Novembre 2019

1. CRONOLOGIA DE L’ELABORACIÓ DEL PLA NACIONAL DE L’AGENDA 2030 A CATALUNYA*
Aprovació de l’Agenda
2030 NNUU
(setembre 2015)

Lliurament de l’informe
del CADS al Govern
(setembre 2016)
Inici del Pla Nacional de
l’Agenda 2030
(març 2017)

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

Aprovació del Pla Nacional
de l’Agenda 2030
(Setembre 2019)
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2015

2016
Pla de Govern XI
Legislatura
(abril 2016)

2017

2018
Lliurament del
Document de base
del Pla Nacional de
l’Agenda 2030
(juliol 2017)

Acord del Govern sobre el Pla
Nacional de l’Agenda 2030
(febrer 2017)

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

2019
Pla Govern
XII Legislatura
(setembre 2018)

Validació de la proposta de
Pla per part de la Comissió
Interdepartamental
(juliol 2019)

2. GOVERNANÇA DEL PLA NACIONAL DE L’AGENDA 2030 A CATALUNYA
Comissió
Interdepartamental

Comissió
Tècnica

CADS

Treball, Afers
Socials i Famílies

Empresa i
Coneixement

Territori i
Sostenibilitat

Agricultura,
Ramaderia, Pesca i
Alimentació

Vicepresidència,
Economia i Hisenda

Agricultura,
Ramaderia, Pesca i
Alimentació

Salut

Empresa i
Coneixement

Territori i
Sostenibilitat

Educació

Vicepresidència,
Economia i Hisenda

Presidència + Treball,
Afers Socials i
Famílies

Territori i
Sostenibilitat

Territori i
Sostenibilitat

Territori i
Sostenibilitat
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Justícia
Acció Exterior, Relacions
Institucionals i
Transparència

2. GOVERNANÇA DEL PLA NACIONAL DE L’AGENDA 2030 A CATALUNYA
Acord de Govern de 14/2/2017

Acord de Govern de 24/4/2019

Funcions CI:

Funcions addicionals CI:



Coordinar el procés d’elaboració del PN.





Vetllar per la coherència i fer el seguiment del
compliment dels ODS recollits a l’A2030.

Elaborar el document de base d’un acord nacional per
a l’Agenda 2030 a Catalunya.



Dinamitzar l’aliança d’actors públics i privats que
hagin subscrit l’acord nacional.



Validar la proposta final del PN a fi d’elevar-la al
Govern, mitjançant el Departament corresponent.

Composició i estructura CI:





Les persones titulars de les SG de tots els
departaments de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
La persona titular de la DG competent en matèria de
coordinació interdepartamental.

Composició CT:


8 membres, designats en representació de PRE, VEH,
EXI, SLT, TES, EMO, TSF, ARP.
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Composició i estructura modificada CI:


Creació d’una presidència (Departament competent
en matèria d’acció exterior).



Creació d’una vicepresidència (Departament
competent en matèria de sostenibilitat).



Director o directora de l’Idescat.

Composició CT:


14 membres: 3 designats en representació dels
departaments i 1 en representació de l’Idescat.

3. ESTRUCTURA DEL PLA NACIONAL DE L’AGENDA 2030 A CATALUNYA
1)

ODS de NNUU

2)

Fita de NNUU

3)

Compromisos del Govern de Catalunya

4)

Localització dels compromisos (Catalunya / món)

5)

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

6)

Data per a l’assoliment del compromís

7)

Departament/s responsable/s del compromís

8)

Unitats responsables dins de cada departament responsable del compromís

9)

Indicadors de compliment de cada compromís

10) Vinculació amb altres fites dins del mateix Pla
11) Vinculació amb l’actual Pla de Govern (i vincles amb els eixos, àmbits i objectius del Pla de Govern)

12) Vinculació amb plans departamentals (i vincles amb els objectius estratègics + programa pressupostari)
13) La vinculació amb l’Agenda Urbana de Catalunya (en fase d’elaboració)
14) La vinculació amb el pressupost de la Generalitat de Catalunya.
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4. ELS COMPROMISOS DEL GOVERN DE CATALUNYA
Total: 32

Total: 39

Total: 81

CAT: 30
Món: 2

CAT: 33

CAT: 79

Món: 6

Món: 2

Total: 80

Total: 30

CAT: 79

CAT: 67

CAT: 24

Món: 2

Món: 13

Món: 6

Total: 27

Total: 77

CAT: 27

CAT: 75

CAT: 46

Món: 0

Món: 2

Món: 2

Total: 69

Total: 40

CAT: 48

CAT: 64

CAT: 36

Món: 8

Món: 5

Món: 4

Total: 52

Total: 37

Total: 47

CAT: 40

CAT: 35

CAT: 44

Món: 12

Món: 2

Món: 3

Total: 42

TOTAL: 920

CAT: 13
Món: 29

CAT: 810

Total: 81

Total: 56

Total: 82
CAT: 70
Món: 12

Total: 48

Món: 110

El Pla reflecteix la transversalitat de l’Agenda 2030
de Nacions Unides i conté 920 compromisos del
Govern que contribueixen a assolir els 17 ODS.
D’aquests 920 compromisos, alguns es repeteixen
a diversos ODS o a més d'una fita del mateix ODS, i
n’hi ha que tenen una doble dimensió territorial (a
Catalunya i al món), de manera que, prescindint de
les iteracions, el nombre de compromisos únics és
de 696.
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5. EXEMPLES DE COMPROMISOS INCLOSOS AL PLA NACIONAL DE L’AGENDA 2030
Assegurar els mínims d’una vida digna a les persones i famílies que es troben en situació de pobresa i desenvolupar
la promoció de la persona i el seu apoderament, per mitjà de la Renda Garantida de Ciutadania.

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

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

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

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

Afavorir la participació d'actors locals en la producció i distribució d'energia renovable mitjançant el desenvolupament
de comunitats locals d'energia.

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

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

Destinar el 0,7% dels ingressos corrents no condicionats de la Generalitat a l’ajut oficial al desenvolupament (AOD).
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6. EXEMPLES DE LA TRANSVERSALITAT DELS COMPROMISOS
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.

 Departament responsable: Treball, Afers Socials i Famílies
 Inclòs a l’ODS

(fites 1 i 2), l’ODS

(fites 1 i 5) i a l’ODS

(fites 1, 2, 3 i 4).

2) Garantir el principi d'igualtat entre dones i homes en l'àmbit laboral, inclosa la retributiva.
 Departaments responsables: Presidència; Treball, Afers Socials i Famílies; i Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
 Doble dimensió territorial: a Catalunya i al món
 Inclòs a l’ODS

(fita 1), a l’ODS

(fita 5) i a l’ODS

(fites 2 i 3).

3) Impulsar projectes empresarials que fomentin la competitivitat utilitzant l'economia circular com a palanca de transformació.
 Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
 Inclòs a l’ODS

(fita 4) i a l’ODS

(fita 6).
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• Impulsar el desenvolupament de la indústria 4.0 entre les empreses.
• Desenvolupar un full de ruta per a la descarbonització de la indústria catalana a l'horitzó
2050.
• 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.
• Promoure l’ecodisseny al sector productiu de Catalunya.
• Impulsar projectes empresarials que fomentin la competitivitat utilitzant l'economia
circular com a palanca de transformació.
• Consolidar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació en economia circular a
les empreses i centres tecnològics.
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•

Incorporar el càlcul del flux de materials a les estadístiques oficials.

•

Identificar els dèficits de materials i les matèries primeres crítiques per al país per
impulsar la transició cap a un model d’economia circular.

•

Alinear les iniciatives d'economia circular mitjançant el desenvolupament del Full de ruta
Catalunya Circular.

•

Promoure les iniciatives locals de simbiosi industrial.

•

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.

•

Reduir la generació de residus municipals per càpita almenys en un 15% a 2030 respecte
el 2015.

•

Assolir el 60% de reciclatge dels residus municipals el 2030.

•

Impulsar un eix únic i vertebrador dels elements definitoris de la responsabilitat social
corporativa a Catalunya.

•

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.

•

Ajudar a accelerar el creixement de les finances sostenibles i consolidar Barcelona com a
membre de la xarxa de centres financers per la sostenibilitat.
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7. VISUALITZACIÓ DELS COMPROMISOS DEL PLA NACIONAL DE L’AGENDA 2030
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Pàgina inicial: cads.gencat.cat/agenda2030
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8. PROPERS PASSOS

Procés de treball
interdepartamental

Informe del CADS
“Transformar
Catalunya,
millorar el món”
Fins a 2019
A partir de 2019

Auditoria
ciutadana
(web)

Propers
passos

PLA PER A LA
IMPLEMENTACIÓ
DE L’AGENDA 2030

Aportacions
òrgans
consultius

Revisió anual
de la Comissió
Tècnica

Indicadors PN
Indicadors Idescat-ODS
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Nova
Planificació i
normativa

8. PROPERS PASSOS


Els compromisos i els seus indicadors de seguiment es poden consultar a cads.gencat.cat/agenda2030 i podran ser
objecte d’auditoria per part de la ciutadania (s’ha habilitat una bústia de correu electrònic específica per a rebre
comentaris i aportacions: agenda2030@gencat.cat).



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.



La Comissió Interdepartamental vetllarà perquè la planificació i les propostes normatives (amb els seus corresponents
processos de participació) contribueixin a l’assoliment dels ODS i dels compromisos inclosos en el Pla. 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.

•

Les propostes normatives incloses al Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya inclouran una
justificació del seu impacte sobre els ODS i la seva vinculació amb els compromisos del Pla.

Anualment,
els departaments de la Generalitat, mitjançant la Comissió Tècnica, revisaran i actualitzaran els compromisos
Propers
del Pla.

passos
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La Comissió interdepartamental obrirà 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 en base a ODS concrets, amb una
periodicitat regular (cada dos anys).



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.



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.

Propers
passos
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9. INDICADORS DELS OBJECTIUS PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

PROGRAMA ANUAL
D’ACTUACIÓ ESTADÍSTICA 2019
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10. EL COMPROMÍS I EL MANDAT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Moció 20/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (9/11/18)

El Parlament de Catalunya es compromet a:
a) Integrar en la seva actuació legislativa els 17 ODS i les 169 fites corresponents de l’A2030.
b) Crear un grup de treball dins la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per estudiar com es
poden integrar i implantar els ODS al conjunt de l’activitat parlamentària i perquè elabori un informe de conclusions que
permeti fer-ne el seguiment.
c) Vetllar per l’impuls de l’A2030 en totes les associacions i grups de treball d’àmbit internacional i europeu dels quals forma
part.

El Parlament insta el Govern a:
a) Acabar el PN (+ perspectives transversals de gènere i diversitat sexual).
b) Presentació d’un informe per escrit durant el 2on trimestre de 2019.
c) Rendir comptes per part dels membres del Govern (compareixences en les comissions parlamentàries)*.
d) Fer comparèixer el CADS semestralment per valorar com s’estan assolint els ODS a Catalunya.

e) Elaborar el document de base de l’AN de l’Agenda 2030 i dinamitzar l’Aliança Catalunya 2030.

* 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
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11. LA IMPLICACIÓ DE LA SOCIETAT CIVIL EN L’ASSOLIMENT DELS ODS
Moció 20/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (9/11/18)

ACORD
NACIONAL
AGENDA 2030

ALIANÇA
CATALUNYA
2030

Aportació directa
de compromisos

Sessions auto-gestionades

Grup motor
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11. LA IMPLICACIÓ DE LA SOCIETAT CIVIL EN L’ASSOLIMENT DELS ODS
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.

ACORD NACIONAL SOBRE L’AGENDA 2030 A CATALUNYA


El Govern, mitjançant la Comissió Interdepartamental de l’Agenda 2030 (CI) té com a funció l’elaboració de l’acord (segons Acord de
Govern de 24/4/2019).



L’acord es concep com un document breu (4-5 pàgines), de tipus declaratiu.



Per avançar en l’elaboració del document de base, el 22 i 27 de maig de 2019 el CADS i la Direcció General de Participació Ciutadana
i Processos Electorals van organitzar 2 sessions de participació amb organitzacions que han liderat el procés d’aterratge dels ODS a
Catalunya, que actuen com a nucli promotor de l’Acord.



Aquestes organitzacions són les potencials primeres signatàries de l’acord (i les primeres integrants de l’Aliança Catalunya 2030).



El novembre de 2019 es reprendrà el procés participatiu, amb dues noves sessions, incorporant-hi noves organitzacions que han
mostrat el seu interès en participar-hi.



Les aportacions recollides en aquestes sessions es lliuraran a la CI i s’elaborarà el document de base de l’acord.



Un cop elaborat, es presentarà als grups parlamentaris i se’n farà retorn a les entitats participants a les sessions.



L’acord nacional se signarà en un acte solemne al Palau de la Generalitat.
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11. LA IMPLICACIÓ DE LA SOCIETAT CIVIL EN L’ASSOLIMENT DELS ODS

Organitzacions participants en les sessions del 22 i 27 de maig (o que tot i no poder-ho fer estan seguint el procés):
















Generalitat de Catalunya
Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)
Associació de Municipis de Catalunya (ACM)
Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE)
Càtedra de LideratgeS i Governança Democràtica d'ESADE
Centre UNESCO de Catalunya
CIDOB
Comissions Obreres de Catalunya (CCOO Catalunya)
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de
Catalunya (CADS)
Consell de Cooperació per al Desenvolupament
Consell General de Cambres de Catalunya
Consell Interuniversitari de Catalunya
Consell Nacional de les Dones de Catalunya
Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya

















Consell Nacional LGBTI
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona (a través de DIPSALUT)
Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
Foment del Treball.
Institut Internacional Català per la Pau
Isglobal
PIMEC
Respon.cat
SCiTech DiploHub
Unió General de Treballadors Catalunya (UGT Catalunya)
UNICEF Comitè Catalunya
Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat
Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)
Xarxa Regional Grups d'Acció Local LEADER de Catalunya.
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11. LA IMPLICACIÓ DE LA SOCIETAT CIVIL EN L’ASSOLIMENT DELS ODS
ALIANÇA CATALUNYA 2030
 Aliança d’actors públics i privats que havent subscrit l’Acord nacional, contribueixin a la localització dels ODS mitjançant compromisos
concrets (ampliable en el temps): .

1) Programats en el temps.
2) Associats a tots els 17 ODS o a una selecció d’ODS.
3) Localitzats a un àmbit territorial determinat.
 Els compromisos i la informació associada serà pública a través de la web de l’Aliança (nova creació). Això permetrà:
1) Retre comptes sobre l’estat de compliment dels compromisos.
2) Compartir bones pràctiques en l’aplicació de l’Agenda 2030.
3) Impulsar col·laboracions entre actors.

 Els compromisos incorporaran les dades de contacte i un document oficial dels òrgans de govern de cada actor certificant l’adhesió a
l’acord i els compromisos a aportar-hi.
 Per generar aquests compromisos s’oferiran materials per a l’organització de sessions autogestionades (quan siguin necessàries).

 Es proposa que l’Aliança Catalunya 2030 organitzi activitats de comunicació conjuntes per a difondre l’Agenda 2030.
 Es proposa la realització de projectes conjunts per accelerar l’assoliment d’algunes fites concretes dels 17 ODS.
 Es proposa l’organització, amb caràcter anual, de diàlegs amb la ciutadania i la societat civil en base a ODS concrets

 Correspon a la CI la dinamització de l’Aliança, segons Acord del Govern de 24 d’abril de 2019. Addicionalment, es preveu establir una
comissió executiva de l’Aliança, amb representats d’algunes de les organitzacions que la integrin.
 Es proposa la creació d’una secretaria tècnica de l’Aliança Catalunya 2030 per a dinamitzar les seves activitats, integrada per persones
representats d’algunes de les organitzacions de l’Aliança.
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WEB: cads.gencat.cat/agenda2030
A/e: agenda2030@gencat.cat

