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Aprovat
en la sessió del Govern
dei dia l4defebrerde 2017
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El secretari del Govern

ACORD
del Govern per a ¡'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.
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El 25 de setembre del 2015, l'Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la Resolució
«Transformar eI nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible», amb l'objecte
d'estimular l'acció en les cinc esferes d'importància crítica per a la humanitat i el planeta: les
persones, el planeta, Ia prosperitat, la pau i les aliances.
L'Agenda conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb 169 fites associades
per avançar vers eI desenvolupament sostenible a escala global i pren el relleu als Objectius de
Desenvolupament del MU4enni, vàlids fins el 2015. Aquestes fites van associades a àmbits com
són l'erradicació de la pobresa i la desigualtat, la seguretat alimentària, la salut, el consum i la
producció sostenibles, el creixement, I'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 Ia justícia, les institucions responsables, i una mobilitat segura, sostenible i
saludable.
Amb un horitzó temporal fixat per a l'any 2030, aquesta Agenda es basa en cinc premisses
fonamentals:
-

-

-

-
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El sentit d'urgència per assolir els ODS i fer front als reptes i amenaces que afecten eI
desenvolupament sostenible a escala planetària.
EI potencial transformador dels ODS respecte de Ies actuals pautes que condicionen la
sostenibilitat del planeta.
EI caràcter global i universal dels ODS, que han de ser aplicables a tots els països, partint,
però, de les diferències actualment existents en cadascun d'eIls.
EI caràcter indivisible deIs ODS, que s'han d'intentar assolir en eI seu conjunt, amb un
enfocament integral, sense renunciar a cap d'elIs.
L'equilibri entre totes les dimensions del desenvolupament sostenible fl'econòmica, la social
i l'ambiental).

En la seva declaració, l'Assemblea Generat de Nacions Unides ta una crida a desenvolupar
respostes nacionals ambicioses per implementar l'Agenda 2030. Es per aquest motiu que eI
Govern de Catalunya, mitjançant el Pla de Govern per a la XI legislatura, aprovat el mes d'abril
del 2016, es va comprometre a:
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Elaborar un Pla Nacional d'Objectius de Desenvolupament Sostenible, per assegurar Ia
implementacíó de l'Agenda 2030 a Catalunya.
Elaborar un sistema integrat de fites i indicadors relatius als Objectius de Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides en matèria de sostenibilitat, aplicats a Catalunya.
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L'elaboració d'aquest Pla Nacional adquireix una significació molt important en la mesura que
Catalunya ha de poder Uecidir i gestionar eI present i eI futur de Ia seva població i guiar la
transició cap a un país sostenible.
D'altra banda, I'elaboració d'aquest Pla Nacional referma el compromís de Catalunya amb la
comunitat internacional i contribueix a la voluntat del Govern i dels actors que integren la
societat civil catalana de compartir aportacions substantives que contribueixin a l'assoliment de
I'Agenda 2030 a escala global.
La Generalitat de Catalunya va participar i va fer aportacions a la resolució «Transformar el
nostre món: I'Agenda 2030 per aI desenvolupament sostenible» durant el seu procés
d'elaboració per part de Nacions Unides. Des de l'aprovació d'aquest document, diversos
departaments han avançat en la reflexió estratègica sobre l'aplicació de l'Agenda 2030 a
Catalunya, amb l'objectiu de preparar l'elaboració del PIa Nacional recollit al Pla de Govern per
a la Xl legislatura.
En aquest context, eI Consell Assessor per aI Desenvolupament Sostenible de Catalunya,
adscrit aI Departament d'Afers i Relacions lnstitucionals i Exteriors i Transparència, ha elaborat
l'informe L'Agenda 2030: transíormar Catalunya, millorar eI món (lnforme 3/2016), on identifica
els principals reptes que caldria abordar per a aplicar aquesta Agenda global al nostre país.
D'altra banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General de
Polítiques Ambientals, està treballant en una prova pilot per a avançar en el disseny del Pla
Nacional a partir dels objectius ambientals de l'Agenda 2030.
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L'article 51 de Ia Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de Ia Generalitat de Catalunya, estableix que eI Govern pot crear comissions
interdepartamentals amb la finalitat d'examinar i coordinar assumptes d'àmbit concret i especític
que afectin diversos departaments, i que la norma de creació d'una comissió interdepartamental
n'ha de fixar la composició, la presidència, Ies funcions, la durada i les normes de funcionament.
D'acord amb eI que s'acaba d'exposar, i a proposta dels titulars del Departament ðAfers i
Relacions lnstitucionals i Exteriors i Transparència, i del de Territori i Sostenibilitat, el Govern
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Acorda:
1) Iniciar I'elaboració del PIa Nacional per a la implementació Ue l'Agenda 2030 a Catalunya, i
crear Ia Comissió Interdepartamental per a l'elaboració deI Pla a Catalunya.
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2) Les tuncions Ue la Comissió lnterdepartamental són 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, i validar la proposta final del Pla
Nacional a fi d'elevar-la al Govern, mitjançant el Departament corresponent.
3) Aquesta Comissió lnterdepartamental està integrada per les persones titulars de les
secretaries generals de tots els departaments Ue l'Administració de Ia GeneraNtat de
Catalunya i per la persona titular de Ia direcció general competent en matèria de coordinació
interdepartamental.
4) Aquesta Comissió Interdepartamental s'integra en el Departament competent en matèria
d'acció exterior.
5) EI funcionament de la Comissió lnterdepartamental es regeix per la normativa aplicable als
òrgans col.Iegiats de l'Administració de la Generalitat.
6) Les persones titulars de les secretaries generals poden Uelegar Ia seva assistència en una
altra persona del mateix Departament.
7) L'assistència a les reunions Ue la Comissió lnterdepartamental no genera cap dret
d'assistència.
8) Aquesta Comissió lnterdepartamental té caràcter temporal i es dissoldrà quan s'assoleixi el
resultat que ha originat la seva creació.
9) La Comissió lnterdepartamental està integrada per una Comissió Tècnica.
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10) La funció principal de Ia Comissió Tècnica és elaborar el Pla Nacional per a l'aplicació de
I'Agenda 2030.
11) La Comissió Tècnìca està integrada per vuit membres designats per la persona titular dels
departaments següents, amb rang mínim de subdirector general o càrrec assimilat:
a) de la Presidència;
b) de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda;
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c) d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència;
d) de Salut;
e) de Territori i Sostenibilitat;
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f)

d'Empresa i Coneixement;

g) de Treball, Afers Socials i Famílies;
h) d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,
12) EI Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya és l'òrgan que
assumeix el suport tècnic i material de Ia Comissió Interdepartamental i de Ia Comissió
Tècnica per tal de facilitar l'exercici de les funcions que els hi corresponen, vetllar per la
coherència entre els diversos Objectius de Desenvolupament Sostenibie i assistir els
departaments en el desenvolupament dels treballs a realitzar.

SIG1 7EX10046
Pàgina 4 de 4

