera per a la conservació del patrimoni natural per a la protecció 

dels territoris fronterers 

Fita 15.3. Per a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les terres 
afectades per la desertificació, la sequera i les inundacions, i procurar assolir un món neutral quant a la 
degradació de les terres. 

766 1. Conèixer a fons les característiques dels sòls agrícoles de Catalunya. 

767 2. Millorar les bones pràctiques en relació al reg i la prevenció de l’erosió del sòl i transmetre’n el 
coneixement entre els/les agricultors/es per una correcta gestió del seu ús i de la fertilització. 

768 3. Contribuir a la protecció i millora del medi ambient, els recursos naturals, el sòl i la diversitat genètica, 
i la mitigació del canvi climàtic mitjançant les pràctiques agrícoles. 

769 4. Conservar els valors ecològics i funcionals del bosc i gestionar preventivament els riscos naturals. 

770 5. Identificar els sòls contaminats de Catalunya i emprendre accions per a la seva descontaminació. 

771 6. Disminuir els efectes ambientals adversos de les activitats mineres, mitjançant l’establiment i 
actualització de nous programes de restauració què, per una banda, disminueixin el període temporal 
d’afecció dels terrenys i les emissions al medi i, per altra banda, fomentin la biodiversitat i la creació 
d’infraestructura verda en els terrenys restaurats. 

Fita 15. 4. Per a 2030, vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyosos, incloent-hi la biodiversitat, a fi de 
millorar-ne la capacitat de proporcionar beneficis essencials per al desenvolupament sostenible 

772 1. Preservar la qualitat del cel nocturn (foscor) en el medi natural, especialment en els espais naturals 
protegits i aprovar projectes de protecció i de sensibilització ambiental 

773 2. Aturar el despoblament de les comarques de muntanya tot fomentant l'aprofitament sostenible de 
llurs recursos naturals. 

774 3. Millorar les oportunitats econòmiques de la població local dels ecosistemes de muntanya mitjançant 

la restauració dels processos ecològics i les xarxes tròfiques, i l’aprofitament de recursos naturals no 

extractius. 

775 4. Conservar els valors ecològics i funcionals del bosc i gestionar preventivament els riscos naturals. 

776 5. Fomentar els vincles entre turisme cultural i natural que relacionin espais naturals, monuments, 
jaciments arqueològics i paleontològics i paisatges culturals per incidir en la desestacionalització i la 
diversificació dels destins turístics. 

Fita 15.5. Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats naturals, aturar la 
pèrdua de biodiversitat i, per a 2020, protegir les espècies amenaçades i evitar-ne l’extinció 

777 1. Frenar la pèrdua de biodiversitat i la degradació del patrimoni natural. 

778 2. Protegir les espècies de flora i fauna amenaçades i evitar-ne l'extinció. 

779 3. Protegir els hàbitats naturals més amenaçats. 

780 4. Evitar, minimitzar, restaurar i compensar els impactes sobre el patrimoni natural i la biodiversitat. 
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781 5. Compartir experiències en l’elaboració i l’aplicació d’estratègies de biodiversitat amb altres territoris 
similars. 

782 6. Mantenir el 100% de les races autòctones actuals i la seva inclusió al catàleg de races en perill 
d’extinció. 

783 7. Recuperar i conservar les varietats locals d'interès agrari de Catalunya i fer recerca i divulgació de 
les mateixes 

784 8. Promoure la implicació de la societat en la conservació i millora dels espais naturals de Catalunya 

Fita 15.6. Promoure la participació justa i equitativa dels beneficis que es derivin de la utilització de recursos 
genètics i promoure l’accés adequat a aquests recursos, tal com s’ha acordat internacionalment. 

785 1. Obtenir una mostra representativa de llavors del 75% de les 120 espècies de flora silvestre de 
Catalunya de més alta prioritat de conservació. 

786 2. Mantenir el 100% de les races autòctones actuals i la seva inclusió al catàleg de races en perill 
d’extinció. 

787 3. Recuperar i conservar les varietats locals d'interès agrari de Catalunya i fer recerca i divulgació de 
les mateixes. 

788 4. Establir unes condicions mútuament acordades (Mutually Agreed Terms, MAT) i un consentiment 
previ informat (Prior Informed Consent, PIC) en la utilització dels recursos genètics de Catalunya que 
garanteixin una participació justa i equitativa en el repartiment dels beneficis derivats. 

Fita 15.7.  Adoptar mesures urgents per a posar fi a la cacera furtiva i al tràfic d’espècies protegides de flora i 
fauna, i abordar la demanda i l’oferta il·legals de productes silvestres. 

789 1. Reduir les pràctiques de caça, pesca i recol·lecció furtiva. 

790 2. Incrementar el control sobre el tràfic il·legal d’espècies protegides. 

Fita 15.8. Per a 2020, adoptar mesures per a prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores i reduir-ne de 
forma significativa els efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar o erradicar les 
espècies prioritàries 

791 1. Frenar l'arribada i evitar l'establiment de noves espècies invasores. 

792 2. Controlar o erradicar les espècies exòtiques. 

793 3. Sensibilitzar i implicar a la ciutadania en el control i l'erradicació de les espècies invasores. 

Fita 15.9. Per a 2020, integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat a la planificació nacional i local, als 
processos de desenvolupament, així com a les estratègies i als informes de reducció de la pobresa. 

794 1. Definir, planificar i conservar la infraestructura verda de Catalunya. 

795 2. Integrar els aspectes ambientals a la planificació i l’ordenació territorial i urbanística a través de 
l’avaluació ambiental estratègica. 

796 3. Incloure els serveis ecosistèmics a l’hora de qualificar el sòl i afavorir la diversitat del territori, tot 
mantenint la referència de la seva matriu biofísica. 
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ODS 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 

 

 

 

Núm.  Enunciat del compromís  

Fita 16.1.  Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat connexes a tot el món. 

797 
1. Consolidar el sistema integral d'atenció a la víctima de violència física, psicològica o sexual, 

especialment en els col·lectius vulnerables. 

798 
2. Sensibilitzar, prevenir, detectar situacions de violència masclista i atendre a dones i infants que n'han 

patit en els seus processos de recuperació i reparació. 

799 
3. Crear organismes d'estudi i recerca sobre la violència masclista per tal de difondre coneixement sobre 

la matèria. 

800 
4. Integrar la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra als organismes estatals, internacionals i/o 

transfronterers de cooperació judicial i policial i l'intercanvi d’intel·ligència. 

801 
5. Desenvolupar actuacions contra els fenòmens de radicalització que condueixen a l'extremisme violent 

basades en la prevenció i la rehabilitació de les víctimes. 

802 6. Participar en processos de pau i prevenció de la violència. 

803 7. Prevenir, detectar i gestionar els incidents relacionats amb l'odi i la discriminació. 

804 
8. Enfortir les capacitats de les dones i les nenes per augmentar la seva seguretat personal i econòmica, 

així com les seves capacitats de lideratge. 

805 9. Potenciar la lluita contra el crim organitzat i la delinqüència especialitzada. 

806 
10. Reforçar la capacitació de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, en l'àmbit de la detecció i 

prevenció de processos de radicalització que poden conduir a l'extremisme violent. 

807 
11. Prevenir la radicalització violenta, com l’adoctrinament terrorista, de les persones sotmeses a 

mesures penals. 

808 
12. Contribuir a la prevenció, la detecció i l’erradicació de la violència masclista en totes les formes (física, 

sexual, psicològica, social i econòmica) i en tots els àmbits (de parella, familiar, laboral i 
sociocomunitari). 

809 13. Millorar els processos de gestió del risc de reincidència i conducta violenta. 

810 
14. Contribuir a entendre i transformar els factors que generen i reprodueixen la violència (directa, 

estructural i cultural, incloses totes les formes d’extremisme violent) i fomentar la cultura de la pau i 
la no-violència. 
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Fita 16.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 
independentment de llur edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra 
condició. 

811 1. Potenciar la lluita contra el crim organitzat i la delinqüència especialitzada. 

812 
2. Avançar en la  prevenció, detecció i atenció del maltractament infantil, en coordinació amb les xarxes 

professionals dels diferents àmbits d'intervenció (social, sanitària, policial, justícia). 

813 
3. Sensibilitzar, prevenir, detectar situacions de violència masclista i atendre a dones i infants que n'han 

patit en els seus processos de recuperació i reparació. 

814 4. Potenciar les campanyes de prevenció i conscienciació en l'àmbit de la violència contra els infants. 

815 5. Contribuir a la reducció de l'abús sexual infantil en els espais educatius (formals i no formals). 

816 
6. Consolidar el sistema integral d'atenció a la víctima de violència física, psicològica o sexual, 

especialment en els col·lectius vulnerables. 

817 7. Prevenir el maltractament en les persones grans i/o en situació de dependència. 

818 
8. Desplegar els recursos i mesures necessàries per protegir les víctimes del tràfic d’éssers humans 

amb finalitat d'explotació sexual. 

819 
9. Optimitzar els mecanismes per a l'atenció, l'assistència, la protecció, la recuperació i la reparació de 

les nenes que han patit o pateixen maltractament, explotació, tortura i totes les formes de violència 
contra els infants. 

820 
10. Sensibilitzar, prevenir, detectar situacions de violència intragènere i atendre a dones i homes que 

n'han patit en els seus processos de recuperació i reparació. 

Fita 16.3. Promoure l’estat de dret en els plans nacionals i internacionals i garantir la igualtat d’accés a la justícia 
per a totes les persones. 

821 1. Aplicar una justícia gratuïta eficient i de qualitat per garantir la tutela judicial efectiva. 

822 2. Impulsar mesures que garanteixin la igualtat d'oportunitats efectiva entre les persones, per a totes les 
formes de diversitat. 

823 3. Oferir un servei d’administració de justícia modern basat en la sostenibilitat del sistema i la cohesió 
social. 

824 4. Optimitzar l'eficiència dels serveis de suport a l'administració de justícia. 

825 5. Promoure el ple dret d’opció lingüística de la ciutadania en l’àmbit de la justícia. 

826 6. Aconseguir el dret al reconeixement i rescabalament moral i simbòlic a les persones víctimes de la 
Guerra Civil i la dictadura franquista. 

827 7. Promoure els drets de les víctimes i de la societat a la veritat, la justícia, la reparació i a garanties de 
no repetició. 

828 8. Contribuir a la justícia ambiental mitjançant la denúncia i la incidència sobre les activitats extractives 
d’empreses, i el suport a les organitzacions de defensa, així com les persones activistes ambientals 
amenaçades, especialment les dones. 
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Fita 16.4. Per a 2030, reduir de forma significativa el tràfic il·lícit de finances i d’armes, enfortir la recuperació i 
devolució de béns robats i lluitar contra totes les formes de delinqüència organitzada. 

829 1. Integrar la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra als organismes estatals, internacionals i/o 
transfronterers de cooperació judicial i policial i l'intercanvi d’intel·ligència.  

830 2. Millorar en la gestió dels efectes judicials. 

831 3. Potenciar la lluita contra el crim organitzat i la delinqüència especialitzada. 

Fita 16.5. Reduir substancialment totes les formes de corrupció i suborn. 

832 1. Promoure la lliure concurrència i la prevenció del frau en la contractació pública de la Generalitat i del 
seu sector públic. 

833 2. Dissenyar i implementar una estratègia de lluita contra el frau i la corrupció i d'enfortiment de la 
integritat, que incorpori i integri els projectes i actuacions previstes en aquests àmbits a l'Administració 
de la Generalitat i entitats del seu sector públic. 

834 3. Explicitar els valors i principis del servei públic, difondre'ls i impulsar-ne la seva aplicació en l'actuació 
pública. 

835 4. Impulsar la professionalització de la gestió ètica i generar espais de col·laboració, en l’àmbit de 
l'Administració de la Generalitat i entitats del seu sector públic, per assentar la cultura de l'ètica 
pública.  

836 5. Millorar la regulació dels grups d'interès i promoure el control de l'activitat d'influència. 

Fita 16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 

837 1. Millorar la regulació dels grups d'interès i promoure el control de l'activitat d'influència. 

838 2. Derogar de forma expressa la normativa obsoleta de l’ordenament jurídic de competència de la 
Generalitat de Catalunya. 

839 3. Desenvolupar cartes de servei i facilitar als departaments de la Generalitat i les entitats del seu sector 
públic unes directrius sobre com s’han d’elaborar, aprovar, publicar i mantenir les cartes, així com  
uns criteris o una guia i uns models de norma d’aprovació. 

840 4. Desenvolupar el projecte de Transformació Digital i Innovadora de la Generalitat de Catalunya. 

841 5. Millorar l'avaluació de les polítiques públiques a l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic 
com a eina per a la presa de decisions. 

842 6. Obrir les dades públiques de la Generalitat de Catalunya, en format reutilitzable. 

843 7. Millorar la formació, sensibilització i difusió del coneixement sobre govern obert en l’àmbit de la 
Generalitat de Catalunya.  

844 8. Facilitar la comprensió i anàlisi de la informació pública, fent-la més didàctica. 

845 9. Publicar el 100% de la informació de la Generalitat de Catalunya subjecta a règim de transparència 
per normativa legal, de forma proactiva i en format reutilitzable. 

846 10. Desenvolupar la infraestructura necessària per al vot electrònic. 



 
 

 

78 

847 11. Elaborar i coordinar el procés de revisió de la despesa (spending review) dels programes 
pressupostaris per millorar l'eficàcia i l'eficiència de la despesa pública i generar espais fiscals per 
atendre noves necessitats. 

848 12. Millorar l’accessibilitat de les persones mitjançant el foment dels productes de suport i d’accessibilitat 
a l’entorn i en la comunicació. 

849 13. Consolidar l’anàlisi de la sostenibilitat en l'avaluació d’impacte normatiu (ex ante) com a mecanisme 
per garantir l’eficàcia i eficiència de les decisions. 

850 14. Implantar de forma sistemàtica l'avaluació d’impacte normatiu (ex post) com a mecanisme per garantir 
l’eficàcia i eficiència de les decisions. 

851 15. Enfortir la presència i coordinació de la Generalitat al territori per millorar la coherència i equilibri de 
les polítiques públiques arreu del país així com fer més accessible l’accés de la ciutadania a l’atenció 
i serveis públics. 

852 16. Impulsar l’atenció ciutadana multicanal incidint en els serveis relacionats amb les persones més 
desafavorides i en la transformació de les oficines d’atenció ciutadana. 

Fita 16.7. Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les 
necessitats a tots els nivells. 

853 1. Fomentar la presència de dones en els òrgans de participació i en els espais de presa de decisions 
amb criteris de representació paritària (60-40). 

854 2. Augmentar la proporció de dones en posicions de lideratge en política, economia i en la vida pública. 

855 3. Emparar la participació, la visibilització i representació de les persones en totes les seves formes de 
diversitat, en l'àmbit públic i privat (persones LGBTI, amb discapacitat, etc.).  

856 4. Vetllar perquè els continguts dels mitjans de comunicació i la publicitat que s’hi emeti siguin 
respectuosos amb les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. 

857 5. Exportar expertesa de la Generalitat de Catalunya en democràcia participativa a països en 
desenvolupament. 

858 6. Aconseguir que les consultes públiques prèvies a l’elaboració de normes (projectes de decret o 
avantprojectes de llei) es duguin a terme de conformitat amb estàndards mínims de qualitat. 

859 7. Aconseguir que totes les unitats directives de la Generalitat disposin de personal format en 
participació ciutadana. 

860 8. Incrementar en un 25% els plans i programes que s’han realitzat amb participació i col·laboració 
ciutadanes. 

861 9. Incrementar la participació via els canals telemàtics en un 20% per abastar a més ciutadania. 

862 10. Millorar les capacitats del portal de participació ciutadana Participa.gencat.cat. 

863 11. Reforçar el valor dels sistemes de resolució alternativa de conflictes. 

864 12. Promoure l'adopció de mecanismes d'igualtat de gènere en la presa de decisions importats 
d'Organismes Internacionals a través de secondments a UNWOMEN. 
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Fita 16.8. Ampliar i enfortir la participació dels països en desenvolupament en les institucions de governança 
mundial. 

865 1 Reforçar la presència en les xarxes internacionals de governs locals i regionals per participar en els 
espais d’incidència i promoure una governança multinivell en la provisió dels béns públics globals. 

866 2 Continuar l’aliança estratègica amb organitzacions, especialment feministes i de drets humans, i 
establir aliances amb altres socis internacionals, per participar en espais internacionals de presa de 
decisions, i formar part de xarxes d’incidència regional i internacional. 

Fita 16.9. Per a 2030, proporcionar l’accés a una identitat jurídica per a totes les persones, en particular mitjançant 
el registre de naixements. 

867 1. Garantir el respecte a la confidencialitat de les dades relatives a la identitat de gènere de les persones 
transgènere i persones intersexuals. 

868 2. Garantir la inscripció de les persones no binàries a tots els registres de les administracions públiques. 

869 3 Garantir l'atenció de les persones transsexuals en els serveis públics, respectant el seu nom sentit.  

Fita 16.10. Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis 
nacionals i els acords internacionals. 

870 1 Impulsar el dret a la llibertat religiosa i de consciència. 

871 2 Millorar l’accessibilitat de les persones mitjançant el foment dels productes de suport i d’accessibilitat 
a l’entorn i en la comunicació. 

872 3 Aconseguir el dret al reconeixement i rescabalament moral i simbòlic a les persones víctimes de la 
Guerra Civil i la dictadura franquista. 

873 4 Garantir els drets i promoure la igualtat d'oportunitats en la infància, adoptant mesures per lluitar 
contra la pobresa infantil que garanteixin la cobertura de les necessitats bàsiques d’infants i 
adolescents en risc social. 

874 5 Formar, sensibilitzar i difondre en relació amb el dret d'accés a la informació pública. 

875 6 Garantir el dret d’accés de les persones a la informació pública en els termes que estableix la Llei 
19/2014. 

876 7 Publicar de forma proactiva la informació més demandada a través de l’exercici del dret a la 
informació pública. 

877 8 Adaptar la gestió documental i arxiu electrònic de l’Administració de la Generalitat i del seu sector 
públic a les exigències derivades de la implantació de l’administració digital.  

878 9 Promoure el coneixement dels drets civils i polítics i defensa d'aquests mitjançant l'atenció i 
vehiculació de les queixes i denúncies dels ciutadans. 
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ODS 17. Enfortir els mitjans per a implementar i 
revitalitzar l'Aliança Mundial per al 
Desenvolupament Sostenible 

(no inclou les fites en les quals no hi ha cap 
compromís per part del Govern de Catalunya) 

 

Núm.  Enunciat del compromís  

Fita 17.1.  Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional als 
països en desenvolupament, a fi de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos fiscals i 
d'altra índole. 

879 1. Millorar la capacitat de països en desenvolupament per recaptar ingressos fiscals. 

880 
2. Prevenir i reduir el frau fiscal i millorar el compliment de les obligacions tributàries per part dels 

contribuents 

881 
3. Continuar amb la implementació de la fiscalitat ambiental a efectes de reduir les externalitats 

negatives que determinades activitats causen en el medi ambient. 

Fita 17.2. Vetllar perquè els països desenvolupats compleixin plenament llurs compromisos en relació amb l'ajut 
oficial al desenvolupament (AOD), inclòs el compromís adquirit per nombrosos països desenvolupats 
d'assolir l'objectiu de destinar el 0,7% del producte nacional brut (PNB) a l'AOD i del 0,15% al 0,20% 
del PNB a l'AOD dels països menys avançats; així com encoratjar els proveïdors d'AOD a què 
considerin fixar una meta per tal de destinar almenys el 0,20% del PNB a l'AOD dels països menys 
avançats. 

882 
1. Destinar el 0,7% dels ingressos corrents no condicionats de la Generalitat a l’ajut oficial al 

desenvolupament (AOD) 

Fita 17.3. Mobilitzar recursos financers addicionals provinents de múltiples fonts per als països en 
desenvolupament. 

883 1. Fomentar la mobilització de recursos addicionals per als països en desenvolupament, mitjançant 
l’impuls de les polítiques i programes europeus i de les iniciatives dels organismes internacionals en 
relació als països del sud de la Mediterrània. 

Fita 17.5. Adoptar i aplicar sistemes de promoció d’inversió a favor dels països menys avançats. 

884 
1. Impulsar la inversió, el creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador i la lluita contra la 

pobresa i l’exclusió social.  

Fita 17.6. Millorar la cooperació regional i internacional nord-sud, sud-sud i triangular i l’accés a la ciència, 
tecnologia i innovació. i augmentar l'intercanvi de coneixements en condicions mútuament 
convingudes, entre altres coses millorant la coordinació entre els mecanismes existents, en particular 
en l'àmbit de les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme global de facilitació de la tecnologia 

885 1. Promoure actuacions formades pel partenariat de diferents regions europees que dinamitzin la 
innovació i la competitivitat per al creixement intel·ligent i sostenible. 

886 2. Enfortir la col·laboració amb UNESCO per facilitar l'intercanvi en ciència, tecnologia i innovació en 
països en desenvolupament. 
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887 3. Potenciar la transferència de coneixement científic, tecnològic i innovació des de Catalunya a països 
en desenvolupament en col·laboració amb entitats catalanes (ACUP). 

888 4. Potenciar la transferència de know-how des de Catalunya a països en desenvolupament. 

889 5. Impulsar la millora de la cooperació regional i internacional nord-sud, sud-sud i triangular i l'accès a 
la ciència, tecnologia i innovació, en el marc de les xarxes i dels programes i iniciatives de cooperació 
regional i internacional. 

Fita 17.7. Promoure el desenvolupament, així com la transferència, divulgació i difusió de tecnologies 
ecològicament racionals als països en desenvolupament en condicions favorables, incloent condicions 
concessionàries i preferencials, de mutu acord. 

890 1. Potenciar la transferència de tecnologies ecològicament racionals des de Catalunya a països en 
desenvolupament en col·laboració amb departaments de la Generalitat.  

891 2. Afavorir la contractació pública internacional com a mecanisme de transferència tecnològica entre 

països desenvolupats/en desenvolupament, mecanisme per fer compra pública innovadora, 

infraestructures sostenibles, i també accés a la PIME a projectes públics.  

Fita 17.9.  Augmentar el suport internacional a la implementació eficaç i amb objectius concrets de programes de 
capacitació per als països en desenvolupament per tal de donar suport als plans nacionals orientats a 
aplicar tots els Objectius de desenvolupament sostenible, mitjançant, entre d’altres, la cooperació nord-
sud, sud-sud i triangular. 

892 1. Contribuir a la localització dels ODS en països en desenvolupament a través de projectes de 
capacitació tècnica que transfereixin know-how català sobre localització dels ODS. 

893 2. Fomentar la localització dels ODS a la Mediterrània, en el marc de les xarxes i dels programes i 
iniciatives de cooperació regional i internacional. 

Fita 17.13.  Augmentar l'estabilitat macroeconòmica mundial, entre d’altres mitjançant la coordinació i coherència 
de polítiques Facilitar una migració i mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les 
persones, també mitjançant l’aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades 

894 1. Millorar l'assignació i la gestió de recursos públics en el marc de l'autonomia financera de la 
Generalitat de Catalunya. 

Fita 17.14.  Millorar la coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible. 

895 1. Establir mecanismes de coordinació interdepartamental que permetin millorar el grau de coherència 
de les polítiques públiques. 

896 2. Avançar cap a una coherència de polítiques per al desenvolupament que vinculi tota l'activitat del 
Govern al desenvolupament sostenible. 

897 3. Treballar conjuntament amb els ens locals amb relació a elements de la coherència de polítiques per 
al desenvolupament, incloses la vinculació als drets humans en els processos de contractació pública, 
i el reforçament del compromís amb el comerç just i amb les finances ètiques. 

898 4. Promoure la cooperació al desenvolupament a través de la col·laboració amb l'OCDE. 

899 5. Implantar de forma sistemàtica la planificació normativa per garantir la coordinació i coherència de 
l’activitat reguladora del Govern. 

900 6. Consolidar la funció de supervisió regulatòria per garantir la coordinació i la coherència de la política 
regulatòria del Govern. 
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901 7. Fomentar la millora de la coherència de polítiques al desenvolupament sostenible en el marc de les 
xarxes i dels programes i iniciatives de cooperació regional i internacional. 

Fita 17.16  Enfortir l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre 
múltiples actors que mobilitzin i promoguin l'intercanvi de coneixements, expertesa, tecnologies i 
recursos financers, amb la finalitat de donar suport a l'assoliment dels Objectius de desenvolupament 
sostenible a tots els països, en particular als països en desenvolupament 

902 1. Fomentar i coordinar la participació de Catalunya en xarxes internacionals rellevants. 

903 2. Promoure activament la construcció de partenariats globals per acarar els reptes globals de 
desenvolupament sostenible. 

904 3. Reforçar la presència en les xarxes internacionals de governs locals i regionals per participar en els 
espais d’incidència i promoure una governança multinivell en la provisió dels béns públics globals. 

905 4. Continuar l’aliança estratègica amb organitzacions, especialment feministes i de drets humans, i 
establir aliances amb altres socis internacionals, per participar en espais internacionals de presa de 
decisions, i formar part de xarxes d’incidència regional i internacional. 

906 5. Potenciar la col·laboració amb organismes i entitats internacionals i europees per la consecució dels 
objectius de desenvolupament sostenible. 

907 6. Fomentar i coordinar la participació de Catalunya en xarxes i iniciatives multiactor regionals europees 
i internacionals d'àmbit mediterrani. 

908 7. Fomentar actuacions conjuntes amb institucions, organismes i entitats clau d'àmbit mediterrani. 

Fita 17.17.  Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, publico-privat i de la 
societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats. 

909 1. Impulsar i dinamitzar una aliança d'actors públics i privats per implementar l'agenda 2030. 

910 2. Alinear totes les administracions públiques en matèria de polítiques TIC. 

911 3. Acollir i implementar esdeveniments internacionals de referència que permetin construir aliances i 
partenariats de rellevància. 

912 4. Col·laborar amb els diferents actors i també en el camp de la cooperació transfronterera, per tal de 
minimitzar els costos de gestió i optimitzar els recursos. 

913 5. Impulsar aliances múltiples, innovadores i inclusives per als ODS. 

914 6. Impulsar la concertació com a fórmula més adequada per promoure nous partenariats útils i 
horitzontals, a través d’una diversitat de mecanismes, com ara les taules de diàleg, els partenariats 
publicoprivats, els convenis i l’eventual articulació de fons fiduciaris. 

915 7. Potenciar la capacitat d'incidència d'organitzacions de base catalana amb vocació internacional que 
reforcin l'acció exterior del Govern per assolir els ODS. 

916 8. Desplegar la concertació i els projectes de la Generalitat amb els governs locals, les administracions 
supramunicipals i les entitats municipalistes, per fer identificacions conjuntes, executar projectes o 
programes compartits, i realitzar l’avaluació d’actuacions finançades per diverses administracions. 

917 9. Promoure iniciatives i projectes d'integració a la Mediterrània. 
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Fita 17.19.  Per a 2030, aprofitar les iniciatives existents per a elaborar indicadors que permetin mesurar els 
progressos aconseguits en matèria de desenvolupament sostenible i constitueixin un complement 
dels indicadors utilitzats per a mesurar el producte interior brut, i donar suport a la formació en 
estadística als països en desenvolupament 

918 1. Incloure els indicadors d'EUROSTAT en el Programa anual d'indicadors de l'Institut d'Estadística de 
Catalunya (IDESCAT). 

919 2. Calcular els indicadors d'EUROSTAT en matèria d'ODS en base catalana. 

920 3. Millorar les capacitats dels funcionaris de Kirguizistan i Turkmenistan. 
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8. SEGUIMENT, AVALUACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLA 

El Pla està concebut com un instrument dinàmic, operatiu fins al 2030, que requerirà un procés 

continu de seguiment, avaluació i actualització. 

8.1. El seguiment, avaluació i actualització del Pla 

8.1.1. Seguiment i avaluació 

 Els compromisos del Pla i els seus indicadors de seguiment, després de la seva aprovació 

per part del Govern, seran consultables mitjançant una pàgina web específica. Podran ser 

objecte, per tant, d’auditoria per part de la ciutadania. També s’habilitarà una bústia de 

correu electrònic específica per a rebre comentaris i aportacions, que seran traslladades 

posteriorment a la Comissió Tècnica del Pla per a la seva consideració. Aquests dos 

instruments (web i bústia de correu electrònic) seran gestionats per l’equip tècnic del 

CADS.   

 La Comissió Tècnica farà el seguiment anual dels indicadors dels compromisos del Pla, 

amb la informació proporcionada pels departaments responsables de cadascun d’ells, i 

formularà un informe de resultats a la Comissió Interdepartamental. 

8.1.2. Actualització 

 La Comissió Interdepartamental del Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 

a Catalunya, assistit per la Comissió Tècnica i l’equip tècnic del Consell Assessor per al 

Desenvolupament Sostenible (CADS), és l’òrgan responsable de l’actualització regular 

del pla i d’impulsar mesures per a vetllar per la integració dels ODS i dels compromisos 

recollits en les polítiques, plans i programes i projectes normatius impulsats per la 

Generalitat de Catalunya. 

 La Comissió Interdepartamental es reunirà, com a mínim una vegada a l’any, per aprovar 

la proposta d’actualització del Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a 

Catalunya. 

 La Comissió Interdepartamental vetllarà perquè tota la planificació elaborada per la 

Generalitat de Catalunya (amb els seus corresponents processos de participació) 

contribueixi a l’assoliment dels ODS i dels compromisos inclosos en el Pla nacional per a 

la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya. A tal fi, les memòries que acompanyin 

les propostes de noves estratègies, plans i programes inclouran una descripció 

sobre la seva contribució a aquest objectiu. 

 La Comissió Interdepartamental vetllarà perquè les propostes normatives impulsades per 

la Generalitat de Catalunya contribueixin a l’assoliment dels ODS i dels compromisos 

inclosos al Pla. A tal fi, vetllarà que les propostes normatives incloses a les 

successives edicions del Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya incloguin una justificació del seu impacte sobre els ODS i la seva 

vinculació amb els compromisos del Pla.  

 En cas que les noves propostes normatives i de planificació identifiquin nous 

compromisos amb els ODS no inclosos en el Pla nacional per a la implementació de 

l’Agenda 2030 a Catalunya, es procedirà a incorporar-los seguint el procediment 

corresponent.  
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 Complementàriament, i amb periodicitat anual, els departaments de la Generalitat, 

mitjançant la Comissió Tècnica, faran una revisió dels compromisos del Pla per tal 

d’actualitzar-los. 

 Des de l’aprovació del Pla, i per millorar la contribució del Govern de Catalunya a 

l’assoliment dels ODS, s’obriran canals de participació d’experts i dels actors de la 

societat civil mitjançant els òrgans de participació i consulta existents en el marc 

de la Generalitat de Catalunya.  

 La consulta a aquests òrgans serà feta per la Comissió Interdepartamental, en base a 

ODS concrets, amb una periodicitat regular (cada dos anys), i tindrà com a objectiu 

identificar nous compromisos. La Comissió Interdepartamental aprovarà, anualment, la 

programació d’informes a sol·licitar als òrgans de consulta i participació que consideri 

rellevant consultar. Aquesta programació serà pública. 

 Els informes aportats pels diversos òrgans consultats seran analitzats per la Comissió 

Tècnica, que elevarà un informe conjunt de tots els informes rebuts a la Comissió 

interdepartamental per tal que aquesta prengui una decisió sobre la proposta de 

compromisos rebuda. La Comissió Interdepartamental emetrà un informe de retorn als 

òrgans de consulta i participació sobre com s’han integrat o no, si és el cas, les propostes 

formulades. 

 En primer terme, com a mínim, es farà encàrrec d’un informe amb propostes de millora 

dels compromisos, per integrar de forma transversal (1) la perspectiva de gènere i 

diversitat sexual (mandat procedent de la moció 20/XII del Parlament de Catalunya) i (2) 

la perspectiva dels infants, adolescents i joves. Aquests informes seran encarregats per 

als següents consells:  

(1) El Consell Nacional de les Dones de Catalunya i el Consell Nacional LGBTI. 

(2) El Consell Nacional d’Infants i Adolescents i el Consell Nacional de la Joventut de 

Catalunya. 
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8.2. La rendició de comptes sobre el Pla al Parlament de Catalunya 

La resolució Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible 

reconeix que els parlaments tenen una funció essencial en relació amb l’assoliment dels ODS, 

“mitjançant la promulgació de legislació i l’aprovació de pressupostos, així com la funció de 

garantir la rendició de comptes”. D’altra banda, també estableix que els parlaments poden 

donar suport als processos d’avaluació periòdica del grau d’assoliment dels objectius.  

És a dir, els parlaments tenen tres responsabilitats principals a l'hora d'aplicar l'Agenda 2030 

i els ODS5:  

 Aprovar lleis que ajudin a assolir els ODS,  

 Aprovar uns pressupostos que permetin als governs implementar l’Agenda 2030, i  

 Fer el seguiment i un control directe de l’acció dels governs, exigint la rendició de 

comptes per part d’aquests. 

A Catalunya, el Parlament ha adoptat en els darrers anys diverses decisions relatives a 

l’Agenda 2030, tant a nivell general com sectorial. Destaca, però, la Resolució 358/XI del 

Parlament de Catalunya sobre l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, adoptada per la 

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència el 3 de 

novembre de 2016, mitjançant la qual insta el Govern a: 

1) Tenir en compte l’Agenda 2030 de les Nacions Unides en l’elaboració de totes les seves 

polítiques; 

2) Informar-lo de com preveu implantar els 17 objectius de l’Agenda 2030 per tal que en pugui 

fer el seguiment; i 

3) Col·laborar amb tots els agents que calgui per a implantar l’Agenda 2030. 

El 9 de novembre de 2018 el Ple del Parlament va aprovar la Moció 20/XII sobre l’Agenda 

2030 per al desenvolupament sostenible6, mitjançant la qual el Parlament es compromet a (1) 

Integrar en la seva actuació legislativa els 17 ODS i les 169 de l’Agenda 2030.  

1) Crear un grup de treball dins de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència per estudiar com integrar-los al conjunt de l’activitat parlamentària. 

2) Vetllar per l’impuls de l’Agenda 2030 en totes les associacions i grups de treball d’àmbit 

internacional i europeu dels quals forma part. 

D’altra banda, mitjançant aquesta moció el Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar 

l’Agenda 2030 en l’elaboració de totes les seves polítiques i continuar amb els treballs 

d’elaboració del pla per a l’Agenda 2030 vetllant per la integració de manera transversal, del 

desenvolupament i la defensa dels drets de les dones i la diversitat sexual i de gènere.  

Un aspecte rellevant de l’esmentada moció és la petició de rendició de comptes al Govern, 

que s’estructura a través dels mecanismes següents: 

1) La presentació d’un  informe per escrit al Parlament durant el segon trimestre de 2019 on 

es detalli el grau de compliment dels ODS aconseguit per mitjà de les polítiques públiques 

de la Generalitat de Catalunya.  

2) La compareixença semestral, en seu parlamentària, del Consell Assessor per al 

Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) amb l’objectiu que aquest òrgan doni 

la seva visió sobre l’assoliment dels ODS al nostre país. 
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3) El balanç del grau d’assoliment dels ODS per part dels consellers i de les conselleres del 

Govern en les seves compareixences periòdiques a “les comissions relacionades amb els 

ODS”.   

D’acord amb la moció, aquestes comissions són les següents: Comissió d’Afers Institucionals; 

Comissió d’Economia i Hisenda; Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència; Comissió d’Ensenyament; Comissió de Territori; Comissió de Medi Ambient i 

Sostenibilitat; Comissió de Salut; Comissió de Justícia; Comissió d’Empresa i Coneixement, i 

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies. 

8.3. El seguiment de l’assoliment dels ODS a nivell català 

La resolució Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible 

(A/RES/70/1) indica que el seguiment i l'avaluació dels 17 ODS i les 169 fites es duran a terme 

utilitzant un conjunt d'indicadors mundials que es complementaran amb indicadors regionals 

i nacionals.  

A Catalunya, el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 20191, aprovat el mes de 

desembre de 2018 en execució del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, incorpora una 

actuació específica que permetrà fer un seguiment i una avaluació del grau de compliment 

del nostre país en relació amb els ODS. Aquesta actuació consisteix en la incorporació d’un 

sistema integrat d'indicadors sobre els objectius de desenvolupament sostenible a 

l'estadística oficial de Catalunya.  

Els treballs associats a aquesta actuació, que s’estan executant durant el 2019, es concreten 

en un estudi de viabilitat per a la constitució d'un marc d'indicadors estadístics per fer el 

seguiment dels ODS de l'Agenda 2030 a Catalunya, prenent com a referència els indicadors 

publicats per Eurostat. L’actuació té com a organismes responsables l’Institut d'Estadística de 

Catalunya i el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, i tindrà 

com a organismes col·laboradors la resta de departaments de la Generalitat de Catalunya. 

9. L’ACORD NACIONAL PER A L’AGENDA 2030 I L’ALIANÇA CATALUNYA 2030 

La Moció 20/XII del Parlament de Catalunya sobre l’agenda 2030 per al desenvolupament 

sostenible insta el Govern a elaborar el document de base de l’Acord Nacional per a l’Agenda 

2030 i a impulsar una aliança d’actors públics i privats que, havent subscrit l’acord nacional 

per a l’Agenda 2030 a Catalunya, contribueixin a la localització a Catalunya dels ODS per 

mitjà de compromisos concrets.  

Encara que l’acord i l’aliança –l’Aliança Catalunya 2030- no formin part del Pla Nacional per 

a la Implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, es considera rellevant fer-hi una breu 

referència atès que tots tres eines de país per avançar en l’assoliment dels ODS. Cal apuntar, 

en aquest sentit, que el Govern, mitjançant l’Acord de 24 d’abril de 2019 esmentat anteriorment, 

atribueix a la Comissió Interdepartamental per a la Implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya 

les funcions necessàries per complir aquest mandat del Parlament.  

  

                                                           
1 
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=8374
24&language=ca_ES&textWords=programa+anual+d%27actuaci%C3%B3+estad%C3%ADstica+per+a
+l%27any+2019&mode=single 
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Per avançar en l’elaboració del document de base, durant el mes de maig de 2019 el CADS i 

la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals van iniciar un procés 

participatiu que, en una primera fase, va permetre recollir aportacions d’un primer grup 

d’actors públics i privats que han estat fortament implicats, i de forma pionera, en la localització 

dels ODS a Catalunya. 

En aquest sentit, les sessions van comptar amb la participació, entre altres, de l’Associació 

Catalana d’Universitats Públiques, l’Associació de Municipis de Catalunya, l’Associació per a 

les Nacions Unides a Espanya, el Centre Unesco de Catalunya, el CIDOB, Comissions 

Obreres de Catalunya, el CADS, el Consell de Cooperació per al Desenvolupament, el Consell 

Interuniversitari de Catalunya, el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, el Consell 

Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya, el Consell Nacional LGBTI, Comissions 

Obreres, el Consell Interuniversitari de Catalunya la Diputació de Barcelona, la Diputació de 

Girona (a través del DIPSALUT), la Federació de Municipis de Catalunya, la Fundació PIMEC, 

l’Institut Internacional Català per la Pau, Respon.cat, UGT de Catalunya, UNICEF Comitè 

Catalunya, SCiTech DiploHub, la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat, la Xarxa per 

a la Conservació de la Natura, i la Xarxa Regional Grups d'Acció Local LEADER de Catalunya. 

També van mostrar el seu interès per participar en la redacció de l’Acord Nacional, responent 

a la invitació del Govern, la Càtedra de LideratgeS i Governança Democràtica d'ESADE, el 

Consell General de Cambres de Catalunya, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 

i Foment del Treball.  

En un segona fase del procés participatiu, i un cop estigui aprovat el document de base de 

l’Acord Nacional, es procedirà a recollir adhesions a l’acord i a dinamitzar l'Aliança Catalunya 

2030 i les seves activitats. 

1 
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/Coleccio_Documents/DOCUMENTS_21_Resolucio_NNUU_AGENDA_
2030.pdf 

2 DECRET 41/2014, d'1 d'abril, del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya. DOGC Núm. 6596, de 3 
d’abril de 2014. 

3 http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Informes/2016/Agenda_2030_CAT/20160923_InformeAgenda2030_lliurat_vf.pdf 

4 http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Agenda_2030/Acord-Govern_Pla-Nacional-Agenda-2030.pdf 
5 E. Mulholland (2017), The Role of European Parliaments in the Implementation of the 2030 Agenda and the SDGs, ESDN 
Quarterly Report 45, July 2017, ESDN Office, Vienna. 

6 BOPC 198. 
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