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Catalunya presenta les bases
del Pla Nacional per a l’assoliment
de l’Agenda 2030
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El Govern es compromet amb les Nacions Unides amb una proposta
nacional per implementar l’Agenda 2030 a Catalunya

Què és l’Agenda 2030?
L’Agenda 2030 és la nova agenda global per al desenvolupament sostenible. Va ser aprovada per l’Assemblea General de
les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 mitjançant la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per
al desenvolupament sostenible”. Té per objectiu estimular l’acció de la comunitat internacional en cinc esferes
d’importància crítica per a la humanitat i el planeta: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i les aliances.
L’Agenda 2030 està integrada per 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Com s’elabora l’Agenda 2030 a Catalunya?
Per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya s’ha realitzat un primer treball intern en el qual els diferents
departaments de la Generalitat han vinculat els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 a les
lleis o altres documents vigents, en fase d’elaboració o previstes d’elaborar, una feina que ha de servir per acabar
d’elaborar la proposta d’àmbit nacional.
Quan acabi aquest treball intern, està previst realitzar un procés participatiu obert a tots els actors catalans per aconseguir el
màxim consens possible per al Pla Nacional que assegurarà el compliment de l’Agenda 2030.

Objectius globals, compromisos locals
Catalunya ja disposa d’iniciatives concretes en 6 dels 17 ODS de l’Agenda 2030:
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Catalunya disposa, des de 27 de juny de 2017,
d’una llei d’accés universal a l’assistència
sanitària, que garanteix que qualsevol persona
que visqui al país tingui accés a totes les
prestacions de la sanitat pública a càrrec
del Servei Català de la Salut
Catalunya disposa de projectes normatius
en fase de tramitació sobre canvi climàtic
i la protecció i gestió d’espais agraris.
També treballa intensament en la reducció
del malbaratament alimentari i en la garantia
de la seguretat alimentària
Catalunya disposa, des de 15 de juny de 2016,
d’una llei d’accés universal a l’assistència
sanitària, que garanteix que qualsevol persona
que visqui al país tingui accés a totes les
prestacions de la sanitat pública a càrrec
del Servei Català de la Salut
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L’Observatori de la Igualtat de Gènere,
a través de la seva activitat de recerca
i avaluació, és una eina important per assolir
la igualtat efectiva de dones i homes

El Pacte Nacional per a la Indústria i
l’Estratègia d’Impuls a l’Economia Verda
i Circular constitueixen peces cabdals
per a la transició de la indústria catalana vers
un model on la sostenibilitat és un factor
clau de competitivitat
El Govern treballa en un programa d’acció
marítima a Catalunya i ha establert un nou
model de governança de l’espai marítim català
amb la participació de tots els actors implicats
en la gestió de la mar
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