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1. INTRODUCCIÓ 

L'Agenda 2030 i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) adoptats per les 
Nacions Unides l’any 2015 marquen l'agenda internacional i, per primera vegada, incorporen als Governs 
Regionals i Locals com a aliats de primer ordre per a la seva consecució. 
 
Aquesta va ser una de les lliçons apreses dels Objectius del Mil·lenni, que van mostrar que l'èxit o fracàs 
de les agendes globals passarien, sens dubte, per la implicació o no dels territoris des de l’escala local.  
 
El procés de construcció d'una agenda territorial basada en la participació d'actors i el diàleg institucional 
per a l'assoliment dels objectius ja està en marxa, i es basarà, en gran manera, en el desenvolupament i 
adaptació de les agendes locals per a la seva internacionalització i el trànsit cap a l'Agenda 2030. 
  
Es tracta de treballar conjuntament i de forma articulada tots els actors, xarxes, governs locals i 
provincials, regionals i estatals, al costat dels organismes multilaterals, institucions i societat civil, 
desgranant els objectius i les seves fites, analitzant les claus per mesurar i reportar els seus assoliments, 
els del desenvolupament sostenible, i enfortir així les estratègies territorials. 
 

 
 

Així, els consistoris municipals tenen l’oportunitat de contribuir a la consecució de l’Agenda 2030 global 
a partir d’accions locals de desenvolupament sostenible, integrades dins del marc dels ODS i les seves 
fites, segons aquestes apliquin o no a la realitat del municipi. 

Una bona eina per aterrar i definir aquestes accions és elaborar un Full de ruta, a partir del qual assolir 

uns objectius concrets al municipi, com a procés de localització dels ODS i prenent com a marc general 

l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per tal d’elaborar-ne una de pròpia a nivell local. 

Partint d’una anàlisi de la situació actual en un municipi, el Full de ruta haurà d’identificar els reptes 

prioritaris a afrontar dins del marc dels ODS i definir aquelles línies d’actuació que caldrà implantar per 

tal d’assolir-los. 

En aquest document s’analitza la situació del municipi de Pineda de Mar (el Maresme) respecte a 

l’assoliment, a nivell local, dels ODS definits per les Nacions Unides i les seves fites corresponents, i es 

defineix el Full de ruta a seguir a nivell municipal. 

El procés portat a terme en aquest projecte per a l’Alineament de les polítiques locals de Pineda de Mar 

amb els ODS ha constat de 3 fases: 
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El primer pas, la Diagnosi d’alineament, correspon a un pas previ al disseny del Full de ruta, i té per 

objectiu analitzar la situació del municipi respecte del grau d’assoliment dels ODS i les seves fites 

corresponents. Aquest coneixement, adquirit en aquesta primera fase del procés, és el punt de partida 

per dissenyar posteriorment el Full de ruta, que aglutina la segona i tercera fases (Identificació de reptes 

i Definició de línies d’actuació per assolir els ODS respectivament). 

Pineda de Mar va enfocar inicialment aquest procés per a 7 ODS prèviament seleccionats pels responsables 

municipals, que es corresponen als 5 ODS de l’àmbit de Planeta i a 2 ODS de l’àmbit de Prosperitat (ODS 

7 i ODS 11) pel seu grau de rellevància ambiental i el seu caràcter transversal. Es va realitzar aquesta 

selecció d’ODS per tal que el seu desenvolupament i assoliment sigui assumible en el període de temps 

que abasti el Full de ruta (per exemple, el mandat actual). Posteriorment, i al llarg del procés participatiu 

associat a la redacció d’aquest document, i també a petició dels responsables municipals, es va incorporar 

també l’ODS 3 Salut i benestar. El resultat és un conjunt de 8 ODS seleccionats que són: 

 

• 1 ODS de l’àmbit PERSONES 

 

• 5 ODS de l’àmbit PLANETA 

 

 

 

 

 

• 2 ODS de l’àmbit PROSPERITAT 
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-
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-
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A partir de la feina de diagnosi realitzada, el següent pas del procés s’ha concretat en identificar els 

reptes per tal d’assolir el compliment dels ODS seleccionats al municipi de Pineda de Mar, amb l’objectiu 

de centrar el Full de ruta i, posteriorment, en la darrera fase del procés, en definir les línies d’actuació 

de cadascun d’aquest reptes que constituiran el Full de ruta.  

El Full de ruta presentat en aquest document es centra en els 8 ODS inicialment seleccionats pels 

responsables municipals de Pineda de Mar, però cal preveure, en el futur, que la feina destinada a assolir 

aquests ODS serveixi per facilitar també l’assoliment de la resta d’ODS, que en qualsevol cas no han de 

ser deixats de banda però l’assoliment dels quals es podrà seguir treballant a més llarg termini i fins al 

2030, en futures revisions del Full de ruta. 
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2. OBJECTIUS 

Els objectius principals del present projecte han estat els següent: 
 
 

 

Analitzar la situació actual del municipi de Pineda de Mar en relació als 8 ODS 
seleccionats i identificar els principals reptes per millorar el grau d’assoliment 
d’aquests ODS. 

  
 
Elaborar una proposta de Full de ruta de l’Agenda 2030 de Pineda de Mar, en el qual, 
per als 8 ODS seleccionats, s’identifiquin les fites més rellevants i prioritàries per al 
municipi i les línies d’actuació per assolir-los. 

  

 

Oferir un seguit d’aproximacions complementàries al Full de ruta per a assolir els 8 ODS 
seleccionats a Pineda de Mar de manera conjunta amb tots els agents. 
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3. METODOLOGIA 

Les tasques per dissenyar el Full de ruta de Pineda de Mar s’han dut a terme a través d’un procés 
participatiu en què s’ha comptat amb les aportacions de diversos actors municipals, mitjançant diferents 
dinàmiques o activitats de les quals se n’ha pogut extreure tota la informació de rellevància per a tal fet.  

El treball realitzat per a la definició del Full de ruta ha inclòs aquests grans passos:    

 

a) Realització d’accions dirigides a l’equip tècnic i polític de l’Ajuntament de Pineda de Mar: 

Per a l’elaboració d’un Full de ruta municipal ha esdevingut imprescindible comptar amb el treball 
i les aportacions dels principals agents responsables que el lideraran i vetllaran per a que es dugui 
a terme. 

En aquest sentit, s’han realitzat diverses vídeo-sessions on-line amb els equips tècnic i polític de 
l’Ajuntament de Pineda de Mar, amb els objectius de:  

• Conèixer la situació actual del municipi respecte dels 8 ODS seleccionats a partir d’un procés 
d’alineament d’aquests ODS amb els Plans i Programes endegats per l’Ajuntament (primera 
fase del procés ja descrit: Diagnosi d’alineament). 

• A partir dels resultats obtinguts, definir els principals reptes de l’Ajuntament de Pineda de 
Mar respecte dels 8 ODS de cara a un futur proper (segona fase del procés: Centrant el Full 
de ruta).  

La identificació de reptes aplicables a Pineda de Mar s’ha fet en base al document L’Agenda 
2030: transformar Catalunya, millorar el món - Els reptes per a l’assoliment dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible a Catalunya (Informe 3/2016) del CADS (Consell Assessor pel 
Desenvolupament Sostenible). 

• Finalment, s’ha treballat per definir les línies d’actuació que han de permetre assolir els 
reptes de futur (tercera fase del procés: Definició del Full de ruta).  

b) Com a element complementari, s’ha dut a terme una revisió de les fites de l’Agenda global 
considerades estratègiques per a Pineda de Mar i no incloses en el Full de ruta. 

 

El següent apartat desenvolupa amb més detall la metodologia emprada en aquest procés i els resultats 
aconseguits.
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4. DIAGNOSI D’ALINEAMENT 

4.1 Anàlisi de la situació actual: Matriu d’alineament  

Per a elaborar el Full de ruta de Pineda de Mar, els responsables polítics del municipi ja han efectuat des 
de bon començament una selecció dels ODS que es volien treballar a nivell municipal. 

Aquest fet possibilita i garanteix el seu assoliment a més curt termini, ja que al parlar només d’uns quants 
ODS, la dimensió del projecte és més assumible. Alhora, i en determinats casos, el treball que es porti a 
terme amb aquests ODS escollits pot ajudar també a anar assolint, potser a més llarg termini, alguns dels 
altres ODS no seleccionats, ja que tots els ODS estan interrelacionats i uns incideixen directament o 
indirectament amb els altres. Si més no, l’experiència de treball adquirida pot ser útil en aquestes etapes 
futures. 

Els ODS seleccionats i les seves fites corresponents han seguit un procés d’alineament amb els Plans i   
Programes impulsats des de l’Ajuntament de Pineda de Mar. Aquests Plans i Programes a considerar han 
estat identificats gràcies a les aportacions dels polítics i tècnics municipals. 

Quan s’han tingut identificats tots els Plans i Programes de l’Ajuntament de Pineda de Mar que poden 
estar relacionats amb els ODS s’ha procedit a creuar-los entre ells per definir una Matriu d’Alineament. 
Cada creuament entre un ODS i un Pla o Programa de l’Ajuntament s’ha valorat numèricament a la Matriu, 
amb 3 possibles valors: 

 

• Valor 0: el Pla o Programa no incideix a l’assoliment de l’ODS. 

• Valor 1: el Pla o Programa s’adreça clarament i incideix directament en l’assoliment de l’ODS 
i les seves fites. 

• Valor 2: el Pla o Programa no està dirigit principalment a assolir l’ODS, si bé s’identifiquen 
contribucions a determinades fites del mateix. 

 

Els resultats obtinguts s’han presentat en forma de taules, diferenciant: 

 

• Plans i Programes transversals 

• Plans i programes sectorials 

 

Els resultats obtinguts es mostren a continuació a les taules de creuament entre els plans i programes 
transversals i sectorials de  l’Ajuntament amb els ODS. És a dir,  mostren gràficament com cadascun d’ells 
es relacionen amb diferents ODS. En uns casos, ho fan de manera molt directa (Valor 1) i en d’altres hi 
contribueixen en menor mesura però també ho fan (Valor 2). 
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Taula 1.Taula de creuament entre Plans i Programes transversals de l’Ajuntament de Pineda de Mar i els ODS. 

 

 
 
 

Taula 2.Taula de creuament entre Plans i Programes sectorials de l’Ajuntament de Pineda de Mar i els ODS. 
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La Matriu d’alineament també ha permès identificar altres aspectes interessants de la relació entre 
l’acció de l’Ajuntament de Pineda de Mar i els ODS analitzats, per exemple: 

 

• Quins són, dels ODS analitzats, els més treballats pels diferents Plans i Programes de 
l’Ajuntament. Aquesta informació es mostra en forma de gràfica, en la qual es veu com l’ODS 
11 és el més treballat, amb un total de 8 Plans i/o Programes relacionats (3 de manera directa 
i 5 de manera indirecta). 

 

• Quins són els Plans i Programes de l’Ajuntament de Pineda de Mar que permeten treballar en 
l’assoliment de major quantitat dels 8 ODS seleccionats. En aquest sentit, destaquen el Pla 
d'Acció Ambiental - Agenda21 (2003) ja que les seves accions contribueixen a 6 dels ODS 
analitzats; i el Pla d'Acció Energia Sostenible (PAES) que contribueix a 5 dels ODS analitzats. 

 

Finalment, el darrer pas d’aquesta diagnosi ha consistit en valorar, a través de sessions participatives, el 
grau d’assoliment de cadascun dels ODS a escala local per part del municipi de Pineda de Mar en opinió 
dels seus representants polítics i tècnics. Aquest grau d’assoliment s’ha analitzat per cada fita, i s’ha 
valorat en diferents nivells: 

 

• Baix: queda encara molt camí per recórrer per arribar a un grau d’assoliment de la fita 
satisfactori.  

• Mig: s’està treballant en el grau d’assoliment de la fita, però encara queden coses per fer. 

• Alt: a nivell local, es fa pràcticament tot el que es pot fer per ajudar a l’assoliment de la 
fita. 

 

Els resultats es mostren a continuació,: 
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Taula 3.Taules del grau d’assoliment de les diferents fites dels ODS al municipi de Pineda de Mar. 

 

 

Descripció de les fites: 

 

3.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, 

mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar. 

3.5 Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclosos l’ús 

indegut d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol. 

3.6 Per a 2030, reduir a la meitat el nombre mundial de morts i lesions causats per 

accidents de trànsit. 

3.7 Per a 2030, garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos 

els de planificació familiar, informació i educació, així com la integració de la salut 

reproductiva a les estratègies i els programes nacionals. 
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3.8 Assolir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els riscos 

financers, l’accés a serveis de salut essencials de qualitat i l’accés a medicaments i 

vacunes segurs, eficaços, assequibles i de qualitat per a totes les persones. 

3.9 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per 

productes químics perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl. 

3.a Enfortir a tots els països, segons escaigui, l’aplicació del Conveni marc de 

l’Organització Mundial de la Salut per al control del tabac. 

 

6.1 Per a 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un preu 

assequible per a totes les persones.  

6.2 Per a 2030, aconseguir l’accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats 

per a totes les persones, i posar fi a la defecació a l’aire lliure, amb especial atenció a les 

necessitats de les dones i nenes, així com de les persones en situacions vulnerables.  

6.3 Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, 

l’eliminació dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i 

productes químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals 

sense tractar, i un augment substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització 

en condicions de seguretat. 

6.4 Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a 

tots els sectors, i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua 

potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de 

persones que pateixen d’escassetat d’aigua. 

6.5 Per a 2030, dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, 

també mitjançant la cooperació transfronterera, de la manera que sigui convenient. 

6.6 Per a 2030, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, 

muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs. 

 

12.1 Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció 

sostenibles, amb la participació de tots els països i el lideratge dels països desenvolupats, 

tenint en compte el grau de desenvolupament i les capacitats dels països en 

desenvolupament.  

12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.  

12.3 Per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per capita mundial en la 

venda al detall i el consum, així com les pèrdues d’aliments a les cadenes de producció i 

distribució, incloses les pèrdues postcollita.  

12.4 Per a 2030, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de 

tots els residus al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals 

convinguts, i reduir-ne de manera significativa l’alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al 

sòl a fi de minimitzar-ne els efectes adversos sobre la salut humana i el medi ambient.  

12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant 

polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització. 

12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i 

conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en 

harmonia amb la natura. 
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13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i 

els desastres naturals a tots els països. 

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els 

plans nacionals. 

13.3 Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació 

amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta 

primerenca. 

 

14.1 Per a 2025, prevenir i reduir de forma significativa la contaminació marina de tot 

tipus, en particular la contaminació produïda per activitats terrestres, inclosos els detritus 

marins i la contaminació per excés de nutrients. 

14.2 Per a 2030, protegir i gestionar de manera sostenible els ecosistemes marins i 

costaners per tal d’evitar efectes nocius importants, enfortint-ne, entre altres mesures, 

la resiliència, i emprendre accions per a restaurar-los per tal de restablir la salut i la 

productivitat dels oceans. 

14.3 Minimitzar i afrontar els efectes de l’acidificació dels oceans, mitjançant, entre altres 

mesures, la intensificació de la cooperació científica a tots els nivells. 

14.b Facilitar l’accés dels pescadors/es artesanals a petita escala als recursos marins i als 

mercats. 

 

 

15.1 Per a 2030, vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels 

ecosistemes terrestres i els ecosistemes interiors d’aigua dolça i els serveis que 

proporcionen, en particular els boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, 

d’acord amb les obligacions marcades pels acords internacionals. 

15.2 Per a 2030, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la 

desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar substancialment la repoblació 

forestal i la reforestació a escala mundial.  

15.4 Per a 2030, vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyosos, incloent-hi la 

biodiversitat, a fi de millorar-ne la capacitat de proporcionar beneficis essencials per al 

desenvolupament sostenible. 

15.5 Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats 

naturals, aturar la pèrdua de biodiversitat i, per a 2030, protegir les espècies amenaçades 

i evitar-ne l’extinció.  

15.8 Per a 2030, adoptar mesures per a prevenir la introducció d’espècies exòtiques 

invasores i reduir-ne de forma significativa els efectes en els ecosistemes terrestres i 

aquàtics, i controlar o erradicar les espècies prioritàries. 

15.b Mobilitzar un volum apreciable de recursos procedents de totes les fonts i a tots els 

nivells per a finançar una gestió forestal sostenible i proporcionar incentius adequats als 

països en desenvolupament perquè promoguin aquest tipus de gestió, en particular amb 

vista a la conservació i la reforestació. 

 

7.1 Per a 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, confiables i 

moderns.  

7.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el 

conjunt de fonts d’energia.  
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7.3 Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica. 

 

11.1 Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics 

adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals.  

11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, 

accessibles i sostenibles per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular 

mitjançant l’ampliació del transport públic, amb especial atenció a les necessitats de les 

persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb discapacitat i persones 

grans.  

11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de 

planificar i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments 

humans a tots els països.  

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del 

món. 

11.6 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial 

atenció a la qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus. 

11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, 

inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les 

persones amb discapacitat. 

11.a Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones 

urbanes, periurbanes i rurals enfortint la planificació del desenvolupament nacional i 

regional. 
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5. FULL DE RUTA DE PINEDA DE MAR 

A partir dels ODS seleccionats es dissenya el Full de ruta de l’Agenda 2030 de Pineda de Mar. Per fer-ho, 
s’han dut a terme els passos necessaris per donar concreció a aquest Full de ruta i facilitar la seva 
execució. Així, el Full de ruta s’estructura a partir dels ODS seleccionats i,   
per a cada un d’ells, han estat definits, a través del treball participatiu de tècnics i polítics de 
l’Ajuntament: 

 

• Reptes locals (R) aplicables a Pineda de Mar, els quals han estat relacionats amb fites de l’Agenda 
global a les què donen resposta.  

• Línies d’actuació (LA). Un cop identificats els reptes, s’ha procedit a definir les línies d’actuació 
concretes a incloure en el Full de ruta, les quals ens permetran avançar en l’assoliment de cadascun 
d’aquests reptes.  

La definició de les línies d’actuació ha estat una tasca duta a terme pels responsables polítics i 
tècnics de Pineda de Mar, amb el suport logístic d’Anthesis – Lavola. En un futur proper, serà també 
tasca dels serveis municipals dissenyar i planificar aquestes Línies d’actuació. 

 
El Full de ruta s’estructura en format de taules, en aquest s’hi inclouen tots els paràmetres que s’han 
treballat. De manera concreta es recull: 
 

• ODS: objectiu de l’Agenda 2030 a què fa referència l’apartat del Full de ruta en qüestió. 

• Repte: objectiu a assolir en relació al desenvolupament sostenible al municipi, a partir del qual 
caldrà definir les línies d’actuació. 

• Línia d’actuació: acció concreta, assumible i quantificable, per tal d’assolir cada repte en 
qüestió. 

• ODS relacionats amb cada un dels reptes, de manera complementària a l’ODS escollit al que les 
línies d’actuació donen resposta. Aquest apartat ens indica per a quins altres ODS, dels no 
escollits, cada acció proposada ajuda al seu assoliment. 

 

A continuació es presenta el Full de ruta de Pineda de Mar per a la implementació de l’Agenda 2030: 
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ODS Repte 
Línia  
d’actuació 

ODS 
relacionats 

 

R1. Integrar el vector 
Salut a totes les 
polítiques municipals.  
 

LA1. Aprovar i implementar el Pla de 
Salut Municipal. 

  

  

 

R2. Fomentar estils de 
vida saludables al 
municipi. 
 

LA2: Habilitació de carrils bici, rutes de 
senderisme, elements de pacificació del 
trànsit, elements biosaludables i 
activitats esportives per promoure 
l'exercici físic i combatre el 
sedentarisme. 

LA3. Realització i disposició d'incentius, 
tallers, zones sense fum (platja sense 
fum).. per reduir el consum de tabac, 
drogues i alcohol. 

  

R3: Fomentar entorns 
saludables. 

 

LA4: Redisseny dels espais públics per 
fer-los més saludables. 

LA5. Increment del verd urbà i periurbà. 

LA6. Desenvolupament del Pla de 
mobilitat i el Pla director de l'espai 
públic, i revisió del Pla general en clau 
salut. 
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ODS Repte 
Línia  
d’actuació 

ODS 
relacionats 

 

R1. Assegurar 
l'abastament d'aigua 
potable per a tothom.  
 

LA1. Millora de la xarxa d'abastament 
d'aigua potable. 

  

R2. Fomentar el 
reaprofitament de 
l'aigua (aigua 
regenerada, aigües 
pluvials i aigües 
freàtiques). 

LA2: Instal·lació de sistemes 
d'aprofitament de l'aigua de pluja i 
aigües grises en edificis públics. 

LA3. Instal·lació de mecanismes que 
facilitin la infiltració de l'aigua de pluja 
al freàtic en els espais públics. 

LA4. Instal·lació de mecanismes 
d'aprofitament de l'aigua de pluja tant 
en espais públics com privats. 

LA5. Impuls i foment de la implantació 
del sistema terciari a l'EDAR de l'Alt 
Maresme. 

LA6. Ús d'aigües freàtiques pel reg dels 
espais públics i la neteja viària. 

  

R3: Fomentar l'estalvi 
del consum d'aigua 
potable. 

LA7: Millora de les infraestructures per 
reduir pèrdues. 

LA8. Disseny d'espais públic de poc 
consum d'aigua. 

LA9. Disseny i aplicació de mesures 
fiscals per promoure l'estalvi d'aigua. 

LA10. Disseny i aplicació d'una campanya 
d'estalvi d'aigua en habitatges. 

LA11. Foment de l'ús de dispositius 
d'estalvi d'aigua en hotels. 
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ODS Repte 
Línia  
d’actuació 

ODS 
relacionats 

 

R1.  Assolir, el 2030, 
un consum final 
d’energia renovable 
de com a mínim el 
27% i un consum 
d’electricitat 
procedent de fonts 
renovables pròpies 
de com a mínim el 
50% del total. 
 

LA1.  Foment de la inversió en instal·lacions 
renovables en els edificis municipals.  

LA2. Foment de la instal·lació de 
mecanismes d'energies renovables en el 
sector privat. 
 

  

 

R2. Avançar en 
l'autoproducció i 
l'autoconsum 
d'electricitat 
d'origen renovable 

LA3. Creació d'una oficina d'assessorament 
sobre energies renovables. 

LA4. Disseny i aplicació de 
bonificacions/incentius fiscals vers les 
energies renovables. 

LA5. Aprovació d'una ordenança d'energies 
renovables. 

 

  

 

R3. Promoure les 
comunitats 
energètiques 

 

LA6.  Realització d'un estudi sobre la 
viabilitat de les comunitats energètiques al 
municipi. 

  

 

R4. Combatre la 
pobresa energètica a 
nivell municipal 

 

LA7. Identificar aquells domicilis en risc de 
subministrament d'energia. 
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ODS Repte 
Línia  
d’actuació 

ODS 
relacionats 

 

 

R1.  Millorar els espais 
públics per fer-los 
accessibles, inclusius, 
segurs, saludables i 
resilients.  

LA1. Redacció d'un Pla director dels 
equipaments.   

LA2. Redacció d'un Pla director de 
l'espai públic. 

LA3.  Revisió del Pla general amb 
criteris mediambientals i de salut. 

  

R2. Promoure un 
urbanisme integrador, 
amb correcció de 
desigualtats, invertint 
en modernització 
d'infraestructures i 
barris 

LA4.  Promoure l’estudi de millores de 
barris amb majors desigualtats socials 

 

R3. Reduir el risc 
d’exclusió social 

LA5. Promoció de polítiques d'habitatge 
i suficiència energètica. 

  

R4.  Fomentar la 
participació ciutadana 
en el disseny i 
desenvolupament del 
municipi 

LA6. Difondre els projectes bàsics 
d'urbanització dels espais públics 
(governança i transparència en el 
desenvolupament dels projectes 
municipals). 

 

R5: Millorar la situació 
en urbanitzacions en 
dèficit  

LA7. Actualització del projecte 
d'urbanització de Can Carreres 
incorporant criteris ambientals.  

R6: Fomentar la 
construcció d'edificis 
sostenibles 

LA8.  Promoció de la construcció 
d'edificis que redueixin el consum de 
recursos i autònoms. 
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ODS Repte 
Línia  
d’actuació 

ODS 
relacionats 

 

 

R1. Promoure 
l’economia circular 
 

LA1: Realització de campanyes divulgatives 
a escoles, associacions i públic en general. 

LA2. Incorporar criteris ambientals i de 
consum responsable en els criteris de 
contractació. 

  

 

R2. Fomentar la 
reducció i el 
reciclatge dels 
residus 

 

LA3: Consolidació de les bonificacions del 
rebut de les escombraries per ús de la 
deixalleria. 

LA4. Disseny i aplicació d' eines de formació 
per a la ciutadania per reduir la producció 
de residus irrecuperables i el 
malbaratament dels recursos bàsics. 

LA5. Realització de campanyes de 
sensibilització. 

LA6. Substitució de les màquines d'ampolles 
d'aigua dels equipaments municipals per 
fonts amb gots reciclables, i/o instal·lació 
en aquells edificis que no en disposen. 

LA7. Instal·lació de contenidors intel·ligents 
de recollida de residus. 

LA8. Incentivació de l'ús de contenidors de 
recollida selectiva mitjançant tiquets de 
descompte per reciclar plàstic, vidre i 
cartró. 

LA9. Revisió de la dotació de 
minideixalleries i ampliar el servei si es 
considera necessari. 

  

 

R3. Reduir les 
emissions de CO2 

 

LA10. Prioritzar la reducció de CO2 en la 
redacció de projectes d'obres avaluant-ne 
l'impacte.  
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ODS Repte 
Línia  
d’actuació 

ODS 
relacionats 

 
 

R1. Adoptar mesures 
per reduir l'impacte 
de gasos d'efecte 
hivernacle 
 

LA1: Renovació de la flota municipal amb 
vehicles elèctrics o híbrids quan sigui 
possible.  

LA2: Establiment d'acords amb empreses de 
carsharing electric (per exemple empreses 
que ofereix (motos i patinets elèctrics de 
lloguer ). 

LA3. Revisió del Pla de mobilitat sostenible. 

LA4. Increment de la disponibilitat de 
carrils bici i d'aparcaments segurs per a 
bicicletes conjuntament amb el Pla de 
mobilitat sostenible. 

LA5. Increment de zones verdes i de les 
zones verdes de major fixació de CO2. 

LA6. Implantació d'instal·lacions d'energia 
renovable (plantes fotovoltaiques i/o 
biomassa) en equipaments municipals o 
mixtes. 

  

 

 

 

R2. Reduir els 
impactes ambientals 
de cada acció per 
mitigar el canvi 
climàtic 
 

LA7. Redacció d'una ordenança per mitigar 
el canvi climàtic i/o incorporació de les 
previsions transversalment a les ordenances 
ja existents. 

LA8. Incorporació de clàusules ambientals i 
d'economia circular a la contractació 
municipal pública. 

 

R3. Adaptar-se al 
Canvi Climàtic 

LA9. Disponibilitat dels Plans de 
contingència i resiliència (Redacció dels 
Plans de protecció civil).  
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ODS Repte 
Línia  
d’actuació 

ODS 
relacionats 

 
 

R1. Gestionar de 
manera sostenible 
l’ecosistema 
costaner 

LA1. Adopció de mesures per augmentar la 
netedat de les platges: instal·lació de 
papereres i cendrers, reducció dels 
abocaments incontrolats, instal·lació de 
contenidors de recollida selectiva als accessos 
a la platja (inclusió de mesures per 
recompensar el reciclatge en l’àmbit litoral). 

LA2. Foment del consum de pesca local 
"sostenible". 

LA3. Foment de l'esport nàutic respectuós per 
valorar més el medi (no contaminant, sense 
motor). 

LA4. Impuls i foment de la implantació del 
sistema terciari a l'EDAR de l'Alt Maresme. 

  

  

R2. Incrementar el 
grau de naturalitat 
de l'espai litoral 

LA5. Foment i protecció de les zones de dunes 
litorals naturals submarines i naturalització de 
la platja. 

LA6. Promoció de la reintroducció de la 
posidònia i altres mesures que afavoreixin la 
vida submarina com la introducció de biòtops 
submarins. 
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ODS Repte 
Línia  
d’actuació 

ODS 
relacionats 

 
 

R1.  Conservar de 
manera sostenible 
els espais naturals 

 

LA1.  Establiment d'un compromís municipal 
de compra de biomassa dels boscos de Pineda 
amb PTGMF.  

LA2: Instal·lació de calderes de biomassa 
mixtes (pellets i estelles) en els equipaments 
on sigui possible (Can Xaubet, escoles i 
altres). 

LA3. Redacció i aprovació del Pla especial de 
la val de la Riera que tingui continuïtat en el 
sòl urbà fins a la zona de platja i el disseny 
ecològic del futur parc central (PP-1). 

LA4. Tractament naturalístic d'herbassars i 
jardins municipals. 

LA5. Mesures de protecció i gestió de la 
vegetació psammòfila de la platja. 

LA6. Promoció de l'aprofitament hortícola de 
la vall de la Riera. 
 

   

 

R2. Educació en la 
conservació dels 
espais naturals de 
Pineda 

 

LA7. Elaboració i aprovació de l'inventari de 
camins municipals. 

LA8. Foment de les rutes guiades per conèixer 
l'espai natural de l'interior del municipi. 

  

R3. Protecció de la 
fauna del municipi 

 

LA9.  Control d’espècies invasores i protecció 
i recuperació d'habitats autòctons.  

LA10. Erradicació de la cacera furtiva i la 
captura i venda d'espècies (fauna i flora) 
protegides. 

LA11. Creació d’hotels d’insectes 
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6. FITXES DELS 8 ODS DEL FULL DE RUTA  

A mode de síntesi, es presenten ara unes fitxes on s’hi detallen els reptes (R) i les Línies d’actuació (LA) 
del Full de ruta, així com altres paràmetres complementaris, que són: 
 

• Descripció de l’ODS al que fan referència. 

• Reptes definits pel CADS al document Els reptes per a l’assoliment dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible a Catalunya, que poden ser aplicables a Pineda de Mar i servir de 
referència per incloure’n de nous en el Full de ruta. 

• ODS relacionats.  
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6.1 ODS 3. Salut i benestar 

 

Salut i benestar 

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats 

 

Aspectes que aborda 

Fa referència a protegir la vida humana i aconseguir una qualitat de vida millor per a tothom a través de la 
prevenció de les malalties, la disminució de les morts i malalties causades per productes químics i per la pol·lució, 
així com els accidents de trànsit. 

Full de ruta de les fites de l’Agenda global considerades estratègiques per a Pineda de Mar 

3.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no 
transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut 
mental i el benestar. 

ODS 
relacionats 

  

  

 

3.7 

 

Per a 2030, garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, 
inclosos els de planificació familiar, informació i educació, així com la integració 
de la salut reproductiva a les estratègies i els programes nacionals. 

3.8 Assolir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els 
riscos financers, l’accés a serveis de salut essencials de qualitat i l’accés a 
medicaments i vacunes segurs, eficaços, assequibles i de qualitat per a totes les 
persones. 

 
R1. Integrar el vector Salut a totes les polítiques municipals.  

LA1. Aprovar i implementar el Pla de Salut Municipal. 
 

3.5 Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclosos 
l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol. 

ODS 
relacionats 

  

3.6 Per a 2030, reduir a la meitat el nombre mundial de morts i lesions causats per 
accidents de trànsit. 

3.9 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per 
productes químics perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl. 

3.a Enfortir a tots els països, segons escaigui, l’aplicació del Conveni marc de 
l’Organització Mundial de la Salut per al control del tabac. 

 

R2. Fomentar estils de vida saludables al municipi. 

LA2: Habilitació de carrils bici, rutes de senderisme, elements de pacificació del 
trànsit, elements biosaludables i activitats esportives per promoure l'exercici físic i 
combatre el sedentarisme. 

LA3. Realització i disposició d'incentius, tallers, zones sense fum (platja sense 
fum).. per reduir el consum de tabac, drogues i alcohol. 

 

R3: Fomentar entorns saludables. 

LA4: Redisseny dels espais públics per fer-los més saludables. 

LA5. Increment del verd urbà i periurbà. 

LA6. Desenvolupament del Pla de mobilitat i el Pla director de l'espai públic, i revisió 
del Pla general en clau salut. 
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Reptes del CADS a tenir en compte per a l’ODS 3 

• Plena integració de Salut a totes les polítiques tal com postula el Pla interdepartamental de salut pública, 
atès que la salut està influenciada per nombrosos determinants, molts dels quals estan fora del sistema 
sanitari. 

• Garantir l’accés universal a un sistema sanitari de qualitat i eficaç tot protegint a la població dels riscos 
financers com a resultat de les despeses privades (out of pocket) en salut i benestar. 

• Fomentar els estils de vida saludables i en especial l’envelliment actiu per mantenir la gent sana en la vellesa. 
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6.2 ODS 6. Aigua neta i sanejament 

 

 

Aigua neta i sanejament 

Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a totes 
les persones 

Aspectes que aborda 

Aquest objectiu fa referència a la necessitat que la disponibilitat, la gestió sostenible i la capacitat de sanejament 
de l’aigua han de ser eines a l’abast de tota la població del planeta. 

Full de ruta de les fites de l’Agenda global considerades estratègiques per a Pineda de Mar 

6.1 Per a 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un preu 
assequible per a totes les persones. 

ODS 
relacionats 

 

R1. Assegurar l'abastament d'aigua potable per a tothom.  

LA1. Millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable. 

  

6.4 Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos 
hídrics a tots els sectors, i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del 
subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i 
reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat 
d’aigua. 

ODS 
relacionats 

 

R2. Fomentar el reaprofitament de l'aigua (aigua regenerada, aigües pluvials i 
aigües freàtiques). 

LA2: Instal·lació de sistemes d'aprofitament de l'aigua de pluja i aigües grises en 
edificis públics. 

LA3. Instal·lació de mecanismes que facilitin la infiltració de l'aigua de pluja al 
freàtic en els espais públics. 

LA4. Instal·lació de mecanismes d'aprofitament de l'aigua de pluja tant en espais 
públics com privats. 

LA5. Impuls i foment de la implantació del sistema terciari a l'EDAR de l'Alt Maresme. 

LA6. Ús d'aigües freàtiques pel reg dels espais públics i la neteja viària. 

  

 

R3: Fomentar l'estalvi del consum d'aigua potable. 

LA7: Millora de les infraestructures per reduir pèrdues. 

LA8. Disseny d'espais públic de poc consum d'aigua. 

LA9. Disseny i aplicació de mesures fiscals per promoure l'estalvi d'aigua. 

LA10. Disseny i aplicació d'una campanya d'estalvi d'aigua en habitatges. 

LA11. Foment de l'ús de dispositius d'estalvi d'aigua en hotels. 
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Reptes del CADS a tenir en compte per a l’ODS 6 

• Assegurar l’abastiment d’aigua potable a tothom, i que cap persona es quedi sense accés a aquest 
subministrament bàsic per motius econòmics, entès no només en tant que qüestió tècnica de fer arribar 
l’aigua, sinó que cal gestionar la recuperació de costos del servei. 

• Assolir un bon estat de les masses d’aigua de Catalunya mitjançant la millora el funcionament de les EDAR i 
assegurant que les activitats econòmiques que podrien comportar afectacions a la qualitat del medi hídric 
prenen les responsabilitats que els pertoquen i evitant-ne les conseqüències. 

• Garantir l’abastament d’aigua reforçant les mesures d’estalvi i eficiència en tots els sectors (cal destacar 
que a les ciutats catalanes els consums d’aigua són dels més baixos del planeta) i incrementant les 
aportacions específiques de fonts d’aigua regenerada i d’aigües pluvials, i fer d’aquesta necessitat una 
oportunitat que situï Catalunya al capdavant de la recerca, desenvolupament i innovació d’aquesta 
tecnologia a nivell mundial. 

• Assegurar que Catalunya està preparada per afrontar nous períodes de sequera, tenint en compte les 
aportacions específiques de fonts d’aigua no convencionals (aigües regenerades, aigua dessalinitzada). És de 
destacar que Catalunya disposa d’instal·lacions emblemàtiques en aquest àmbit a nivell internacional, però 
cal impulsar un procés d’informació i acceptació del públic, a nivell local i internacional, per evitar l’alarma 
social i grans perjudicis econòmics. 

• Fer una reflexió de fons, oberta i transparent, sobre les possibles alternatives existents per garantir 
l’abastament de recursos hídrics per Catalunya. 

• Garantir el correcte funcionament dels ecosistemes en relació al cicle de l’aigua, assegurant el manteniment 
d’un cabal ecològic suficient als rius de Catalunya, i integrar plenament els criteris ecosistèmics en la gestió 
dels recursos hídrics. 
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6.3 ODS 7. Energia neta i assequible 

  

 ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE 

Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les 
persones 

Aspectes que aborda 

Relacionats amb tot allò que fa referència a l’energia, des de la seva disponibilitat per a totes les persones fins 
a la manera d’obtenir-la i utilitzar-la amb criteris de sostenibilitat. 

Full de ruta de les fites de l’Agenda global considerades estratègiques per a Pineda de Mar  

7.1 Per a 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, 
confiables i moderns. 

ODS 
relacionats 

7.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable 
en el conjunt de fonts d’energia. 

 

7.3 Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.  

 R1.  Assolir, el 2030, un consum final d’energia renovable de com a mínim el 
27% i un consum d’electricitat procedent de fonts renovables pròpies de com 
a mínim el 50% del total. 

LA1.  Foment de la inversió en instal·lacions renovables en els edificis municipals.  

LA2. Foment de la instal·lació de mecanismes d'energies renovables en el sector 
privat. 

 

 
 R2. Avançar en l'autoproducció i l'autoconsum d'electricitat d'origen 

renovable 

LA3. Creació d'una oficina d'assessorament sobre energies renovables. 

LA4. Disseny i aplicació de bonificacions/incentius fiscals vers les energies 
renovables. 

LA5. Aprovació d'una ordenança d'energies renovables. 

 

 R3. Promoure les comunitats energètiques 

LA6.  Realització d'un estudi sobre la viabilitat de les comunitats energètiques al 
municipi. 

 

 R4. Combatre la pobresa energètica a nivell municipal 

LA7.  Identificar aquells domicilis en risc de subministrament d’energia 
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Reptes del CADS a tenir en compte per a l’ODS 7 

• Assolir de manera efectiva l’accés universal als serveis energètics, acabant amb els casos de pobresa 
energètica, molt abans del 2030. 

• Assolir, per a 2030, un consum final d’energia renovable de com a mínim el 27% i un consum d’electricitat 
procedent de fonts renovables de com a mínim el 50% del total. 

• Avançar de forma decidida en l’autoproducció i l’autoconsum d’electricitat d’origen renovable. 

• Adequar la xarxa elèctrica de distribució i disposar de sistemes d’emmagatzematge d’electricitat per a fer 
possible el desenvolupament de les fonts energètiques renovables. 

• Incrementar l’eficiència en tots els sectors d’activitat, especialment en la indústria més intensiva en l’ús 
d’energia, i en el parc immobiliari de Catalunya. 
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6.4 ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles 

 

CIUTATS I COMUNITAT SOSTENIBLES 

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i 
sostenibles 

Aspectes que aborda 

Relacionats amb l’accés a l’habitatge i serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, els sistemes de transport 
adequats i sostenibles, la urbanització inclusiva i sostenible, la protecció del patrimoni cultural i natural, les 
morts causades per desastres, l’impacte ambiental de les ciutats, la qualitat de l’aire, els residus, l’accés 
universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, els vincles econòmics, socials i ambientals 
entre zones urbanes, periurbanes i rurals, la planificació integrada en sostenibilitat i canvi climàtic de les ciutats. 

Full de ruta de les fites de l’Agenda global considerades estratègiques per a Pineda de Mar  

11.1 Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis 
bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals. 

ODS 
relacionats 

11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la 
capacitat de planificar i gestionar de manera participativa, integrada i 
sostenible els assentaments humans a tots els països. 

 

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i 
natural del món. 

 

11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics 
segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les 
persones grans i les persones amb discapacitat. 

 

 

R1.  Millorar els espais públics per fer-los accessibles, inclusius, segurs, 
saludables i resilients.  

LA1. Redacció d'un Pla director dels equipaments.   

LA2. Redacció d'un Pla director de l'espai públic. 

LA3.  Revisió del Pla general amb criteris mediambientals i de salut. 

  

 R2. Promoure un urbanisme integrador, amb correcció de desigualtats, 
invertint en modernització d'infraestructures i barris 

LA4.  Promoure l’estudi de millores de barris amb majors desigualtats 
 

 R3. Reduir el risc d’exclusió social 

LA5. Promoció de polítiques d'habitatge i suficiència energètica.  

 R4.  Fomentar la participació ciutadana en el disseny i desenvolupament del 
municipi 

LA6. Difondre els projectes bàsics d'urbanització dels espais públics (governança 
i transparència en el desenvolupament dels projectes municipals) 
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Reptes del CADS a tenir en compte per a l’ODS 11 

• Establir polítiques de suport a les famílies per a evitar l’exclusió social i assegurar el seu accés a l’habitatge 
mitjançant una oferta suficient d’habitatge públic de lloguer accessible. 

• Promoure les ciutats compactes mitjançant la contenció de la urbanització extensiva, discontínua, 
fragmentada i heterogènia allunyada de les infraestructures de transport. 

• Garantir una dotació adequada d’espais verds per al benestar de la població urbana -d’acord amb els valors 
recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i concebre els espais verds com a una 
infraestructura urbana de primer ordre, proveïdora dels serveis ecosistèmics imprescindible per a una ciutat 
saludable i inclusiva. 

• Incrementar la resiliència urbana davant del risc de la caiguda en cascada dels serveis bàsics (transport, 
subministrament energètic, telecomunicacions, abastament d’aigua, sistema sanitari, etc.). 

• Millorar la qualitat de l’aire en els nuclis urbans, mantenint els nivells de contaminació atmosfèrica per 
sota dels llindars establerts per l’OMS per garantir la salut de la població. 

   

 

11.a Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les 
zones urbanes, periurbanes i rurals enfortint la planificació del 
desenvolupament nacional i regional. 

ODS 
relacionats 

 

R5: Millorar la situació en urbanitzacions en dèficit  

LA7. Actualització del projecte d'urbanització de Can Carreres incorporant 
criteris ambientals. 

 

11.6 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb 
especial atenció a la qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus 
municipals i d’altre tipus. 

ODS 
relacionats 

 

R6: Fomentar la construcció d'edificis sostenibles 

LA8.  Promoció de la construcció d'edificis que redueixin el consum de recursos i 
autònoms. 
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6.5 ODS 12. Producció i consum responsables 

 

 

PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES 

Garantir modalitats de consum i producció sostenibles 

Aspectes que aborda 

Aquest objectiu fa referència a la necessitat de promoure entre tota la població pràctiques adequades, 
responsables i sostenibles de producció, compra i consum per tal de reduir l’impacte negatiu d’aquestes activitats 
en aspectes com la producció de residus, el malbaratament de recursos, el consum d’energia en el transport dels 
productes, etc. . 

Full de ruta de les fites de l’Agenda global considerades estratègiques per a Pineda de Mar 

12.1 

 

Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció 
sostenibles, amb la participació de tots els països i el lideratge dels països 
desenvolupats, tenint en compte el grau de desenvolupament i les capacitats dels 
països en desenvolupament.  

ODS 
relacionats 

12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals. 

12.3 Per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per càpita mundial en 
la venda al detall i el consum, així com les pèrdues d’aliments a les cadenes de 
producció i distribució, incloses les pèrdues post collita. 

12.4 Per a 2030, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de 
tots els residus al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs 
internacionals convinguts, i reduir-ne de manera significativa l’alliberament a 
l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzar-ne els efectes adversos sobre la 
salut humana i el medi ambient. 

12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant 
polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització. 

12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i 
conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, 
en harmonia amb la natura. 

 

 

R1. Promoure l’economia circular 

LA1: Realització de campanyes divulgatives a escoles, associacions i públic en general. 

LA2. Incorporar criteris ambientals i de consum responsable en els criteris de 
contractació. 
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R2. Fomentar la reducció i el reciclatge dels residus 

LA3: Consolidació de les bonificacions del rebut de les escombraries per ús de la 
deixalleria. 

LA4. Disseny i aplicació d' eines de formació per a la ciutadania per reduir la producció 
de residus irrecuperables i el malbaratament dels recursos bàsics. 

LA5. Realització de campanyes de sensibilització. 

LA6. Substitució de les màquines d'ampolles d'aigua dels equipaments municipals per 
fonts amb gots reciclables, i/o instal·lació en aquells edificis que no en disposen. 

LA7. Instal·lació de contenidors intel·ligents de recollida de residus. 

LA8. Incentivació de l'ús de contenidors de recollida selectiva mitjançant tiquets de 
descompte per reciclar plàstic, vidre i cartró. 

LA9. Revisió de la dotació de minideixalleries i ampliar el servei si es considera 
necessari. 

  

 

R3. Reduir les emissions de CO2 

LA10. Prioritzar la reducció de CO2 en la redacció de projectes d'obres avaluant-ne 
l'impacte. 

 

 

 

 

 

Reptes del CADS a tenir en compte per a l’ODS 12 

• Fer una transició efectiva vers un model d’economia circular, ecoeficient i innovadora, a través del canvi 
de models de negoci, el desenvolupament de la fiscalitat ambiental, etc. 

• Reduir el malbaratament alimentari durant tota la cadena alimentària.   

• Consolidar la tendència a la reducció de la generació de residus totals, desacoblant-la del creixement de 
l’activitat econòmica. 

• Incrementar la recollida selectiva de les diverses fraccions de residus, establint objectius ambiciosos i 
aplicant els instruments més adequats per generar canvis de comportament de la població en aquest àmbit. 

• Generalitzar la incorporació de clàusules ambientals i socials en la contractació pública a totes les 
administracions públiques que actuen a Catalunya. 

• Avançar cap a la internalització dels costos ambientals (ja sigui mitjançant normativa específica o fiscalitat 
ambiental) amb l’objectiu de fomentar estils de vida i pràctiques empresarials orientades vers l’economia 
verda i circular. 
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6.6 ODS 13. Acció climàtica 

 

 ACCIÓ CLIMÀTICA 

Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d'aquest 

Aspectes que aborda 

Relacionats amb el canvi climàtic i tota la problemàtica associada a aquest canvi global a nivell planetari ja que 
es tracta d’un dels principals reptes a escala global al qual ens enfrontem el conjunt de la humanitat. 

Full de ruta de les fites de l’Agenda global considerades estratègiques per a Pineda de Mar 

13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima 
i els desastres naturals a tots els països. 

ODS 
relacionats 

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i 
els plans nacionals. 

 

 

R1. Adoptar mesures per reduir l'impacte de gasos d'efecte hivernacle 

LA1: Renovació de la flota municipal amb vehicles elèctrics o híbrids quan sigui 
possible.  

LA2: Establiment d'acords amb empreses de carsharing electric (per exemple 
empreses que ofereix (motos i patinets elèctrics de lloguer ). 

LA3. Revisió del Pla de mobilitat sostenible. 

LA4. Increment de la disponibilitat de carrils bici i d'aparcaments segurs per a 
bicicletes conjuntament amb el Pla de mobilitat sostenible. 

LA5. Increment de zones verdes i de les zones verdes de major fixació de CO2. 

LA6. Implantació d'instal·lacions d'energia renovable (plantes fotovoltaiques i/o 
biomassa) en equipaments municipals o mixtes. 

  

 

 

 

R2. Reduir els impactes ambientals de cada acció per mitigar el canvi climàtic 

LA7. Redacció d'una ordenança per mitigar el canvi climàtic i/o incorporació de les 
previsions transversalment a les ordenances ja existents. 

LA8. Incorporació de clàusules ambientals i d'economia circular a la contractació 
municipal pública. 

 

 

R3. Adaptar-se al Canvi Climàtic 

LA9. Disponibilitat dels Plans de contingència i resiliència (Redacció dels Plans de 
protecció civil). 
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Reptes del CADS a tenir en compte per a l’ODS 13 

•  Integrar plenament el canvi climàtic (mitigació i adaptació) de manera transversal tant en les polítiques 
publiques com a les activitats del sector privat. 

• Integrar la gestió del risc en els diferents instruments normatius i activitats privades amb especial atenció 
a la caiguda en cascada dels serveis bàsics de transport, subministrament energètic, telecomunicacions, 
abastament d’aigua, etc.). 

• Aprofundir en les accions d’informació, sensibilització, increment de la capacitat i avisos primerencs a la 
població per millorar-ne l’autoprotecció. 

• Fomentar les mesures no estructurals i les infraestructures verdes, com a exemple de les solucions basades 
en la natura que posen en valor els serveis dels ecosistemes. 

• Afavorir les mesures de cobenefici o “win-win”, que produeixen beneficis a més a més dels directament 
imputables a l’adaptació o a la mitigació, com a exemple la reducció del trànsit millora el canvi climàtic i 
la qualitat de l’aire. 

• Impulsar mesures flexibles que continuïn sent eficients davant els diferents escenaris de canvi climàtic i 
amb baix cost suplementari a causa de la incorporació del vector climàtic (mesures no regret). 

• Incrementar el coneixement de la població en relació al canvi climàtic i els seus potencials impactes per 
promoure l’adopció de pràctiques que redueixin l’emissió de GEH i incrementar la resiliència de la població. 
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6.7 ODS 14. Vida submarina 

 

 VIDA SUBMARINA 

Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al 
desenvolupament sostenible 

Aspectes que aborda 

Aquest objectiu està relacionat amb tot allò que fa referència als ecosistemes marins, i a la necessitat de 
gestionar de manera sostenible l’extracció de recursos d’aquests ecosistemes. 

Full de ruta de les fites de l’Agenda global considerades estratègiques per a Pineda de Mar 

14.1 Per a 2025, prevenir i reduir de forma significativa la contaminació marina de 
tot tipus, en particular la contaminació produïda per activitats terrestres, 
inclosos els detritus marins i la contaminació per excés de nutrients.. 

ODS 
relacionats 14.2 Per a 2030, protegir i gestionar de manera sostenible els ecosistemes marins i 

costaners per tal d’evitar efectes nocius importants, enfortint-ne, entre altres 
mesures, la resiliència, i emprendre accions per a restaurar-los per tal de 
restablir la salut i la productivitat dels oceans. 

14.b Facilitar l’accés dels pescadors/es artesanals a petita escala als recursos 
marins i als mercats. 

 

 

R1. Gestionar de manera sostenible l’ecosistema costaner 

LA1. Adopció de mesures per augmentar la netedat de les platges: instal·lació de 
papereres i cendrers, reducció dels abocaments incontrolats, instal·lació de 
contenidors de recollida selectiva als accessos a la platja (inclusió de mesures per 
recompensar el reciclatge en l’àmbit litoral). 

LA2. Foment del consum de pesca local "sostenible". 

LA3. Foment de l'esport nàutic respectuós per valorar més el medi (no 
contaminant, sense motor). 

LA4. Impuls i foment de la implantació del sistema terciari a l'EDAR de l'Alt 
Maresme. 

  

  

 

 

R2. Incrementar el grau de naturalitat de l'espai litoral 

LA5. Foment i protecció de les zones de dunes litorals naturals submarines i 
naturalització de la platja. 

LA6. Promoció de la reintroducció de la posidònia i altres mesures que afavoreixin 
la vida submarina com la introducció de biòtops submarins. 
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Reptes del CADS a tenir en compte per a l’ODS 14 

• Reforçar la protecció dels espais naturals marins i costaners, aplicant el corpus normatiu existent a escala 
internacional i europea i garantir la protecció i continuïtat de les dues EBSA (Ecologically or Biologically 
Significant Marine Areas) que abasten el mar davant la costa catalana. 

• Impulsar la cogestió pesquera, amb representació del sector, experts i representants de l’administració per 
garantir una gestió sostenible dels recurs pesquer. 
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6.8 ODS 15. Vida terrestre 

 VIDA TERRESTRE 

Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els 
boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació 
del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat 

Aspectes que aborda 

Relacionats amb tot allò que fa referència als ecosistemes terrestres (inclosos els d’aigua dolça) de cara a la seva 
gestió sostenible, a la preservació del sòl, a la lluita contra la desertització i a la conservació de la biodiversitat. 

Full de ruta de les fites de l’Agenda global considerades estratègiques per a Pineda de Mar  

15.1 Per a 2030, vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels 
ecosistemes terrestres i els ecosistemes interiors d’aigua dolça i els serveis 
que proporcionen, en particular els boscos, els aiguamolls, les muntanyes i 
les zones àrides, d’acord amb les obligacions marcades pels acords 
internacionals. 

ODS 
relacionats 

15.2 Per a 2030, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi 
a la desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar 
substancialment la repoblació forestal i la reforestació a escala mundial. 

 

15.4 Per a 2030, vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyosos, 
incloent-hi la biodiversitat, a fi de millorar-ne la capacitat de proporcionar 
beneficis essencials per al desenvolupament sostenible. 

 

15.5 Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels 
hàbitats naturals, aturar la pèrdua de biodiversitat i, per a 2030, protegir les 
espècies amenaçades i evitar-ne l’extinció. 

 

15.b Mobilitzar un volum apreciable de recursos procedents de totes les fonts i a 
tots els nivells per a finançar una gestió forestal sostenible i proporcionar 
incentius adequats als països en desenvolupament perquè promoguin aquest 
tipus de gestió, en particular amb vista a la conservació i la reforestació. 

 

 

R1.  Conservar de manera sostenible els espais naturals 

LA1.  Establiment d'un compromís municipal de compra de biomassa dels boscos 
de Pineda amb PTGMF.  

LA2: Instal·lació de calderes de biomassa mixtes (pellets i estelles) en els 
equipaments on sigui possible (Can Xaubet, escoles i altres). 

LA3. Redacció i aprovació del Pla especial de la val de la Riera que tingui 
continuïtat en el sòl urbà fins a la zona de platja i el disseny ecològic del futur 
parc central (PP-1). 

LA4. Tractament naturalístic d'herbassars i jardins municipals. 

LA5. Mesures de protecció i gestió de la vegetació psammòfila de la platja. 

LA6. Promoció de l'aprofitament hortícola de la vall de la Riera. 
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Reptes del CADS a tenir en compte per a l’ODS 15 

• Disposar d’una informació completa i actualitzada (cartografia i bases de dades) sobre l’estat de la 
biodiversitat, tant terrestre com litoral i marina. 

• Garantir una gestió activa dels espais naturals ja protegits, amb les eines i els recursos adequats per a fer-
ho possible i, quan sigui necessari, incrementar les figures de major grau de protecció. 

• Assolir un estat de conservació favorable dels hàbitats, de la fauna i la flora, mitjançant l’aprovació i 
execució dels instruments i mesures necessaris (com el Catàleg dels hàbitats amenaçats o el de la fauna 
amenaçada, els plans de recuperació corresponents o l'Estratègia de conservació de la flora). 

• Disposar d’un plantejament estratègic d’actuació davant la introducció i expansió de les espècies exòtiques 
invasores, especialment en un context de canvi climàtic que afavoreix la seva arribada i progressió pel 
territori català. 

• Establir un sistema de governança modern i efectiu que permeti desenvolupar un marc legal i de planificació 
en matèria de patrimoni natural i biodiversitat d’acord als coneixements científics actuals i als criteris de 
conservació i gestió de la biodiversitat a escala mundial. 

• Reduir els processos erosius i de pèrdua de sòl a Catalunya, disminuint d’aquesta manera el risc de 
desertificació dels sòls, especialment de cara a un escenari de canvi climàtic. 

• Seguir reduint les activitats de furtivisme a Catalunya, mantenint un debat obert amb els agents interessats. 

  

 R2. Educació en la conservació dels espais naturals de Pineda 

LA7. Elaboració i aprovació de l'inventari de camins municipals. 

LA8. Foment de les rutes guiades per conèixer l'espai natural de l'interior del 
municipi. 

 

15.5 Per a 2030, adoptar mesures per a prevenir la introducció d’espècies 
exòtiques invasores i reduir-ne de forma significativa els efectes en els 
ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar o erradicar les espècies 
prioritàries. 

ODS 
relacionats 

 

R3. Protecció de la fauna del municipi 

LA9.  Control d’espècies invasores i protecció i recuperació d'habitats autòctons.  

LA10. Erradicació de la cacera furtiva i la captura i venda d'espècies (fauna i 
flora) protegides. 

LA11. Creació d’hotels d’insectes 
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7. APROXIMACIONS COMPLEMENTÀRIES PER ASSOLIR ELS 
ODS A PINEDA DE MAR 

 

Un cop elaborat el Full de ruta, es proposen un seguit d’accions complementàries per tal d’assolir els 
ODS d’una manera integral i integrada en el municipi, comptant amb tots aquells agents que puguin 
estar implicats i abordant els reptes a nivell municipal des de diferents perspectives. 

 

1. IDENTIFICAR ACCIONS NO INCLOSES EN CAP PLA O PROGRAMA I INCORPORAR-LES A ALGUNS 
D’AQUESTS DOCUMENTS  

Durant la fase de diagnosi de la situació actual del municipi de Pineda de Mar respecte de 
l’assoliment dels ODS escollits es van identificar els Plans i Programes municipals relacionats amb 
aquests ODS, però no es descarta la possibilitat de que existeixin Accions concretes, executades de 
manera puntual en el temps, no adscrites a cap Pla o Programa, que també ajudin a assolir els ODS 
o alguna de les seves fites. 

El fet que aquestes Accions, en el cas d’existir, no formin part de cap Pla o Programa fa que es corri 
el risc que es puguin perdre i no es pugui assegurar la seva continuïtat. 

La incorporació d’aquestes accions en plans transversals assegurarà que es puguin avaluar i es pugui 
assegurar la seva continuïtat en el temps. 

 

2. AMPLIAR EL FULL DE RUTA AMB NOUS REPTES I D’ALTRES ODS ESTRATÈGICS 

El present Full de ruta inclou els 8 ODS seleccionats pels responsables municipals de Pineda de Mar 
com a prioritaris per impulsar a nivell municipal. Tot i així, si es creu necessari, aquest llistat podrà 
ser ampliat amb nous reptes per al desenvolupament sostenible del municipi, incorporant al llistat 
altres ODS que també es puguin considerar estratègics en relació a centrar més esforços en el seu 
assoliment. 

Es recomana dur a terme un procés d’anàlisi i reflexió per tal d’assegurar que aquestes noves 
incorporacions seran assumibles en el període de temps que abasta el Full de ruta, sense que les 
actuacions proposades inicialment es vegin afectades. 

 

3. ESTABLIR UN SISTEMA D’INDICADORS ROBUST REFERENT ALS ODS 

Per tal de tenir el coneixement suficient i poder implementar actuacions en conseqüència, es 
proposa ampliar el sistema d’indicadors  proposat en el punt 7 d’aquest document, per tal d’avaluar 
el grau d’assoliment dels ODS a Pineda de Mar, i que siguin aplicables als reptes i línies d’actuació 
definides en el Full de ruta de Pineda de Mar. 

Aquest fet no exclou que des de d’Ajuntament es defineixin indicadors propis de gestió. Ben al 
contrari, en molts casos serà necessari tenir aquestes dues referències d’indicador per tal de poder 
avaluar les actuacions que es porten a terme. 

Aquests indicadors podrien tenir l’horitzó temporal del Full de ruta per als 8 ODS escollits i, en una 
futura revisió del Full de ruta, es podrien avaluar anualment o cada 2 anys, per exemple, fins a 
2030. 

 

4. IMPULSAR L’ALIANÇA PINEDA DE MAR 2030 

Com a complement per a la implementació de l’Agenda 2030 a Pineda de Mar, i anàlogament al 
procés que està impulsant la Generalitat de Catalunya a nivell de país, es planteja la possibilitat 
d’establir un partenariat entre actors públics i privats del municipi on es compartiran els 
compromisos locals per fer realitat els ODS.  

Per a tal fet es proposa: 
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1. Constituir un grup de treball format per un conjunt inicial d’agents representatius de Pineda de 
Mar que treballin en els diferents àmbits de l’Agenda 2030, els quals prenguin el compromís de 
treballar en conjunt per assolir els ODS a Pineda de Mar. Caldrà comptar amb les aportacions 
d’aquests agents per tal dissenyar un Acord per l’Agenda 2030 de Pineda de Mar.  

2. Redactar l’Acord per a l’Agenda 2030 de Pineda de Mar, un document base en què es recullen 
els diferents agents compromesos i els objectius que es persegueixen fins a 2030.  

3. Obrir-ho als agents socials i econòmics organitzats perquè es puguin adherir a l’Acord i definir 
com poden contribuir a avançar en la consecució dels ODS a nivell municipal, formant part així 
de l’Aliança Pineda de Mar 2030. 

 
En aquest procés, serà d’especial rellevància treballar de manera conjunta i transversal per abordar 
els diferents reptes a assolir. 

 

5. IMPULSAR UNA CAMPANYA INTERNA D’APLICACIÓ DELS ODS A L‘AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR 

Dissenyar i implantar una campanya interna de sostenibilitat per a totes les àrees i personal de 
l’Ajuntament per possibilitar una major contribució als ODS des del consistori. 

Es plantegen diverses possibilitats: campanya online via web, amb una App per a mòbils, amb 
activitats presencials, que a més d’incrementar coneixements generen cohesió d’equips, entre 
d’altres. 

(Per exemple, dissenyar una campanya de 7 mesos de durada, que se centri en un ODS cada mes i 
que proporcioni informació, consells de bones pràctiques i plantegi reptes al personal de 
l’Ajuntament, amb possibilitat de gamificació i recompenses per incrementar la motivació i la 
participació). 

 

6. IMPLANTAR I TESTEJAR MECANISMES INTERNS PER A LA CONTRIBUCIÓ TRANSVERSAL I INTEGRADA 
A L’AGENDA 2030 

L’organització vertical i per àrees de les administracions dificulta la mirada transversal i integrada 
en les polítiques públiques que demana l’Agenda 2030.  

El disseny i introducció de canvis en l’estructura o en el funcionament habitual de les 
administracions pot facilitar el procés, a l’hora de plantejar nous projectes o activitats o d’avaluar 
els que estan en curs, identificar si s’estan prenent en consideració de forma integral els diferents 
àmbits de l’Agenda 2030 i si aconsegueixen maximitzar l’assoliment de tots ells, cosa que es pot 
obtenir amb més garantia si hi ha aportacions des de les diferents àrees conjuntament: social, 
econòmica i ambiental. 

Una possibilitat seria establir els mecanismes de funcionament necessaris per tal que les línies 
d’actuació i els projectes en curs o previstos puguin passar per una mena de “test de contribució als 
ODS”, entès com una reflexió transversal en la què es pugui identificar: 

• A quin/s ODS contribueix 

• Si pot millorar-se el projecte (innovar) per tal que pugui contribuir a d’altres ODS o àmbits de 
l’Agenda 2030. 

La constitució d’un equip transversal de persones internes a l’Ajuntament, formades en ODS i Agenda 
2030, que puguin assessorar i realitzar aquesta anàlisi interna, conjuntament amb els/les 
responsables dels diferents projectes, podria ser una fórmula adequada a dissenyar i testejar per 
aconseguir aquesta incorporació integral de l’Agenda 2030 a nivell municipal. En aquest sentit, el 
PAM i el pressupost són dues eines que permeten veure si la contribució dels ODS tenen realment 
una aplicació pràctica, establir desviacions i millores a implementar. 
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7. SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ PER LA IMPLICACIÓ DELS AGENTS SOCIALS I ECONÒMICS I DE LA 

CIUTADANIA 

 

Realitzar actuacions de sensibilització, comunicació i educació en relació amb l’Agenda 2030 i els 

ODS i per a la capacitació de la societat (agents socials, econòmics i ciutadania, no només escolars) 

per incrementar la seva contribució a l’assoliment dels ODS considerats motors, o a l’Agenda 2030 

de Pineda de Mar en general. Per a tal fet es podria contemplar implantar: 

• Campanyes generals o específiques. 

• Formacions específiques per a diferents destinataris (indústria, sector serveis, sector agrari, 
entitats, ciutadania...). 

• Programa educatiu Agenda 2030 per als centres escolars. 

 

8. IMPULSAR UNA CAMPANYA PER FOMENTAR L’APLICACIÓ DELS ODS EN EL DIA A DIA DIRIGIDA A LA 

CIUTADANIA 

Possibilitat de dissenyar i implantar una campanya similar a la del punt 6 amb la ciutadania com a 
destinatària, amb possibilitat de distingir diferents col·lectius (infants, joves, adults, gent gran, 
persones migrants, etc.). 
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8. SISTEMA DE SEGUIMENT 

 

El present apartat pretén recollir els diferents indicadors 
d’utilitat per a mesurar l’assoliment de l’Agenda 2030 de 
Pineda de mar, aquesta proposta es correspon als 
indicadors seleccionats per la Diputació de Barcelona per 
tal de mesurar amb un mateix criteri el grau de 
contribució de tots els municipis de la província de 
Barcelona.  

A continuació es presenta la taula amb els indicadors 
corresponents als ODS del Full de ruta de l’Agenda 2030 
de Pineda de mar. 

 

 

 

 DESCRIPCIÓ DE L’INDICADOR UNITATS FONT 

 

Mortalitat evitable 
defuncions / 10.000 

hab 

Servei de 
Salut Pública 

DIBA 

Taxa específica de mortalitat per malalties del 
sistema respiratori 

defuncions / 10.000 
hab 

Servei de 
Salut Pública 

DIBA 

Taxa específica de mortalitat per transtorns 
mentals i de comportament 

defuncions / 10.000 
hab 

Servei de 
Salut Pública 

DIBA 

Víctimes mortals en accidents de trànsit 
víctimes mortals 

/1.000 hab 
mossos / 

polícia local 

Nombre d'accidents de trànsit (inclòs 
atropellaments) dins la ciutat 

accidents /1.000 hab 
mossos / 

polícia local 

 

Cobertura poblacional del servei d'aigua: 
proporció de llars del municipi connectades a 
la xarxa publica de subministrament d'aigua 

% llars 
Ajuntament - 

companyia 
d'aigües 

 

Rendiment de la xarxa (%) % 

Ajuntament - 
companyia 

d'aigües 

 
Evolució del a qualitat de l'aigua dels aqüífers 

NO3 (mg/l) i 
conductivitat(µS/cm) 

ACA 

 Índex de qualitat de l'aigua del riu  Ajuntament 
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 DESCRIPCIÓ DE L’INDICADOR UNITATS FONT 

 Consum d'aigua per habitant  l/hab·dia SOREA 

 Volum consumit pel municipi m3/any ACA 

 Consum d'aigua potable al sector municipal 
(ajuntament) 

% Ajuntament 

 Intensitat de consum d'aigua de l'economia 
local 

litres/M€·hab·any SOREA 

 Reutilització d'aigües depurades % EDAR 

 

Grau d'autoabastament amb energies 
renovables respecte consum total d'energia 

% Ajuntament 

 Intensitat energètica local Tep/M€·hab·any  

 Consum energètic per habitant kWh/hab PAES 

 

Vehicles de transport públic adaptat (Bus urbà) % PMU 

 Parades d'autobús accessibles dins la zona 
urbana 

% PMU 

 Superfície de zona verda per habitant m2/habitant  

 Accessibilitat a les àrees verdes urbanes %  

 Superfície de la ciutats amb coberta vegetal 
arbòria 

ha  

 Distribució modal dels desplaçaments 
no motoritzat transport públic 
transport privat + taxi 

%  

 Nivell d'ús del transport públic urbà (bus urbà) nombre d'usuraris  

 Nivell d'ús del ferrocarril nombre d'usuraris  

 Intensitat d'urbanització %  

 Superació dels límits atmosfèrics establerts per 
a la protecció de la salut 

nombre de dies / 
any 
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 DESCRIPCIÓ DE L’INDICADOR UNITATS FONT 

 Generació de residus municipals per càpita kg/hab·dia ARC 

 Residus municipals recuperats % ARC 

 Nivell sonor de la xarxa viària % població  

 

 

Existència d'un Pla de prevenció de residus 
vigent 

sí/no Ajuntament 

 Intensitat de producció de residus en 
l'economia local 

t/M€·any ARC IDESCAT 

 Recuperació de residus industrials % ARC 

 Existència d'una política de compra pública 
sostenible vigent 

sí/no Ajuntament 

 Contractació per part de l'ajuntament 
d'electricitat verda amb garantia d'origen 

% Ajuntament 

 

Disposició de DUPROCIM i PAESC (mitigació i 
adaptació) vigents 

sí/no Ajuntament 

 Emissions de CO2 àmbit PAESC/habitant tCO2/hab PAES 

 Emissions de CO2 del municipi /habitant t/habitant PAES 

 

   

 

Superfície forestal i agrícola en proporció a la 
superfície total del municipi 

%  

 Protecció d'espais d'interès natural % Ajuntament 

 Adequació planejament a la singularitat 
ecològica del territori 

%  

 



  

 

 

48 

 

9. ELS ODS EN ELS NOUS PLANS I PROGRAMES 
MUNICIPALS 

 

En aquest document hem vist, fins ara, com l’èxit o el fracàs de les agendes globals passen, en bona 
part, per la implicació o no dels territoris des de l’escala local.  

En aquest sentit, i en el cas dels 18 ODS definits per les Nacions Unides, s’ha treballat, al llarg del 
document, per tal de localitzar aquests ODS en els Plans i Programes del municipi de Pineda de Mar, 
identificant quins ODS es contemplen en aquests; quin és, actualment, el grau d’assoliment de les 
diferents fites associades als ODS, etc. 

Un altre pas necessari per facilitar la localització dels ODS a nivell municipal és el de treballar no amb 
els Plans i Programes ja aprovats, sinó amb els Plans i Programes del futur, aquells que encara estan 
pendents de concepció, disseny i redacció. 

La manera més fàcil i eficient de localitzar aquests nous Plans i Programes és incorporar el procés de 
localització dels ODS des de l’inici, és a dir, que aquests Plans i Programes ja estiguin concebuts, 
dissenyats i redactats tenint en consideració els 18 ODS de les Nacions Unides. 

Tenint en compte la quantitat d’aspectes que incorporen els ODS, així com la complexitat d’àmbits que 
inclou la gestió municipal, un correcte disseny del procés de localització dels ODS en els nous Plans i 
Programes municipals facilitarà, posteriorment, l’execució d’aquesta feina. 

En aquest sentit, es considera adequat, des de la gestió municipal, plantejar-se l’assoliment de 2 
objectius clau: 

- Garantir la formació i la informació necessàries als càrrecs polítics i tècnics municipals sobre: 

o Els ODS i la importància d’incorporar-los a les polítiques locals (per tant, als nous Plans 
i Programes que s’aprovin). 

o Mecanismes i estratègies per realitzar aquesta tasca de localització dels ODS als nous 
Plans i Programes. 

o Informació que han d’incorporar els nous Plans i Programes respecte de la localització 
dels ODS (per exemple, i seguint el model definit en aquest Full de Ruta, quins ODS 
estan relacionats amb cada Pla o Programa, quines fites ajuden a assolir, etc.). 

Tenint en consideració la temporalitat dels càrrecs polítics, es considera adequat que aquesta 
tasca formativa i informativa quedi assegurada, com a mínim, per als responsables tècnics 
municipals.  

- Crear, a nivell d’estructura municipal, un equip transversal i multidisciplinar que vetlli per 
la correcta incorporació dels ODS en els nous Plans i Programes. 

Aquest equip serà el responsable de les tasques següents: 

o Identificar els càrrecs tècnics i polítics municipals involucrats en les necessitats de 
formació dels ODS. 

o Determinar les necessitats formatives respecte de la localització dels ODS per als càrrecs 
tècnics i polítics municipals identificats. 

o Definir la metodologia a aplicar per assolir aquestes necessitats formatives. 

o Dissenyar i aplicar un mecanisme de seguiment dels processos d’elaboració dels nous 
Plans i Programes per assegurar la correcta localització dels ODS en el seu redactat final. 

 

Alguns aspectes a considerar que poden ajudar a assolir els grans objectius esmentats són els següents: 

- Un lideratge polític i constant: el procés de localització dels ODS en la política municipal no 
pot dependre dels canvis que, a nivell de lideratge polític, hi hagi al municipi. La localització 
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dels ODS en la política municipal s’ha d’assegurar de manera constant en el temps, 
independentment d’aquests canvis. 

- Comunicació i coordinació intersectorial: sovint els diferents sectors municipals clau son 
gestionats de manera aïllada (energia, residus, aigua i sanejament, urbanisme...) al marge 
d’altres sectors. En aquest sentit, la correcta definició de l’equip responsable per vetllar el 
procés de localització dels ODS en la política municipal serà un aspecte clau per tal de coordinar 
els diferents sectors i afavorir la planificació conjunta i la correcta implementació dels projectes 
multisectorials relacionats amb els ODS. 

- Identificació i consideració d’agents externs: la contribució dels diferents agents externs a 
l’Ajuntament a través de processos de treball conjunt, aportació d’idees, recursos o capacitats, 
entre d’altres, per a l’assoliment de les fites dels ODS a nivell local, hauria d’esdevenir un pilar 
fonamental en aquest procés.  

- Transparència del procés d’implantació: serà important definir els rols i les responsabilitats 
de cada un dels agents implicats en el procés, així com oferir un alt grau de rendició de comptes 
sobre el compliment de les fites marcades per als ODS que permetin analitzar i avaluar la 
situació. 

La disponibilitat de dades esdevé essencial per a garantir la transparència en el procés de 
localització dels ODS a escala local, suposant un element indispensable per a la rendició de 
comptes per part dels possibles agents interessats. Un bon sistema de transparència serà aquell 
que permeti, a qualsevol agent, accedir i disposar de les dades relatives a la situació del municipi 
respecte als ODS i a la seva implantació.  

A continuació, i seguint la metodologia adoptada per redactar aquest document, es detallen un 
seguit de dades interessants a recollir i a posar a disposició de manera general:  

o Contextualització dels ODS a escala local: situació general de Pineda de Mar respecte 
cada ODS o inclús en relació a les seves fites concretes; polítiques, plans i programes 
que hi donen resposta. 

o ODS prioritaris a desenvolupar: objectius que s’estan prioritzant al municipi, a partir 
de les necessitats detectades prèviament. 

o Principals reptes dels ODS identificats: mancances de rellevància al municipi a les que 
es pretén donar resposta a partir del full de ruta municipal. 

o Full de ruta: planificació i organització de les línies d’actuació que donen resposta als 
principals reptes identificats al municipi, per tal d’assolir-ne els objectius associats. 

o Indicadors de seguiment del Full de ruta: dades relatives als indicadors fixats en el full 
de ruta per a cada una de les línies d’actuació definides; caldrà que siguin actualitzats 
en la periodicitat que s’indica. 

o Indicadors generals relatius als ODS: permeten conèixer la situació del municipi en 
relació als ODS en qüestió i avaluar la seva evolució temporal; és interessant incloure 
no només dades relatives al municipi, sinó també comparatives a nivell regional, 
nacional o europeu. 

o Informe de seguiment anual: document recull de les actuacions engegades per a 
l’assoliment dels ODS tractats en el full de ruta i avaluació dels seus indicadors, publicat 
anualment. 

Per a tal fet, es recomana disposar d’un canal d’informació concret i fàcilment identificable 
on es recullin totes les dades relatives al procés de localització dels ODS a Pineda de Mar, com 
l’espai web municipal. A banda, serà d’especial interès fer difusió a les xarxes socials 
municipals de tots aquells aspectes rellevants amb la localització dels ODS al municipi. 
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Il·lustració 1. Web del Govern de Navarra en relació als ODS 

 

 

 

9.1 Passos per Integrar els ODS en la redacció d’un nou Pla o Projecte municipal 

 

A continuació es mostra una proposta de 5 passos per tal d’integrar els ODS en la redacció de nous plans 
i projectes del municipi, i per tal de sistematitzar i interioritzar els marc de l’Agenda 2030 en el 
funcionament intern del consistori,: 

 

 

PAS 1. CAPACITACIÓ 

Dotar a l’equip tècnic i polític de coneixement del marc dels ODS i l’Agenda 
2030. Algunes de les accions que es poden realitzar serien: 

• Realitzar una presentació a tot l’equip tècnic i administratiu de 
l’ajuntament per donar a conèixer que són els ODS i el grau d’implicació 
del consistori en la seva implementació.  

• Posar a disposició del personal de l’Ajuntament de Pineda de Mar el Full 
de ruta de l’Agenda 2030 elaborat 

• Donar a conèixer l’existència d’una comissió de seguiment interna per 
a resoldre dubtes, proposar-ne millores i compartir experiències. 

 

PAS 2. IDENTIFICAR QUINS ODS ESTAN RELACIONATS AMB EL PLA O PROJECTE 

Abans de la redacció del Pla o Projecte s’ha de realitzar la reflexió de si estem 
considerant des d’un inici els ODS en la seva conceptualització. Un cop 
detectada la necessitat de portar a terme aquest Pla  o projecte, s’ha 
d’analitzar en quins àmbit hi té impacte de forma directa o indirecta. Potser el 
nostre projecte té una component ambiental molt important i els ODS de 
l’àmbit PLANETA de l’Agenda 2030 hi estan relacionats, però de manera 
indirecta tenen incidència en l’àmbit de PERSONES. Identificar aquestes 
sinèrgies ens permetran redactar una proposta d’accions transversal i integrada 
a la realitat del municipi de Pineda de Mar. 
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PAS 3. VALIDAR L’ALINEAMENT PLA O PROJECTE EN RELACIÓ AL FULL DE 
RUTA DE L’AGENDA 2030 DE PINEDA 

Per tal d’assegurar-nos que el nostre Pla o Projecte està alineat amb l’Agenda 
2030, haurem de respondre les següents preguntes que ens ajudaran a detectar 
si estem incorporant els ODS en la seva definició. Les principals preguntes que 
hauríem de respondre de forma positiva serien: 

• Els objectius del Pla donen resposta a algun dels reptes identificats en 
el Full de ruta de l’Agenda 2030 de Pineda de Mar? 

• Les accions del Pla o Projecte estan alineades amb les fites dels ODS 
del Full de ruta de l’Agenda 2030 de Pineda de Mar? 

• Com es relaciona el meu Pla o Projecte amb la resta de la planificació 
municipal? 

• El meu Pla té visió transversal, he considerat la participació de totes 
les àrees de l’ajuntament implicades? 

 

PAS 4. INTEGRACIÓ DELS ODS EN EL PLA O PROJECTE 

Prèviament a la redacció del pla o projecte i un cop identificats si els objectius 
estan alineats amb el full de ruta de l’Agenda 2030 de Pineda de Mar, es poden 
plantejar sessions de treball conjuntes amb diferents àrees de l’ajuntament per 
a la concreció de les accions, la definició dels responsables per a la seva 
execució i la formulació dels indicadors de seguiment. 

 

PAS 5. MESURAR LA CONTRIBUCIÓ DEL PLA O PROJECTE AMB L’ASSOLIMENT 
DE L’AGENDA 2030 DE PINEDA 

El nostre Pla o projecte portarà associat un sistema de seguiment que haurà 
d’anar relacionat amb el compliment dels ODS que hi estiguin relacionats. Com 
a proposta orientativa d’indicadors en relació als ODS en el punt 7 del present 
document s’indiquen aquells establerts per la Diputació de Barcelona, també hi 
ha altres fonts d’informació com l’IDESCAT i l’INE amb una proposta més àmplia 
d’indicadors que podrien servir per avaluar el seguiment del pla o projecte.  
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10. PLA DE COMUNICACIÓ DE PINEDA DE MAR PER A 
LA IMPLANTACIÓ DELS ODS A NIVELL LOCAL 

L’Ajuntament de Pineda de Mar ha apostat de manera clara per la implantació dels ODS en la seva 

política municipal, com a contribució local per assolir aquests objectius a escala mundial. 

 

En el document anomenat Full de ruta, dissenyat per facilitar aquesta tasca, a l’apartat d’Aproximacions 

complementàries per assolir els ODS a Pineda de Mar, trobem 3 punts que fan esment a la importància 

d’una correcta estratègia de comunicació en tot aquest procés. Concretament, aquests punts fan esment 

als aspectes següents: 

 

• La tasca de sensibilització i comunicació necessària per garantir la implicació de la totalitat 

del personal municipal, polític i tècnic, en el procés d’implantació dels ODS al municipi. 

 

• La tasca de sensibilització i comunicació necessària per garantir la implicació dels agents 

socials i econòmics i de la població en general. 

 

• L’interès de dissenyar una campanya específica, dirigida a la ciutadania en general, per 

facilitar la implantació dels ODS en el seu dia a dia. 

Davant la importància que adquireix la comunicació en el procés d’implantació dels ODS al municipi de 
Pineda de Mar, es desenvolupa aquest apartat amb l’objectiu d’establir les bases adequades d’un Pla 
de comunicació que faciliti aquesta tasca. 

10.1 Objectius del Pla de comunicació 

El Pla de comunicació per a la implantació dels ODS al municipi de Pineda de Mar ha de permetre assolir 
els objectius següents: 

• Donar a conèixer al conjunt de la població què són els ODS i el compromís de Pineda de Mar en 

la seva implantació a nivell municipal. 

 

• Informar a la població sobre la importància d’implantar els ODS a nivell municipal. 

 

• Informar de la importància de l’actitud personal per assolir una correcta i elevada implantació 

dels ODS a Pineda de Mar. 

 

• Identificar els principals actors i agents a nivell municipal a qui adreçar-se de cara a la 

implantació dels ODS. 

 

• Donar a conèixer al conjunt de la població en general, i als principals actors i agents de manera 

específica, eines i possibilitats per facilitar la implantació dels ODS a nivell local. 
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10.2 Fases del Pla de comunicació 

Es proposa que el Pla de comunicació de Pineda de Mar per promoure la implantació dels ODS s’estructuri 
en les fases següents. 

 

FASE 1. Identificació del públic objectiu 

Degut al caràcter global dels ODS, que abasten tots els aspectes de la nostra societat (medi ambient, 
àmbit social, àmbit econòmic, salut, benestar...) és evident que els destinataris del Pla de comunicació 
han de ser tots els habitants del municipi de Pineda de Mar. 

En el món de la comunicació es considera que la comunicació segmentada per públics objectius permet 
un major assoliment dels objectius de comunicació. Per tant, cal assegurar-se que es generen contingut 
i missatges per als diferents segments.  

En aquest sentit, la tasca de difusió dels ODS es veurà facilitada si som capaços d’identificar agents, 
grups o actors socials específics als quals dirigir campanyes i/o accions concretes. 

Al municipi de Pineda de Mar es considera, com a punt de partida, que la llista d’agents, grups o actors 
socials especialment importants de cara a dissenyar el Pla de comunicació són: 

• Ciutadania en general 

• Comunitat educativa (professorat i alumnat) 

• Industrials 

• Pagesos i ramaders 

• Establiments turístics (hotels, càmpings,..) 

• Comerciants i botiguers, en especial aquells relacionats amb l’activitat turística (bars, 

restaurants, allotjaments...) 

• Propietaris forestals 

• Treballadors de l’administració local 

• Associacions de veïns 

• Entitats socials, de lleure i esportives 

• Mitjans de comunicació 

Els responsables polítics i, especialment, els tècnics municipals, coneixedors de primera mà de la 
realitat del municipi, podran concretar aquesta llista inicial adaptada al municipi de Pineda de Mar. 

 

FASE 2. Missatge i Posicionament 

Un pas previ al disseny de les accions comunicatives del Pla de comunicació ha de ser el de definir 
clarament quina ha de ser el missatge que es vol fer arribar als diferents destinataris del Pla i el 
posicionament de l’Ajuntament de Pineda de Mar en aquest procés. 

Pel que fa al Posicionament, l’Ajuntament de Pineda de Mar ha de ser l’entitat que prengui el lideratge 
del procés: l’Ajuntament és qui s’ha compromès amb els ODS, l’Ajuntament demana la col·laboració 
dels diferents agents per assolir els objectius establerts i l’Ajuntament dissenya al Pla de comunicació 
per facilitar aquesta tasca. 

Pel que fa al Missatge, cal indicar que es considera adequat definir un missatge únic que, 
posteriorment, es farà arribar als diferents agents amb formats comunicatius adaptats a cada cas. Per 
definir aquest missatge únic es proposa que es tinguin en consideració els aspectes següents: 

• El missatge ha de servir per donar a conèixer els ODS i les fites associades, en especial aquells 

que el Full de ruta ha identificat com a ODS motor a Pineda de Mar. 
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• El missatge ha de donar a conèixer els beneficis de la implantació dels ODS a nivell planetari i, 

per tant, també a nivell local. Es considera adequat discriminar aquests beneficis en diferents 

aspectes: ambiental, social, econòmic, de salut, de qualitat de vida... per fer entendre que els 

ODS abasten tots els àmbits de la nostra vida. 

 

• El missatge ha de servir per donar a conèixer la importància i la possibilitat d’actuar a nivell 

local per a l’assoliment planetari dels ODS. El “Pensa globalment, actua localment” continua 

tenint vigència en aquest sentit. 

FASE 3. Anàlisi de l’acció comunicativa ja existent 

Un segon pas previ important al disseny d’eines de comunicació adreçades als diferents actors 
identificats consisteix en, una vegada aclarit el Missatge i el Posicionament, realitzar un treball de 
recerca per tal de conèixer si existeixen eines comunicatives que puguin ser utilitzades en el Pla de 
comunicació de Pineda de Mar una vegada adaptades, si s’escau, a la realitat del municipi. 

Cal recordar que els ODS i la seva implantació és una tasca que es treballa a nivell planetari, per la qual 
cosa es poden trobar eines de comunicació ja contrastades que es puguin aprofitar. 

Malgrat que no és l’objectiu d’aquest document elaborar un llistat exhaustiu d’aquestes eines, sí que 
podem destacar alguns portals d’internet la consulta dels quals pot ser útil en aquest sentit: 

• La pàgina web del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) de la 

Generalitat de Catalunya (http://cads.gencat.cat/) on els diferents ODS estan desenvolupats i 

concretats a nivell català. Aquest grau de concreció que suposa el pas de pensar els ODS de 

nivell planetari a nivell català és un procés que es pot aprofitar per donar-li continuïtat i arribar 

a nivell municipal. 

 

• La web de la Diputació de Barcelona dedicada als ODS (https://www.diba.cat/web/ods) on 

també es poden trobar iniciatives i idees que puguin ajudar a dissenyar el Pla de comunicació 

de Pineda de Mar. 

FASE 4. Disseny de les eines comunicatives 

Finalment, una vegada identificats els destinataris del Pla de comunicació, el missatge a fer arribar i les 
experiències comunicatives ja existents, caldrà dissenyar les eines específiques per a Pineda de Mar. 

Vivim en l’era de la comunicació i les possibilitats de fer arribar el missatge escollit són múltiples. 
Caldrà, però, triar la millora manera  per a cada tipologia d’agent implicat. De nou el coneixement dels 
polítics i tècnics municipals ha de ser un aspecte clau per dissenyar unes eines adequades que 
garanteixin bons resultats. 

Com a punt de partida, s’exposen a continuació algunes idees que poden ajudar a dissenyar aquestes 
eines comunicatives per al municipi de Pineda de Mar. 

• Es considera adequat dissenyar, com a punt de partida, una campanya general de difusió dels 

ODS i la seva importància dirigida al conjunt de la població. Aquesta campanya haurà de tenir 

en consideració la possibilitat d’aprofitar esdeveniments populars (fires, mercats, festes 

municipals...) per difondre els ODS. També es considera important que la campanya disposi d’un 

eslògan de posicionament i una imatge gràfica que la facin fàcilment identificable.  

 

• Una vegada el conjunt de la població conegui els ODS, la seva importància i el compromís de 

l’Ajuntament en aplicar-los a nivell local, caldrà dissenyar eines comunicatives específiques 

adaptades a cada tipologia d’agent identificat. Algunes idees són: 

 

https://www.diba.cat/web/ods
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o Comunitat educativa: disseny d’activitats didàctiques adaptades als diferents nivells 

educatius i propostes per incorporar els ODS en la planificació educativa dels propers 

cursos educatius. Plantejar-se la possibilitat d’utilitzar les xarxes socials i/o de treballar 

els ODS a través de crèdits de síntesi, treballs de final de curs... 

 

o Industrials, comerciants i botiguers, pagesos i ramaders i propietaris forestals: donar a 

conèixer casos d’altres agents del mateix ram on s’hagin implantat accions per facilitar 

l’assoliment dels ODS i, si és possible, organitzar visites per conèixer de primera mà 

aquestes experiències. Es considera especialment important treballar amb aquells 

comerços directament relacionats amb el sector turístic, com restaurants, bars, 

allotjament, empreses de lleure, agències de viatges... 

 

o Associacions (de veïns, esportives, de lleure...): xerrades i tallers participatius. 

 

o Mitjans de comunicació: eines per incorporar, de manera gradual, els ODS en els 

missatges i les informacions que fan arribar a la població. 

 

o Treballadors de l’administració local: campanya informativa específica del compromís 

de l’Ajuntament amb els ODS i la necessitat d’incorporar-los, de manera progressiva, en 

el seu dia a dia. 

FASE 5. Seguiment i avaluació dels resultats 

Un Pla de comunicació és incomplert si no disposem de mesures que ens permetin identificar l’abast 
dels resultats aconseguits.  

Sovint, aquests càlculs es fan de manera indirecta a través d’indicadors, que ens permeten disposar 
d’una aproximació a curt termini i fàcil de calcular de l’èxit de la campanya, malgrat que l’èxit real 
s’ha de preveure a mig o llarg termini. 

Els indicadors a utilitzar hauran d’estar adaptats a la tipologia d’acció comunicativa de cada cas. 

 

Com a resum del Pla de comunicació dels ODS de Pineda de Mar es presenten, en format fitxa, les 
principals característiques de les principals eines comunicatives proposades. 
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NOM DE L’ACCIÓ COMUNICATIVA 

ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LES NACIONS UNIDES  

QUÈ PODEM FER A PINEDA DE MAR ? 

OBJECTIUS 

• Donar a conèixer els ODS al conjunt de la població 

• Informar del compromís de Pineda de Mar amb la implantació dels ODS a nivell municipal. 

• Informar a la població sobre la importància d’implantar els ODS a nivell municipal. 

PÚBLIC A QUI S’ADREÇA 

Conjunt de la població de Pineda de Mar 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

Es tracta d’una campanya general incial per donar el punt de sortida a la implicació ciutadana en la 
implantació dels ODS a nivell municipal. Amb aquesta campanya es donaran a conèixer els ODS, quin 
és el seu origen, què es pretén assolir amb la seva progressiva implantació i quin és el paper dels 
municipis en tot el procés. La campanya consistirà en: 

• Anunci de premsa a publicacions locals/comarcals 

• Banners a mitjans digitals 

• Spots a televisions locals 

• Una gran festa d’inici de la campanya aprofitant un esdeveniment popular a nivell municipal 

o internacional (Dia mundial de...) on es donarà a conèixer l’eslògan i la imatge gràfica de 

tot el procés. 

• Una exposició itinerant que es podrà cedir, posteriorment, a les entitats que ho sol·licitin. 

INDICADORS DE SEGUIMENT RECOMANATS 

• Insercions en premsa i estimació de lectors 

• Insercions en TV i estimació audiència 

• Nombre de participants a la festa d’inici 
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NOM DE L’ACCIÓ COMUNICATIVA 

CRÈDIT DE SÍNTESI SOBRE ELS ODS  

OBJECTIUS 

• Donar a conèixer els ODS a la comunitat educativa 

• Incorporar els ODS a la planificació educativa dels centres escolars de Pineda de Mar 

PÚBLIC A QUI S’ADREÇA 

Personal docent i públic escolar (nivell ESO) 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

El crèdit de síntesi és un conjunt d' activitats didàctiques agrupades sota un tema que recull 
continguts i procediments de diverses matèries. La seva durada és d'una setmana escolar i s'aplica 
als cursos de 1r, 2n i 3r d'ESO.  

L' alumnat és el protagonista del seu aprenentatge, a través d' activitats que es poden dur a terme a 
l’aula o fora d’ella. 

Durant el crèdit de síntesi els alumnes dedicaran totes les hores lectives i complementàries a aquest 
crèdit de síntesi.  

Es proposa crear un crèdit de síntesi per a secundària que treballi els ODS, des del seu origen i abast 
a nivell planetari fins al disseny d’accions concretes, per part dels alumnes, que facilitin la seva 
aplicació concreta al mateix centre escolar o en altres àmbits de la vida municipal, incloent-hi el 
seu dia a dia fora de l’escola. 

Donada la idiosincràsia del públic objectiu, es recomana incorporar l’ús de les xarxes socials en el 
disseny d’aquesta ctivitat. 

INDICADORS DE SEGUIMENT RECOMANATS 

• Número d’escoles que realitzen el crèdit 

• Número d’alumnes que realitzen el crèdit 
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NOM DE L’ACCIÓ COMUNICATIVA 

VISITES IL·LUSTRATIVES  

OBJECTIUS 

• Donar a conèixer els ODS al sector productiu i privat 

• Facilitar la incorporació dels ODS en l’activitat productiva de Pineda de Mar 

PÚBLIC A QUI S’ADREÇA 

Industrials, comerciants i botiguers, pagesos i ramaders i propietaris forestals. 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

Aquesta activitat es fonamenta en la visita dels diferents agents implicats a instal·lacions o 
propietats del mateix ram o similar en les quals ja hagin iniciat el procés d’implantació dels ODS, de 
manera que es converteixen en exemples a imitar o adaptar per part de les activitats econòmiques 
de Pineda de Mar. 

En el cas de Pineda, i per la importància que té el sector turístic, es considera especialment 
important executar aquesta acció en establiments directament relacionats amb el turisme (bars i 
restaurants, allotjaments, empreses de lleure, agències de viatges...) 

Cal un pas previ per identificar els possibles llocs a visitar, però hi ha algunes idees que poden 
ajudar com són: 

• Establiments turístics que disposin de distintius de Qualitat i/o Gestió ambiental sostenibles 

• Finques forestals amb certificat d’aprofitament forestal sostenible. 

• Finques agràries i/o ramaderes amb certificat d’agricultura / ramaderia ecològica. 

• Empreses i indústries amb bagatge en RSC (Responsabilitat Social Corporativa). 

INDICADORS DE SEGUIMENT RECOMANATS 

• Número de visites realitzades 

• Número de participants en les visites 
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NOM DE L’ACCIÓ COMUNICATIVA 

XERRADES I TALLERS PARTICIPATIUS  

OBJECTIUS 

• Donar a conèixer els ODS entre l’associacionisme de Pineda de Mar 

• Facilitar la incorporació dels ODS en l’activitat de les associacions de Pineda de Mar 

PÚBLIC A QUI S’ADREÇA 

Associacions de veïns, entitats socials, de lleure i esportives 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

La xarxa associativa de Pineda de Mar abasta diferents àmbits de la vida social. Aquesta situació 
obre una nova possibilitat per difondre els ODS i la seva implantació a nivell muncipal, amb l’ajuda 
afegida de que els ODS abasten la totalitat dels aspectes del nostre entorn, fet que facilitarà trobar 
ODS estretament relacionats amb l’activitat de cada associació.  

A nivell general, que caldrà adaptar a les característiques de cada entitat (esportiva, cultural, de 
lleure, veïnal...) es proposa la realització de xerrades i tallers participatius al llarg dels quals els 
membres de cada entitat podran triar els ODS amb majors possibilitats de ser implantats en la seva 
activitat i, de manera consensuada, dissenyar ells mateixos les eines més adequades per realitzar 
aquest procés. 

En aquestes activitats amb les entitats es podrà utilitzar l’exposició itinerant que s’haurà utilitzat 
en la festa d’inauguració de la campanya. 

INDICADORS DE SEGUIMENT RECOMANATS 

• Número d’entitats que participen 

• Número de xerrades i tallers realitzats 

• Número de participants en les xerrades i tallers 
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NOM DE L’ACCIÓ COMUNICATIVA 

DISSENY D’ELEMENTS AUDIOVISUALS DE DIFUSIÓ DELS ODS  

OBJECTIUS 

• Aprofitar la capacitat comunicativa dels mitjans de comunicació locals per donar a conèixer 

els ODS 

• Implicar els mitjans de comunicació locals en el procés de difusió i implantació dels ODS a 

nivell local 

PÚBLIC A QUI S’ADREÇA 

Mitjans de comunicació locals / comarcals 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

Els mitjans de comunicació local són una eina molt aprofitable per difondre el coneixement dels 
ODS entre la població i el compromís de l’Ajuntament d’implantar-los a nivell municipal.  Donar 
informació de forma permanent als mitjans de comunicació permet comunicar als públics objectius i  
difondre el missatge corporatiu de forma gratuïta.   

En aquest sentit, es proposa oferir a aquesta mitjans de comunicació un seguit d’elements que 
facilitin aquesta tasca de difusió, com poden ser: 

• Un dossier de premsa amb informació bàsica dels ODS i el compromís municipal per a la seva 

implantació, tant del camí seguit fins ara com dels passos a seguir en el futur. 

• Un banc d’imatges relacionades amb els ODS. 

• Un model de nota de premsa. 

• Anuncis de premsa. 

• Banners que es puguin afegir a mitjans de comunicació digitals. 

• Spots per a televisions locals. 

• La possibilitat d’entrevistar els responsables municipals, tècnics i polítics, relacionats amb 

aquest procés. 

INDICADORS DE SEGUIMENT RECOMANATS 

• Número d’insercions en premsa i estimació de lectors 

• Número d’insercions en TV i ràdio i estimació d'audiencia 

• Número d’entrevistes realitzades 
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NOM DE L’ACCIÓ COMUNICATIVA 

FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL  

OBJECTIUS 

• Formar la totalitats dels treballadors municipals en el coneixement i la implantació dels ODS 

• Facilitar que l’activitat de l’Ajuntament de Pineda de Mar sigui un exemple de la 

implantació dels ODS a nivell local 

PÚBLIC A QUI S’ADREÇA 

Treballadors (tècnics i polítics) de l’Ajuntament de Pineda de Mar 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

L’Ajuntament de Pineda de Mar ha de liderar i impulsar la implantació dels ODS a nivell local. Per 
fer-ho, és necessari que aquest procés s’iniciï de manera clara i persistent dins del propi àmbit 
municipal, i això passa per una correcta formació dels seus treballadors a tots els nivells. 

Cal recordar que el procés portat fins ara en relació amb els ODS, malgrat que ha estat participatiu, 
ha comptat només amb una part dels polítics i tècnics municipals, però no amb la resta de 
treballadors que formen part del dia a dia del funcionament de l’Ajuntament: administratius, 
brigada municipal, secretari, interventor... 

Cal doncs, dissenyar les eines adequades per donar a conèixer el procés seguit fins ara a la totalitat 
del personal municipal i que aquest incorpori aquests coneixement a les accions pràctiques del seu 
dia a dia. 

En aquest cas, es considera que el format més adequat és el de cursets formatius adreçats a aquest 
personal. 

INDICADORS DE SEGUIMENT RECOMANATS 

• Número de cursets realitzats 

• Número de participants en els cursets 
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ANNEX 1. LLISTAT DE FITES ANALITZADES AMB ELS EQUIPS POLÍTIC I TÈCNIC  

(en fons blau fosc, les fites que avui en dia ja estan contemplades amb els plans i programes de l’Ajuntament; en fons 
blau clar, noves fites que es proposen en considerar-se que són assumibles per part de l’Ajuntament). 

PERSONES 

 

 

 

GARANTIR UNA VIDA SANA I PROMOURE EL BENESTAR PER A TOTES LES PERSONES A TOTES LES 
EDATS 

Fites 

3.1 Per a 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000 nascuts 
vius.  

3.2 Per a 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i dels menors de 5 anys, aconseguint que 
tots els països intentin reduir la mortalitat neonatal almenys fins a 12 per cada 1.000 nascuts vius, i 
la mortalitat dels menors de 5 anys almenys fins a 25 per cada 1.000 nascuts vius.  

3.3 Per a 2030, posar fi a les epidèmies de la sida, tuberculosi, malària i les malalties tropicals 
desateses, i combatre l’hepatitis, les malalties transmeses per l’aigua i altres malalties 
transmissibles.  

3.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant 
la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar.  

3.5 Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclosos l’ús indegut 
d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol.  

3.6 Per a 2030, reduir a la meitat el nombre mundial de morts i lesions causats per accidents de 
trànsit.  

3.7 Per a 2030, garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de 
planificació familiar, informació i educació, així com la integració de la salut reproductiva a les 
estratègies i els programes nacionals.  

3.8 Assolir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els riscos financers, 
l’accés a serveis de salut essencials de qualitat i l’accés a medicaments i vacunes segurs, eficaços, 
assequibles i de qualitat per a totes les persones.  

3.9 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per productes químics 
perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl.  

3.a Enfortir a tots els països, segons escaigui, l’aplicació del Conveni marc de l’Organització Mundial 
de la Salut per al control del tabac.  
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3.b Donar suport a les activitats d’investigació i desenvolupament de vacunes i medicaments per a 
les malalties transmissibles i no transmissibles que afecten primordialment països en 
desenvolupament, i facilitar l’accés a medicaments i a vacunes essencials assequibles de conformitat 
amb la Declaració de Doha relativa a l’Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual 
relacionats amb el comerç (ADPIC) i la salut pública, en la qual s’afirma el dret dels països en 
desenvolupament a utilitzar al màxim les disposicions de l’ADPIC pel que fa a la flexibilitat per a 
protegir la salut pública, i en particular, proporcionar accés a medicaments per a totes les persones.  

3.c Incrementar substancialment el finançament de la salut i la contractació, el desenvolupament, la 
capacitació i la retenció del personal sanitari als països en desenvolupament, especialment als països 
menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament.  

3.d Reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països en desenvolupament, en matèria 
d’alerta primerenca, reducció de riscos i gestió dels riscos per a la salut nacional i mundial.  
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PLANETA 

 

 

GARANTIR LA DISPONIBILITAT I UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DE L'AIGUA I EL SANEJAMENT PER A TOTES 
LES PERSONES 

Fites 

6.1 Per a 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un preu assequible per a 
totes les persones.  

6.2 Per a 2030, aconseguir l’accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a totes les 
persones, i posar fi a la defecació a l’aire lliure, amb especial atenció a les necessitats de les dones i 
nenes, així com de les persones en situacions vulnerables.  

6.3 Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l’eliminació 
dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes químics perillosos, la 
reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un augment substancial a escala 
mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat. 

6.4 Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, 
i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a 
l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua.  

6.5 Per a 2030, dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, també 
mitjançant la cooperació transfronterera, de la manera que sigui convenient.  

6.6 Per a 2030, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, muntanyes, 
aiguamolls, rius, aqüífers i llacs.  

6.a Per a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport ofert als països en desenvolupament per 
a la capacitació en matèria d’activitats i programes relatius a l’aigua i el sanejament, incloent la provisió 
i l’emmagatzematge d’aigua, la dessalinització, l’aprofitament eficient dels recursos hídrics, el 
tractament d’aigües residuals i les tecnologies de reciclatge i reutilització.  

6.b Donar suport a la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió de l'aigua i el 
sanejament i enfortir-la.  

 

 

 

GARANTIR MODALITATS DE CONSUM I PRODUCCIÓ SOSTENIBLES 
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Fites 

12.1 Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles, amb 
la participació de tots els països i el lideratge dels països desenvolupats, tenint en compte el grau de 
desenvolupament i les capacitats dels països en desenvolupament.  

12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.  

12.3 Per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per capita mundial en la venda al detall 
i el consum, així com les pèrdues d’aliments a les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues 
postcollita.  

12.4 Per a 2030, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots els residus 
al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir-ne de 
manera significativa l’alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzar-ne els efectes 
adversos sobre la salut humana i el medi ambient.  

12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de 
prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.  

12.6 Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses transnacionals, a adoptar 
pràctiques sostenibles i a incorporar informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació 
d’informes.  

12.7 Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat amb les 
polítiques i prioritats nacionals.  

12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents 
per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.  

12.a Ajudar els països en desenvolupament a enfortir la seva capacitat científica i tecnològica a fi 
d’avançar cap a modalitats de consum i producció més sostenibles.  

12.b Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible a 
fi d’aconseguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals.  

12.c Racionalitzar els subsidis ineficients als combustibles fòssils que encoratgen el consum 
antieconòmic, mitjançant l’eliminació de les distorsions del mercat d’acord amb les circumstàncies 
nacionals, també per mitjà d’una reestructuració dels sistemes tributaris i l’eliminació gradual dels 
subsidis perjudicials, quan existeixin, per tal de reflectir-ne l’impacte ambiental, tenint plenament en 
compte les necessitats i condicions específiques dels països en desenvolupament i reduint al mínim els 
possibles efectes adversos en el seu desenvolupament, d’una manera que permeti protegir les persones 
pobres i les comunitats afectades.  

 

 

 

 

 

ADOPTAR MESURES URGENTS PER A COMBATRE EL CANVI CLIMÀTIC I ELS EFECTES D'AQUEST 

Fites 

13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres 
naturals a tots els països.  

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans nacionals.  
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13.3 Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la 
mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.  

13.a Complir el compromís dels països desenvolupats que són part de la Convenció marc de les Nacions 
Unides sobre el canvi climàtic d’assolir, l’any 2030, l’objectiu de mobilitzar conjuntament 100.000 
milions de dòlars anuals, procedents del conjunt de les fonts, a fi d’atendre les necessitats dels països 
en desenvolupament respecte de l’adopció de mesures concretes de mitigació i la transparència en 
l’aplicació, i posar en ple funcionament el Fons verd per al clima capitalitzant-lo com més aviat millor.  

13.b Promoure mecanismes per a augmentar la capacitat de planificació i gestió eficaces en relació 
amb el canvi climàtic als països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament, 
centrats concretament en les dones, persones joves i comunitats locals i marginades.  
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CONSERVAR I UTILITZAR DE FORMA SOSTENIBLE ELS OCEANS, MARS I RECURSOS MARINS PER AL 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

Fites 

14.1 Per a 2025, prevenir i reduir de forma significativa la contaminació marina de tot tipus, en 
particular la contaminació produïda per activitats terrestres, inclosos els detritus marins i la 
contaminació per excés de nutrients.  

14.2 Per a 2030, protegir i gestionar de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners per tal 
d’evitar efectes nocius importants, enfortint-ne, entre altres mesures, la resiliència, i emprendre 
accions per a restaurar-los per tal de restablir la salut i la productivitat dels oceans.  

14.3 Minimitzar i afrontar els efectes de l’acidificació dels oceans, mitjançant, entre altres mesures, la 
intensificació de la cooperació científica a tots els nivells.  

14.4 Per a 2030, regular eficaçment l’explotació pesquera i posar fi a la pesca excessiva, la pesca il·legal, 
la pesca no declarada, la no reglamentada i les pràctiques de pesca destructives, i aplicar plans de 
gestió amb base científica a fi de restablir les poblacions de peixos en el termini més breu possible, 
com a mínim a nivells que puguin produir el màxim rendiment sostenible d’acord amb les 
característiques biològiques respectives.  

14.5 Per a 2030, conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines, de conformitat amb les 
lleis nacionals i el dret internacional i sobre la base de la millor informació científica disponible. 

14.6 Per a 2030, prohibir certes formes de subvencions a la pesca que contribueixen a una excessiva 
capacitat de pesca i a una sobreexplotació pesquera, eliminar les subvencions que contribueixen a la 
pesca il·legal, no declarada i no reglamentada, abstenir-se d’introduir noves subvencions d’aquest 
tipus, i reconèixer que la negociació sobre les subvencions a la pesca en el marc de l’Organització 
Mundial del Comerç (OMC) ha d’incloure un tracte especial i diferenciat, apropiat i efectiu per als 
països en desenvolupament i els països menys avançats (PMA).  

14.7 Per a 2030, augmentar els beneficis econòmics que els petits estats insulars en desenvolupament 
i els països menys avançats reben de l’ús sostenible dels recursos marins, en particular mitjançant la 
gestió sostenible de la pesca, l’aqüicultura i el turisme.  

14.a Augmentar els coneixements científics, desenvolupar la capacitat de recerca i transferir la 
tecnologia marina, atenent als criteris i les directrius de la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental 
sobre transferència de tecnologia marina, a fi de millorar la salut dels oceans i potenciar la contribució 
de la biodiversitat marina al desenvolupament dels països en desenvolupament, en particular els petits 
estats insulars en desenvolupament i els PMA.  

14.b Facilitar l’accés dels pescadors/es artesanals a petita escala als recursos marins i als mercats.  

14.c Millorar la conservació i l’ús sostenible dels oceans i els recursos d’aquests aplicant el dret 
internacional reflectit en la Convenció de les Nacions Unides sobre el dret del mar, que proporciona el 
marc jurídic per a la conservació i la utilització sostenible dels oceans i dels recursos d’aquests.  
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PROTEGIR, RESTAURAR I PROMOURE L'ÚS SOSTENIBLE DELS ECOSISTEMES TERRESTRES, 
GESTIONAR ELS BOSCOS DE MANERA SOSTENIBLE, COMBATRE LA DESERTIFICACIÓ, ATURAR I 
REVERTIR LA DEGRADACIÓ DEL SÒL, I ATURAR LA PÈRDUA DE LA BIODIVERSITAT 

Fites 

15.1 Per a 2030, vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes 
terrestres i els ecosistemes interiors d’aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular els 
boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d’acord amb les obligacions marcades pels 
acords internacionals.  

15.2 Per a 2030, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la desforestació, 
recuperar els boscos degradats i incrementar substancialment la repoblació forestal i la reforestació 
a escala mundial.  

15.3 Per a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les 
terres afectades per la desertificació, la sequera i les inundacions, i procurar assolir un món neutral 
quant a la degradació de les terres.  

15.4 Per a 2030, vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyosos, incloent-hi la biodiversitat, 
a fi de millorar-ne la capacitat de proporcionar beneficis essencials per al desenvolupament 
sostenible.  

15.5 Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats naturals, 
aturar la pèrdua de biodiversitat i, per a 2030, protegir les espècies amenaçades i evitar-ne l’extinció.  

15.6 Promoure la participació justa i equitativa dels beneficis que es derivin de la utilització de 
recursos genètics i promoure l’accés adequat a aquests recursos, tal com s’ha acordat 
internacionalment.  

15.7 Adoptar mesures urgents per a posar fi a la cacera furtiva i al tràfic d’espècies protegides de 
flora i fauna, i abordar la demanda i l’oferta il·legals de productes silvestres.  

15.8 Per a 2030, adoptar mesures per a prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores i 
reduir-ne de forma significativa els efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar o 
erradicar les espècies prioritàries.  

15.9 Per a 2030, integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat a la planificació nacional i 
local i als processos de desenvolupament, així com a les estratègies i als informes de reducció de la 
pobresa.  

15.a Mobilitzar i augmentar de forma significativa els recursos financers procedents de totes les 
fonts per tal de conservar i utilitzar de forma sostenible la biodiversitat i els ecosistemes.  

15.b Mobilitzar un volum apreciable de recursos procedents de totes les fonts i a tots els nivells per 
a finançar una gestió forestal sostenible i proporcionar incentius adequats als països en 
desenvolupament perquè promoguin aquest tipus de gestió, en particular amb vista a la conservació 
i la reforestació.  

15.c Augmentar el suport mundial a la lluita contra la cacera furtiva i el tràfic d’espècies protegides, 
en particular augmentant la capacitat de les comunitats locals per a cercar oportunitats de 
subsistència sostenible.  
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PROSPERITAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTIR L'ACCÉS A UNA ENERGIA ASSEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE I MODERNA PER A TOTES LES 
PERSONES 

Fites 

7.1 Per a 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, confiables i moderns.  

7.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de fonts 
d’energia.  

7.3 Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.  

7.a Per a 2030, augmentar la cooperació internacional per tal de facilitar l’accés a la investigació i a les 
tecnologies energètiques no contaminants, incloses les fonts d’energia renovables, l’eficiència 
energètica i les tecnologies de combustibles fòssils avançades i menys contaminants, i promoure la 
inversió en infraestructures energètiques i tecnologies d’energia no contaminant.  

7.b Per a 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per tal d’oferir serveis d’energia 
moderns i sostenibles per a tots els països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, 
els petits estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb 
els programes de suport respectius. 
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ACONSEGUIR QUE LES CIUTATS I ELS ASSENTAMENTS HUMANS SUGUIN INCLUSIUS, SEGURS, 
RESILIENTS I SOSTENIBLES 

Fites 

11.1 Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs 
i assequibles, i millorar els barris marginals.  

11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i 
sostenibles per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació 
del transport públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, 
dones, nenes, nens, persones amb discapacitat i persones grans.  

11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i 
gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països.  

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.  

11.5 Per a 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts causades per desastres, inclosos els 
relacionats amb l’aigua, i de persones afectades per aquests, i reduir substancialment les pèrdues 
econòmiques directes causades per desastres relacionades amb el producte interior brut mundial, fent 
un èmfasi especial en la protecció de les persones pobres i de les persones en situacions de 
vulnerabilitat.  

11.6 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per capita de les ciutats, amb especial atenció a la 
qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus.  

11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i 
accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb 
discapacitat.  

11.a Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, 
periurbanes i rurals enfortint la planificació del desenvolupament nacional i regional.  

11.b Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de ciutats i assentaments humans que 
adopten i posen en marxa polítiques i plans integrats per promoure la inclusió, l’ús eficient dels 
recursos, la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació a aquest, així com la resiliència davant dels 
desastres, i desenvolupar i posar en pràctica una gestió integral dels riscos de desastre a tots els nivells, 
d’acord amb el Marc de Sendai per a la reducció del risc de desastres 2015-2030. 

11.c Proporcionar suport als països menys avançats, incloent una assistència financera i tècnica, 
perquè puguin construir edificis sostenibles i resilients utilitzant materials locals.  
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