
 

El procés fins a l’aprovació del pla

Què és l’Agenda2030? 

Recull 920 compromisos de tots els departaments del Govern per contribuir a assolir els  
17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats per Nacions Unides per a l’any 2030

És un pla d’acció global per assolir  
un desenvolupament sostenible. 
Va ser aprovada per l’Assemblea General de les Nacions  
Unides el 25 de setembre de 2015. Nacions Unides encoratja  
els països a desenvolupar respostes nacionals ambicioses  
per traduir l’Agenda2030 a accions concretes i crear  
aliances de col·laboració

El pla ha estat elaborat amb la participació activa dels 13 
departaments de la Generalitat de Catalunya, sota l’impuls 
d’una comissió interdepartamental i d’una comissió tècnica.

Els compromisos han estat identificats mitjançant 17 grups de treball,  
un per a cada ODS, de caràcter transversal. Les dues comissions  
tenen el suport del Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible de Catalunya (CADS).

Estableix 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) i 169 fites de tipus 
econòmic, social i ambiental. 

Els 17 ODS cobreixen la dimensió social, 
econòmica i ambiental de la sostenibilitat 
i aborden cinc grans àmbits: planeta, 
persones, prosperitat, pau i aliances

L’informe “L’Agenda 2030: transformar 
Catalunya, millorar el món”, publicat pel Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya (CADS, setembre 2016), va posar els 
fonaments del pla. El text identifica els principals 
reptes del Govern per assolir els ODS; amb 
aportacions d’experts, institucions acadèmiques  
i organitzacions de la societat civil
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Pla nacional per a la implementació  
de l’Agenda 2030 a Catalunya

estableix fites amb  
un impacte mesurable,  

per generar un canvi real

permet alinear les polítiques 
públiques dels diferents 

departaments

implica els  
13 departaments  

del Govern

es revisarà anualment  
per mantenir-lo actualitzat 

fins al 2030

transformador integrat coherent viu

El pla té una doble 
dimensió, nacional  

i internacional

810* s’adrecen a transformar Catalunya

110* s’adrecen a generar un impacte positiu al món
920

compromisos

2030

* En total són 696 compromisos únics


