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INTRODUCCIÓ 

L'Assemblea General de les Nacions Unides va celebrar un dels acords més importants 

de la història. Aquell 25 de setembre de 2015 es va signar de manera unànime el Tractat 

de Paris. Mitjançant aquest acord es va aprovar de manera global l'Agenda 2030 i els 

17 objectius de desenvolupament sostenible. Aportant informes de seguiment anuals 

per part dels estats membres de les Nacions Unides. 

La pandèmia de COVID-19, els conflictes armats, les inestabilitats geopolítiques i les 

catàstrofes procedents del canvi climàtic han derivat en un alentiment en l'assoliment 

dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

Estem davant el major nombre de conflictes armats des de la creació de les Nacions 

Unides. Al voltant de 2 mil milions de persones estan vivint en països afectats per 

conflictes. El nombre de refugiats i de persones en risc se situa en cotes històriques. La 

pujada dels preus dels aliments, el combustible, els fertilitzants, la inflació i aquest 

context en general, ha creat inestabilitats en l'àmbit global reduint el creixement 

econòmic del planeta 0,9 punts en 2022, dificultant així la cooperació internacional i, per 

tant, l'ajuda als més necessitats. 

És innegable que els efectes del calfament global estan sent presents a tot el món. 

Ciclons, incendis, sequera, onades de calor, inundacions, i altres catàstrofes naturals 

estan tenint impactes humans terribles i afectant seriosament l'economia mundial. Els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible són el full de ruta per a eixir de les crisis 

mediambiental, social i econòmica. 

Jeffrey Sach, considerat un dels experts internacionals de gran rellevància en matèria 

de sostenibilitat, és assessor especial del secretari general de les Nacions Unides i 

professor de la Universitat Columbia de Nova York. Afirma que existeixen sis 

transformacions per a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible en 

2030: 

1. L'educació de qualitat per a tots, gènere i desigualtat. 
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2. Economia circular i energia de carboni zero. 

3. Salut benestar i demografia. 

4. Alimentació sostenible, terra aigua i oceans. 

5. Ciutats i comunitats sostenibles. 

6. Revolució digital per al desenvolupament sostenible. 

Per a dur a terme les sis transformacions amb èxit serà necessari un esforç comú i 

cohesionat quant a regulació, inversió i implicació a l'hora de complir amb els 

compromisos necessaris en matèria d'Agenda 2030. 

A través de la següent guia es pretén agrupar i exposar els avanços en matèria 

d'objectius de desenvolupament sostenible i agenda 2030 d'Europa, Espanya i la 

Comunitat Valenciana a través d'enllaços als informes oficials presentats durant el 2022 

pels diferents governs territorials i per les Nacions Unides. 

Per a la consecució dels objectius i el progrés de les nostres comunitats és necessari 

monitorar i mesurar els resultats de les accions per la sostenibilitat que s'estan realitzant. 

Des de la coordinació dels ODS i Agenda 2030 de la FVMP presentem una anàlisi de 

manera resumida, informant sobre el progrés cap al desenvolupament sostenible. Des 

del nostre continent fins a la nostra comunitat autònoma. Les dades que s'exposen a 

continuació són extrets dels reports oficials sobre els ODS i Agenda 2030 que es 

desenvolupen i publiquen de manera anual. 

Finalment, exposarem a manera de conclusió la visió de la FVMP i les propostes 

municipalistes que durant el 2023 es duran a terme perquè cap localitat de la nostra 

comunitat es quede arrere en el desenvolupament sostenible i les premisses que l'acord 

internacional de París (2015) requereix per a complir els objectius de l'Agenda 2030. 
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CONTEXT EUROPEU 

 

 

En la sisena edició de l'informe europeu Eurostats1, s'analitza el 2022 mitjançant 

aproximadament 100 indicadors que han sigut seleccionats prenent en consideració les 

polítiques rellevants des de la perspectiva de la UE. Els indicadors dels ODS que utilitza 

la UE segueixen la línia dels indicadors utilitzats per les Nacions Unides2, però amb 

diferències quant al context, la particularitat i les polítiques de la comunitat europea.  

El sistema d'indicadors dels ODS que fa servir la UE es caracteritza per tindre 6 

indicadors principals per cada objectiu de desenvolupament sostenible. Aquests 

indicadors han sigut seleccionats per a reflectir amb integritat i de manera ambiciosa els 

objectius de desenvolupament sostenible en el context europeu. 31 indicadors són multi 

proposta, significant que monitoren més d'un objectiu. 67 dels indicadors actuals de la 

UE estan alineats amb els indicadors de les Nacions Unides. 

 

 
1 Informe Europeu Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-flagship-

publications/-/ks-09-22-019 
 
2 Indicadors ODS Nacions Unides 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20An
nex.Spanish.pdf 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-flagship-publications/-/ks-09-22-019
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-flagship-publications/-/ks-09-22-019
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf
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La reducció de la pobresa i l'exclusió social troba una reducció de 8 milions de persones 

del risc de pobresa dels 25 marcats com a objectiu per a 2030. Així com al voltant de 

2,5 milions de xiquets menys en risc de pobresa dels més de 9 milions menys que marca 

l'objectiu per a 2030. Tot i això es compleix una millora considerada en aquest objectiu. 

 

En 2020 es van aconseguir els objectius marcats quant a energies renovables i tot 

sembla indicar que s'arribarà al 2030 complint les metes en aquesta matèria. La 

Comissió Europea, mitjançant el Pacte Verd Europeu3 de 2020, va adquirir una sèrie de 

propostes que adapten les polítiques a la millora en matèria de clima, energia, transport 

i fiscalitat amb el propòsit de reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en 

almenys un 55% d'ací a 2030. L'eficiència energètica europea està en el bon camí i els 

informes auguren positivisme per a aconseguir els objectius de 2030. Les energies 

 
3 Pacte Verd Europeu: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-

2024/european-green-deal_es 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
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renovables han duplicat els seus números des de 2005, representant ja el 22,1% del 

consum final brut d'energia.  

L'energia assequible i no contaminant en el context de la Unió Europea engloba analitzar 

el consum energètic, la provisió d'energia i l'accessibilitat assequible a les necessitats 

energètiques.  

 

Pel que fa a l'economia i l'ocupació s'observa un creixement econòmic i 

desenvolupament sostenible. Les últimes dades són de 2021 i augmenten la taxa 

d'ocupació europea fins al 73,1% superant nivells anteriors a la pandèmia.  

 

A la UE existeixen un gran nombre de polítiques en matèria d'infraestructures i 

innovació. A l'hora d'analitzar l’ODS 9 en el context de la Unió Europea se centra en 

recerca i desenvolupament, innovació, indústria i infraestructura sostenible. L'anàlisi de 

la indústria sostenible, compromesa amb la reducció d'emissions contaminants 

juntament amb el valor que els productes i serveis conscienciats amb el calfament 

global és de tendència clarament favorable. Mentre que indicadors quant a les 

infraestructures sostenibles mostren tendències desfavorables sobre el transport 

sostenible, especialment acurte termini. Mobilitzar la indústria cap a processos 

d'energia neta i economia circular és la prioritat del Tractat Verd Europeu. 

 

Europa progressa de manera significativa en el foment de la pau i la seguretat personal 

territorial, millorant així l'accessibilitat a la justícia i la confiança dels ciutadans en les 
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institucions (ODS 16 Pau i justícia social). La violència i el vandalisme s'han vist reduïts 

del 13,2% en 2015 al 10,9% en 2020. A més a més, la confiança de la societat amb la 

independència judicial va augmentar 4 punts des de 2016 situant-se en el 54% de la 

població europea a la fi de 2021. 

 

Els cinc ODS amb l'índex de consecució més elevat a la UE són:
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De manera moderada també milloren els assoliments en la salut i benestar (ODS 3), la 

vida submarina (ODS 14), la igualtat de gènere (ODS 5), les ciutats i comunitats 

sostenibles (ODS 11), la reducció de les desigualtats (ODS 10), el consum i la producció 

responsables (ODS 12), l'educació de qualitat (ODS 4), l'acció pel clima (ODS 13) i la 

fam zero (ODS 2). 

D'altra banda, no es considera millora de la Unió Europea en matèria d'aliances (ODS 

17), tampoc en el (ODS 6) aigua neta i sanejament. En contraprestació, s'observa una 

lleu damnificació en Objectius de Desenvolupament Sostenible relacionats amb la vida 

d'ecosistemes terrestres (ODS 15). La biodiversitat i els ecosistemes continuen patint i 

veient-se perjudicats per les accions diàries de la ciutadania europea. 

La Unió Europea pot liderar els esforços internacionals per a implementar i estimular els 

ODS, promoure justícia climàtica i complir amb les metes del ODS 17. El cost de futurs 

conflictes, crisis humanitàries que deriven en migracions i dificultats extremes per a 

refugiats, excedirà els esforços econòmics que es puguen realitzar en aquest moment. 

Els índexs d’ODS 2022 mostren que únicament dos dels estats membres de la Unió 

Europea han aconseguit les metes planificades per a l'objectiu 17, i alguns estats 

membres estan empitjorant l'estat de l'objectiu 17 als seus països. 

Europa pot abanderar una gran reforma dels governs globals i de les institucions 

internacionals incloent a les Nacions Unides, el Banc Internacional i el Fons Monetari 

Internacional. Això pot contribuir a estimular la reunió de les Nacions Unides i el futur 

que se celebrarà el setembre de 2024 (així com el preparatori ministerial, trobada que 

es realitzarà al setembre d'enguany). La Unió Europea podrà d'aquesta manera liderar 

les reformes significatives que s'adopten en el pacte del futur de 20244. Diplomàcia, pau 

i cooperació global són condicions essencials per a progressar de manera sostenible. 

Serà necessari analitzar les polítiques de països com Dinamarca, Suècia, Finlàndia, 

França, Àustria i Alemanya que mostren l'elevat compromís amb els ODS i la cohesió 

de la Unió Europea. Per consegüent garantir un progrés en conjunt dels estats membres 

de la Unió. 

 
4  https://www.un.org/es/common-agenda/implementation 

https://www.un.org/es/common-agenda/implementation
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La UE és el continent més igualitari del món, amb un dels programes socials més 

avançats, així com el sistema universal de salut. 

El LNBI (leave no one behind - No Deixem a Ningú Arrere)5 també ens mostra 

persistents bretxes d'accés de la ciutadania a serveis bàsics en països de la unió. En 

aquest context serà l'educació, basada en els conceptes de l'educació STEM6, de 

caràcter essencial per a les transformacions verda i digital tan necessàries per a l'avanç 

dels objectius de desenvolupament sostenible i Agenda 2030. 

 
5  https://open.unwomen.org/LNOB 
6  https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/25264/19/1 

https://open.unwomen.org/LNOB
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/25264/19/1
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De la mateixa manera els indicadors indiquen a Europa la necessitat d'accelerar la 

implementació de mesures que transformen els sistemes de producció alimentària i els 

principis alimentosos de les dietes saludables. Globalment, sistemes de producció 

alimentària són responsables del voltant d'una tercera part de les emissions de gasos 

d'efecte d'hivernacle i els pronòstics auguren un increment d'un 60-90% si el sistema de 

producció alimentari i el consum no canvia. 

Els ODS promouen l'agricultura sostenible, protegeixen la biodiversitat i el consum 

alimentós responsable. La UE ha adoptat un paquet de mesures i polítiques ambicioses 

per a transformar el seu sistema alimentós mitjançant l'Acord Verd Europeu a través de 

la seua estratègia de l’horta al plat (farm to folk strategy)7 i la protecció de la biodiversitat 

que derivaran en les pròximes lleis de restauració natural (farm to folk strategy)7 i la 

protecció de la biodiversitat que donaran pas a les pròximes lleis de restauració natural.

 

 

La nova agenda urbana 8 Internacional és un recurs per als diferents integrants dels 

nivells de govern, de la societat civil, sector privat, i tota la societat que residisquen en 

 
7 https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_es 
8 Nova agenda urbana: https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Nueva-Agenda-

Urbana-Ilustrada.pdf 

https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_es
https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Nueva-Agenda-Urbana-Ilustrada.pdf
https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Nueva-Agenda-Urbana-Ilustrada.pdf
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espais urbans del món. Del local al local. Un manual internacional per a crear una visió 

territorial pròpia, a llarg termini i amb pautes de realització. 

 

 

PERSPECTIVA 

ESPANYOLA  

 

Les emissions de gasos d’efecte d´hivernacle a Espanya van augmentar un 5,7% en 

2022 (305 milions de tones de CO₂) respecte a l’any anterior (288,6 milions de tones de 

CO₂), en canvi, s’han disminuït un 29,8% des de 2008. L’any 2022 ha continuat marcant 

un record de temperatures en el món i a Espanya. 
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Per sectors s'aprecia un augment del 33% d'emissions en el sector de l'aviació (que 

represente l'1% de les emissions en 2021), el 14% del sector transport per carretera 

(28% de les emissions), el 5% de la indústria que inclou ciment, acer, sector químic (el 

21% de les emissions), 1,8% en el sector del refinament (3,6% de les emissions), 1,4% 

del sector de la ramaderia (9% de les emissions totals). La generació elèctrica increment 

únicament un 0,4% (l'11% de les emissions). El sector residencial comercial i 

institucional i el sector residus han romàs pràcticament invariables, representant un 

8.8% i un 4,6% respectivament.  

L'any 2023 es reflecteixen els impulsos que està generant el Registre Estatal 

d'Emissions i Fonts (PRTR) per al creixement i transformació de l'economia espanyola 

basada en els eixos de la transició ecològica9, la transformació digital, la igualtat de 

gènere i la cohesió social.  

L'informe sobre la contribució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a 

l'alineament dels Pressupostos Generals de l'Estat amb l'Agenda 2030 disposa de 160 

 
9 Informe d’alineament dels PGE amb la transició ecològica: 

https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-
ES/Presupuestos/InformesImpacto/IAPGETE2023/Paginas/IATE2023.aspx 

https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IAPGETE2023/Paginas/IATE2023.aspx
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IAPGETE2023/Paginas/IATE2023.aspx
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programes pressupostaris que aglutinen els components i les inversions del pla dut a 

terme en 2022. 

L'anàlisi elaborat de manera qualitativa i quantitativa demostra les polítiques de despesa 

alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible10 i els seus tres àmbits 

d'actuació:  

• Social: ODS 3 (Salut i benestar), 4 (Educació de qualitat), 5 (Igualtat de gènere). 

PRTR per damunt del 30% respecte al total dels programes alienats.  

• Mediambiental: ODS 7 (Energia assequible i no contaminant), 11 (Ciutats i 

comunitats sostenibles), 12 (Producció i consum responsable), i 13 (Acció pel clima). 

PRTR per damunt del 330% respecte al total dels programes alienats. 

• Econòmic: ODS 8 (Treball decent i creixement econòmic) i 9 (Indústria, 

innovació i infraestructures). El nombre de programes del PRTR se situa per damunt del 

40% respecte al total de programes alineats.  

Totes les polítiques pressupostàries estan alineades, almenys, amb dos dels ODS, 

incidint amb més freqüència entre el 4 i el 7 dels objectius de desenvolupament 

sostenible. De tal manera que el 58% dels pressupostos estan alineats amb dos o més 

ODS.  

 

Les contribucions dels PGE 11 a les polítiques de sostenibilitat pactades en l'Agenda 

2030 tenen una aportació directa del 60%, programes i actuacions de contribució 

indirecta 40%. Els programes amb un Índex d'Esforç Pressupostari (IEP) mig/alt es 

corresponen amb un major pes de les actuacions directes, d'igual manera que succeeix 

 
10 Informe d’alineament PGE amb els ODS: 

https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-
ES/Presupuestos/InformesImpacto/IA2023/Paginas/IAPGE2023.aspx 
 
11 Projecte dels PGE 2023: https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-

ES/Presupuestos/InformesImpacto/IAPGE2023/Documents/Informe%20Impacto%20Genero%2
0PGE%202023.pdf 

https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IA2023/Paginas/IAPGE2023.aspx
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IA2023/Paginas/IAPGE2023.aspx
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IAPGE2023/Documents/Informe%20Impacto%20Genero%20PGE%202023.pdf
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IAPGE2023/Documents/Informe%20Impacto%20Genero%20PGE%202023.pdf
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IAPGE2023/Documents/Informe%20Impacto%20Genero%20PGE%202023.pdf
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en la majoria dels ODS socials i els ODS econòmics. Els IEP més baixos es registren 

en l’ODS 5. Igualtat de gènere i en la majoria dels ODS mediambientals. En aquest cas 

són actuacions amb major pes en contribució indirecta. 

 

Els ODS socials es troben en la cúspide de la piràmide en nombre de polítiques 

alineades amb els ODS. Amb 13 o més polítiques i un grau d'implicació superior al 85% 

en programes de despesa alineats. 

Els informes d'alineament amb l'agenda 2030 dels PGE 202312 indiquen un alineament 

mitjà/alt en aquelles polítiques de despesa que tenen una comptabilitat integra amb un 

concret ODS. És el cas de la majoria de les polítiques del bloc de Protecció i Promoció 

Social en relació amb l’ODS 1. Fi de la pobresa i el 10. Reducció de les desigualtats, 

amb la política de Sanitat en relació amb els ODS 4. Educació de qualitat i ODS 10. 

Reducció de les desigualtats. 

 

Les sinergies del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a l'assoliment d’ODS 

socials de l'Agenda 2030 té el seu enfocament en projectes d'inversió per a sanitat, 

educació, cultura, formació per a l'ocupació i economia de les cures.  

El pla de recuperació, transformació i resiliència13 per la millora de les pensions, els 

serveis socials, la promoció social, el foment de l'ocupació, la desocupació i l'habitatge 

i polítiques horitzontals de gestió i administració. Al mateix temps s'adhereixen recursos 

 
12 Informe d’alineament dels PGE 2023 amb l’agenda 2030: 
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-  
13https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-
ES/Presupuestos/InformesImpacto/IIIAF2023/Documents/Informe%20Infancia%20PGE%202023%20_%
20Resumen%20ejecutivo.pdf 

https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IA2023/Documents/03-III-0-1%20Balance%20general%20_PGE%202023.pdf
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IIIAF2023/Documents/Informe%20Infancia%20PGE%202023%20_%20Resumen%20ejecutivo.pdf
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IIIAF2023/Documents/Informe%20Infancia%20PGE%202023%20_%20Resumen%20ejecutivo.pdf
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IIIAF2023/Documents/Informe%20Infancia%20PGE%202023%20_%20Resumen%20ejecutivo.pdf
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per a la millora del Sistema Nacional de Salut i el sistema educatiu, així com polítiques 

que ajuden a reduir els riscos d'exclusió i vulnerabilitat social.  

Les polítiques de despesa espanyoles estan dissenyades per a la contribució 

directament o indirectament en l'avanç cap a la Igualtat de Gènere (ODS 5) mitjançant 

actuacions que augmenten la taxa d'ocupació femenina; enfortisquen el sistema de 

cures de llarga duració; erradiquen la violència de gènere i la discriminació sexual; 

fomenten la responsabilitat compartida en la llar familiar; i garantisquen la participació 

plena i efectiva de les dones. A més d’això que existisca la igualtat de lideratge i 

apoderament de totes les dones i xiquetes en tots els nivells de la vida política, 

econòmica i pública.  

L'informe ressalta de manera notòria la contribució dels PGE a la Reducció de les 

desigualtats (ODS 10). Les polítiques d'Educació i de Foment de l'ocupació mitjançant 

programes de formació o d'incentius a la contractació de col·lectius amb majors barreres 

d'accés al mercat laboral, generen una millor garantia d'igualtat d'oportunitats. 

En aquesta mateixa línia es troben actuacions de caràcter econòmic. Encara que són 

actuacions amb major impacte en els ODS 8 Creixement econòmic mitjançant el treball 

decent i 9 Indústria, innovació i infraestructura. 

 

Pel que fa a la dimensió mediambiental en els pressupostos per a 2023 s'aprecien els 

següents punts:  

• Les polítiques amb major contribució a l'assoliment d'objectius 

mediambientals són Infraestructures i ecosistemes resilients, Comerç, Turisme i 

PIMES, Accés a l'habitatge i foment de l'edificació i Subvencions al transport.  

• Els ODS que aglutinen major inversió pressupostària són els ODS: 7. 

Energia assequible i no contaminant; 12. Producció i consum responsable; i 13. 

Acció pel clima. 

• La contribució del Registre Estatal d'Emissions i Fonts (PRTR) a 

l'assoliment d'objectius mediambientals se centra en els àmbits de transició 
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energètica justa i inclusiva, en el desenvolupament d'infraestructures i 

ecosistemes resilients i en l'agenda urbana i rural.  

 

 

 

Mentre la dimensió econòmica es refereix (ODS 8. Treball decent i creixement econòmic 

i 9. Indústria, innovació i infraestructura) són aquests dos ODS 8 i 9 els que exerceixen 

de prioritat, creant sinergies de suport entre si amb objectius socials i mediambientals. 

 Aquests PGE de 2023 enforteixen la dimensió institucional de l'Agenda 2030 garantint 

els drets fonamentals i fomentant societats pacífiques i integradora, basades en el 

respecte als éssers humans i en la igualtat de totes les persones. L'estabilitat 

institucional és imprescindible per a l'assoliment dels altres ODS de l'Agenda 2030.  

El ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides, així com els objectius relacionats amb 

aquestes polítiques són bàsiques per a la protecció dels drets i llibertats del nostre estat 

social i democràtic de dret. 

L'objectiu 1714 Aliances Mundials pels Objectius de Desnvolupament Sostenible de 

l’Agenda 2030 serà sempre el potenciar l'aliança mundial pel desenvolupament 

sostenible. Aquest objectiu se centra en l'avanç dels països més necessitats de manera 

equitativa a través de les aliances entre nacions, empreses i ciutadania per a aconseguir 

un progrés sostenible del món en el seu conjunt. Recordem que sense l'aportació 

econòmica dels països més desenvolupats no serà possible el compliment de l'Agenda 

2030 a nivell global. La Conselleria de Participació, Transparència i Qualitat Democràtica 

de la Generalitat Valenciana va tindre la gran iniciativa de fomentar la participació de la 

ciutadania valenciana en un acte on les més de 30 ONGDs van mostrar les accions 

humanitàries que s'estan realitzant en diversos països necessitats d'ajuda. Accions de 

cooperació valenciana amb altres països com les plantes d'aigua potabilitzadora. De 

 
14 https://sdgs.un.org/es/goals/goal17 
 

https://sdgs.un.org/es/goals/goal17
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manera que gràcies a les aliances internacionals de les ONGDs Valencianes moltes 

persones poden gaudir d'aigua potable. Recordem que són més de 2000 milions de 

persones sense accés aigua potable en el món15. El certamen biennal Cooperarium16 es 

va celebrar el 4 i 5 de novembre de 2022 en la Plaça de l'ajuntament de València amb 

l'assistència de més de 1000 estudiants coordinats pel departament de ODS i Agenda 

2030 de l’FVMP. Els més de 1000 estudiants van poder vindre amb autobusos finançats 

per la GVA i coordinats per l’FVMP, des de diverses ciutats pertanyents a l'Aliança de 

Ciutats Valencianes pel Desenvolupament Sostenible. 

 

Respecte als pressupostos de les empreses del sector públic empresarial cal destacar 

la contribució als ODS: 

• Socials: 3. Salut i benestar, 4. Educació de qualitat i 5. Igualtat de gènere. 

• Mediambientals: 7. Energia assequible i no contaminant, 11. Ciutats i 

comunitats sostenibles, 12. Producció i consum responsable i 13. Acció pel 

clima.  

• Econòmics: 8. Treball decent i creixement econòmic i 9. Indústria, 

innovació en infraestructures. 

 

 
15 https://www.un.org/es/global-issues/water 
 
16 https://comunica.gva.es/es/detalle?id=362652683&site=174859777 
 

https://www.un.org/es/global-issues/water
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=362652683&site=174859777
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L’informe oficial de les Nacions Unides17 sobre l'estat espanyol i la seua progressió en 

la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible per a 2030 mostra una 

evolució general positiva d'Espanya havent avançat 4 llocs sobre l'any anterior i situant-

se en el lloc 16 dels 163 països avaluats. Aquest informe destaca la magnitud i l'escala 

dels desafiaments que enfrontem. Crisis en cascada que generen implicacions 

importants per a l'alimentació i la nutrició, la salut, l'educació, el medi ambient i la pau i 

la seguretat, afectant així a tots els ODS en l'acció per a aconseguir més pau i una vida 

resilient, pacífica i amb societats més equitatives. 

Concretament a Espanya, aquest informe de seguiment de 2022 sobre el progrés cap 

als ODS destaca un major progrés en el ODS 4. Qualitat de l'educació; ODS 5. Igualtat 

de gènere; ODS8. Treball decent; ODS 10. Reducció de les desigualtats. Estant per 

damunt de la mitjana europea trobem els ODS 2,3,4,7, i 12. 

 

 

 
17 Informe oficial de les Nacions Unides: https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-

Sustainable-Development-Goals-Report-2022_Spanish.pdf 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022_Spanish.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022_Spanish.pdf
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D'acord amb els indicadors de desenvolupament humà 18(HDI) de la unió s'observa 

que el nostre país se situa en la categoria de molt alt desenvolupament assolint la 

posició 27 de 191. El HDI és un indicador de progrés del territori quant a salut i 

longevitat de la vida humana, accés a l'educació i la qualitat de vida. 

 

 

 
18 Informe de desenvolupament humà: https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-
data#/countries/ESP 

https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/ESP
https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/ESP
https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/ESP
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AVANÇOS DELS ODS A 

LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

 

 

 

La Generalitat Valenciana (GVA) disposa d'una Estratègia Valenciana de 

Desenvolupament Sostenible (EDS) amb la finalitat d'alinear les polítiques 

autonòmiques als ODS i Agenda 2030.  

Fet i fet, amb indicadors estadístics alineats amb els establits per les Nacions Unides en 

matèria Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, la GVA pretén harmonitzar la 

metodologia d'extracció de metes i indicadors d'objectius de desenvolupament 

sostenible.  
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De manera analítica i generalitzada la GVA ofereix una nota metodològica, un índex 

d'indicadors19. De la mateixa manera disposem de 214 indicadors disponibles a la web 

de la Generalitat20. 

La Generalitat Valenciana segueix impulsant el sistema de renda mínima a la regió, amb 

l'objectiu de salvar les persones en situacions més vulnerables. El sistema valencià 

consegüentment disposa del sistema de Renda Valenciana d'Inclusió (RVI). Comptat i 

debatut, pretén cobrir les necessitats bàsiques garantint la qualitat de vida i combatent 

l'exclusió i vulnerabilitat social. 

La RVI es divideix en quatre modalitats segons la situació de vulnerabilitat econòmica. 

De manera que amb més de 75.681 persones beneficiades en 2021 i una dotació 

pressupostària de 301.436.734 euros en 2022, la RVI és una destacada iniciativa 

valenciana pel que fa a les estratègies de desenvolupament sostenible. 

 

Simultàniament, el govern valencià reforça la lluita contra la feminització de la pobresa 

a través de la RVI (amb un 55% de beneficiàries) així com mitjançant ajudes i 

subvencions per a diferents programes i obres de caràcter social. A ressaltar les ajudes 

a cuidadores no professionals, beneficiant al voltant de 89.630 persones, 80% d'elles 

dones. Tant com els programes dirigits a cuidadores no professionals que desitgen 

integrar-se laboralment en el sector laboral professional. A les quals se'ls facilitarà 

l'accés amb una quantificació professional d'atenció sociosanitària a persones en el 

domicili o en institucions socials. Un programa amb més de 2.100 sol·licituds en 2022. 

En l'àmbit local destaquem el Pla Corresponsables, amb “bosses de cures” que en 

col·laboració amb els ajuntaments de la comunitat va poder beneficiar amb 14,78 milions 

d'euros a famílies amb filles i fills de fins a 16 anys durant el 2022.   

 
19 Indicadors de l’Agenda 2030 en la Comunitat Valenciana: https://pegv.gva.es/va/metodologia-de-
loperacio 
 
20 Mapa d’indicadors: https://pegv.gva.es/es/ods 
 

https://pegv.gva.es/va/metodologia-de-loperacio
https://pegv.gva.es/va/metodologia-de-loperacio
https://pegv.gva.es/es/ods
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La responsabilitat que denoten les polítiques valencianes es plasma en uns 

pressupostos amb un alt caràcter social i amb una elevada atenció als col·lectius 

vulnerables. Durant el 2021 van ser 250.000 euros els destinats a dones en situació de 

vulnerabilitat. L'institut Valencià de les Dones va acollir als seus centres residencials a 

29 dones en risc d'exclusió social, en efecte es van incloure 27 persones a càrrec 

d'aquestes dones és risc d'exclusió social. 

 

Una altra de les iniciatives d'àmbit social que destaquen en la Comunitat Valenciana és 

l'ampliació pressupostària per al Programa Kumpania, un programa d'inclusió social 

especialitzat, individualitzat i dirigit a la infància i adolescència gitana. L'ampliació 

pressupostària de 8,8 milions d'euros desemboca en una ampliació de 12 a 18 

programes realitzats i l'increment a més del doble de persones beneficiades de 274 a 

651, millorant també el personal professional a càrrec de 103 a 189, dels quals cal 

ressaltar que 76 dels quals pertanyen al col·lectiu gitano.  

La Comunitat Valenciana segueix la senda cap a l'eficiència energètica i la consecució 

dels objectius quant a energies renovables. Davant el gran repte de la reducció de les 

emissions contaminants l'estratègia valenciana de canvi climàtic i energia21 continua 

marcant les pautes a seguir per a la reducció del diòxid de carboni (CO₂), el metà 

(CH¬4), l'òxid nitrós (N2O) i els hidrofluorocarbonos.  

L'increment de la temperatura global i concretamente a la Comunitat Valenciana ha 

arribat al 1,2°, situant-nos molt prop del 1.5° màxim que marquen les Nacions Unides 

per a 2030. Per tant, una situació de crisi mediambiental. AEMET (Agència Estatal de 

Meteorologia) va publicar dades de 2022 com l'any més càlid mai registrat.  

Seguint les teories dels ambientòlegs veiem una tendència a l'alça de les temperatures. 

Així ho expressa l'ambientòleg Andreu Escrivà: “Encara que l'any que ve siga menys 

 
21 Estrategia Valenciana de cambio climático y energía 2030: 
https://agroambient.gva.es/documents/163279113/168560465/Estrategia+Valenciana+de+Cambio+Cli
m%C3%A1tico++y+Energ%C3%ADa.pdf/f2348026-d978-4361-a0ab-d83fd16476ee?t=1651834597036 
 

https://agroambient.gva.es/documents/163279113/168560465/Estrategia+Valenciana+de+Cambio+Climático++y+Energía.pdf/f2348026-d978-4361-a0ab-d83fd16476ee?t=1651834597036
https://agroambient.gva.es/documents/163279113/168560465/Estrategia+Valenciana+de+Cambio+Climático++y+Energía.pdf/f2348026-d978-4361-a0ab-d83fd16476ee?t=1651834597036
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calorós, continuarà sent-ho molt més que la mitjana de les últimes dècades. Això va de 

tendències a llarg termini, a 10,30, 40 anys. I la tendència és de pujada de 

temperatures”.  

En el següent gràfic proporcionat per AEMET ens mostra l'increment de les 

temperatures al llarg dels anys en la Comunitat Valenciana. 

 

 

Amb motiu de la transformació energètica es desenvolupa el pla renhata22 i els ajuts 

destinats a l’eficiència energètica23.  

Quant a l'estratègia de sostenibilitat 2022-2024, la GVA va presentar el pla d'economia 

sostenible 24. 

En el desenvolupament d'accions en la reducció d'emissions de gasos contaminants a 

l’atmosfera i l'enfocament a la millora de la societat s'observa els esforços en l'impuls a 

 
22 Plan Renhata: https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/pla-renhata-2023 
 
23 Ayudas a la eficiencia energética: https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/pla-renhata-2023 
24 Subvenciones de la Conselleria de economía sostenible: 
https://cindi.gva.es/documents/161328120/357611427/2022.04.29_Res_Aprov_PES_2022-
2024.pdf/298d8f63-921d-ecf1-89a8-8896eaf9c6ef?t=1651589746335 

https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/pla-renhata-2023
https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/pla-renhata-2023
https://cindi.gva.es/documents/161328120/357611427/2022.04.29_Res_Aprov_PES_2022-2024.pdf/298d8f63-921d-ecf1-89a8-8896eaf9c6ef?t=1651589746335
https://cindi.gva.es/documents/161328120/357611427/2022.04.29_Res_Aprov_PES_2022-2024.pdf/298d8f63-921d-ecf1-89a8-8896eaf9c6ef?t=1651589746335
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les vies de caràcter cicle-per als vianants i no motoritzats com a manera alternativa de 

transport.  

En l'àmbit digital i social trobem les avançades noves cartografies de l'Institut Cartogràfic 

Valencià25 . També la posada en marxa del moviment STEAM26 promovent 

l'ensenyament de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques com a bases per al 

desenvolupament sostenible.  

Dins dels compromís del govern valencià en matèria d'igualtat en 2022 es va aprovar el 

pla d'igualtat en els ferrocarrils de la comunitat valenciana27. Igualment, el III pla 

d'igualtat de dones i homes en l'administració pública 28.  

Es pot analitzar la situació a través de l'informe del 2022 sobre la desigualtat, bretxa 

salarial i de gènere per la direcció general d'economia sostenible 29. 

Per a la transparència i la participació ciutadana trobem l'estratègia de dades obertes 

de la GVA 30 a més dels pressupostos participatius de la GVA 31.  

 
25 Cartografía de delimitación comarcal: 
https://visor.gva.es/visor/?extension=567115,4300183,954280,4520194&nivelZoom=9&capasids=Imag
en;,0105_Delimitaciones;ICV.Comarcas&tcapas=1.0,1.0&idioma=va 
 
26 Actividades de desarrollo e innovación educativa STEAM: https://ceice.gva.es/es/web/innovacion-
educacion/acciones-de-otras-entidades 
27 Guías didácticas para combatir estereotipos de género en el ferrocarril: 
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=997560 
 
28 Plan de igualdad en la administración pública: https://politicaterritorial.gva.es/opac-
arena/opac/FullDisplay?&w=NATIVE%28%27CATNO+%3D+18958%27%29&rpp=25&order=native%28%2
7TI%2Felim%27%29&r=1&set=8&m=1 
 
29 Desigualada, brecha salarial y de género en la comunitat valenciana: 
https://cindi.gva.es/documents/161328120/161338392/13_Estudis+Econ%C3%B2mics.+N%C2%BA+13+
-
+Desigualdad%2C+brecha+salarial+y+de+g%C3%A9nero+en+la+Comunitat+Valenciana.+Informe+2022+.
pdf/74bc599c-45a5-040d-a185-c1600952348f?t=1645519412953 
 
 
30 Estrategia de datos abiertos: 
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=1000837 
 
31 Presupuestos participativos GVA: https://participem.gva.es/es/pressupostos-participatius 
 

https://icv.gva.es/va/inicio/-/asset_publisher/Q8QPqbGCP7ka/content/actualitzaci%25C3%25B3-cartografia-de-delimitaci%25C3%25B3-comarcal?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Q8QPqbGCP7ka_assetEntryId=368875859&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Q8QPqbGCP7ka_redirect=https%3A%2F%2Ficv.gva.es%2Fca%2Finicio%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Q8QPqbGCP7ka%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Q8QPqbGCP7ka_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Q8QPqbGCP7ka_assetEntryId%3D368875859
https://visor.gva.es/visor/?extension=567115,4300183,954280,4520194&nivelZoom=9&capasids=Imagen;,0105_Delimitaciones;ICV.Comarcas&tcapas=1.0,1.0&idioma=va
https://visor.gva.es/visor/?extension=567115,4300183,954280,4520194&nivelZoom=9&capasids=Imagen;,0105_Delimitaciones;ICV.Comarcas&tcapas=1.0,1.0&idioma=va
https://ceice.gva.es/es/web/innovacion-educacion/acciones-de-otras-entidades
https://ceice.gva.es/es/web/innovacion-educacion/acciones-de-otras-entidades
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=997560
https://politicaterritorial.gva.es/opac-arena/opac/FullDisplay?&w=NATIVE%28%27CATNO+%3D+18958%27%29&rpp=25&order=native%28%27TI%2Felim%27%29&r=1&set=8&m=1
https://politicaterritorial.gva.es/opac-arena/opac/FullDisplay?&w=NATIVE%28%27CATNO+%3D+18958%27%29&rpp=25&order=native%28%27TI%2Felim%27%29&r=1&set=8&m=1
https://politicaterritorial.gva.es/opac-arena/opac/FullDisplay?&w=NATIVE%28%27CATNO+%3D+18958%27%29&rpp=25&order=native%28%27TI%2Felim%27%29&r=1&set=8&m=1
https://cindi.gva.es/documents/161328120/161338392/13_Estudis+Econòmics.+Nº+13+-+Desigualdad%2C+brecha+salarial+y+de+género+en+la+Comunitat+Valenciana.+Informe+2022+.pdf/74bc599c-45a5-040d-a185-c1600952348f?t=1645519412953
https://cindi.gva.es/documents/161328120/161338392/13_Estudis+Econòmics.+Nº+13+-+Desigualdad%2C+brecha+salarial+y+de+género+en+la+Comunitat+Valenciana.+Informe+2022+.pdf/74bc599c-45a5-040d-a185-c1600952348f?t=1645519412953
https://cindi.gva.es/documents/161328120/161338392/13_Estudis+Econòmics.+Nº+13+-+Desigualdad%2C+brecha+salarial+y+de+género+en+la+Comunitat+Valenciana.+Informe+2022+.pdf/74bc599c-45a5-040d-a185-c1600952348f?t=1645519412953
https://cindi.gva.es/documents/161328120/161338392/13_Estudis+Econòmics.+Nº+13+-+Desigualdad%2C+brecha+salarial+y+de+género+en+la+Comunitat+Valenciana.+Informe+2022+.pdf/74bc599c-45a5-040d-a185-c1600952348f?t=1645519412953
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=1000837
https://participem.gva.es/es/pressupostos-participatius
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Dins de les accions per la defensa dels drets humans podem trobar la llei valenciana de 

foment de la cultura de la pau i dels drets humans 32. Instruments d'acció humanitària i 

persones defensores dels drets humans 33. Accions de cooperació valenciana per la 

defensa dels drets humans 34. El V pla director de la cooperació valenciana 2021-202435. 

D'altra banda, en matèria de protecció dels ecosistemes i del territori s'ha creat l'Agència 

Valenciana de Protecció del Territori - AVPT 36.   

Tot just, es va presentar l'Agenda Urbana Valenciana37. Un manual integrador, didàctic 

i de referència per a servir als municipis. Es tracta d'una guia orientativa al servei de les 

administracions públiques valencianes, per a orientar en les elaboracions i 

coordinacions de les polítiques públiques, així com l'alineament dels objectius propis 

territorials amb els objectius propis de l'Agenda Urbana Valenciana i els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030. Aquesta narrativa pretén ajudar als 

governs valencians en el pla, la localització i l'aplicació de les polítiques locals orientades 

als resultats globals de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de manera 

equilibrada. 

 

 

 

 

 

 
32 Antiprojecte de llei de foment de la cultura de la pau i dels drets humans a la CV: 

https://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/174551488/Ley+paz_v15.pdf/9325f
605-7d8c-4c49-9da4-45a9230b26eb 
 
33 Acción humanitaria comunitat valenciana: 

https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=002243/2022&L=1 
 
34 Cooperación Valenciana: https://comunica.gva.es/es/detalle?id=369146188&site=174859777 
 
35 V Plan cooperació Valenciana: 

https://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/172383338/VPDCV-
V3.3_MAQUETACI%C3%93N+FINAL+CAST.pdf/33e9607e-582b-44fe-bdde-5158bddad4fc 
 
36 Agència Valenciana de Protecció del Territori: https://avpt.gva.es/es/ 
 
37 Agenda Urbana Valenciana: https://agendaurbanavalenciana.org/ 

https://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/174551488/Ley+paz_v15.pdf/9325f605-7d8c-4c49-9da4-45a9230b26eb
https://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/174551488/Ley+paz_v15.pdf/9325f605-7d8c-4c49-9da4-45a9230b26eb
https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=002243/2022&L=1
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=369146188&site=174859777
https://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/172383338/VPDCV-V3.3_MAQUETACIÓN+FINAL+CAST.pdf/33e9607e-582b-44fe-bdde-5158bddad4fc
https://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/172383338/VPDCV-V3.3_MAQUETACIÓN+FINAL+CAST.pdf/33e9607e-582b-44fe-bdde-5158bddad4fc
https://avpt.gva.es/es/
https://agendaurbanavalenciana.org/
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CONCLUSIONS 

La Comunitat Valenciana té un nivell mig/alt en la consecució dels objectius de 

desenvolupament sostenible en la mitjana espanyola. Cal fer una especial referència al 

ODS 16. Pau, justícia i societats inclusives, pel qual la Comunitat Valenciana és una de 

les millors a l’àmbit nacional. 

Les inestabilitats internacionals entorpeixen la progressió d'alguns objectius. Les crisis 

derivades de la incertesa geopolítica fan molt necessària la cooperació internacional, 

nacional i local. A la fi, d’aconseguir un avanç cohesionat cap al desitjat horitzó de 

l'Agenda 2030.  

Com s’ha dit abans, els reptes que ens ofereixen les transformacions necessàries cap 

a la sostenibilitat denoten rellevada importància a trobar l'equilibri entre el sector 

mediambiental, econòmic i social. Serà important considerar la transformació energètica 

dins de la transformació ecològica sabent així valorar totes les variables que poden 

afectar el món, a les persones i al sistema econòmic.  

L'FVMP mitjançant el conveni singular de col·laboració amb la Generalitat, a través de 

la Conselleria de Participació Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica es 

compromet a la realització d'activitats de foment de la implementació dels objectius de 

desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 en els territoris valencians. 

El coneixement dels conceptes de la narrativa d'aquesta guia Agenda 2030 aplicant les 

seues premisses a l'àmbit local, serà el que canalitze de manera exitosa els esforços 

cap a la prosperitat i progrés sostenible. Serà eina de tota la societat en el seu conjunt 

poder aconseguir les metes que el nostre planeta necessita. L'àmbit local ho és tot, tot 

comença des de l'àmbit local. És l'objectiu 17 d'aliances, el que juga un paper 

importantíssim en l'avanç cohesionat i en conjunt. La cooperació i l'equilibri entre 

territoris és, per tant, imprescindible per a la consecució de les transformacions que els 

nostres municipis necessiten per a garantir un futur millor a les nostres properes 

generacions. 
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