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L’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, aspectes que hauran de definir el pla estratègic 
de les Administracions públiques locals 
 

L’any 2000, a l’Assemblea General de les Nacions Unides, els Estats membres van 
acordar els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) que calien assolir abans 
del 2015. Al finalitzar el període de compliment d’aquests, l’Assemblea General, el 25 de 
setembre de 2015, establia un nou acord mundial: l’Agenda 2030 de Desenvolupament 
Sostenible. 
A la nova Agenda, es definien un conjunt d’objectius globals amb unes fites que ajudarien 
(entre altres reptes i problemes globals) a erradicar la pobresa, lluitar contra la 
desigualtat o posar fre al canvi climàtic, tot plegat a assolir abans del 2030. Aquests 
objectius es varen denominar Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 
 
L’Agenda 2030 i els ODS estableixen un pla de ruta de desenvolupament que les 
Administracions Públiques Locals hauran d'implementar a les seves agendes per tal 
d'assolir l'objectiu d'un desenvolupament mundial sostenible. 
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Què és l’Agenda 2030 i què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible? 
 
L’Agenda 2030 neix de la idea d’implementar una estratègia global per a fer front grans reptes com 
el canvi climàtic, la pobresa, la igualtat de gènere o les ciutats sostenibles. 
Es tracta d’una agenda integral, multidimensional i d’aplicació universal, definida conjuntament 
entre els Estats, Nacions Unides, la societat civil, el sector privat, el món acadèmic, les 
organitzacions de base i els governs locals i regionals, i dissenyada des de la perspectiva de les tres 
dimensions del desenvolupament sostenible: la econòmica, la social i l‘ambiental. 
Amb aquesta agenda es pretén estimular l’acció en 5 esferes (denominades les 5 p pel seu nom en 
anglès): persones (People), planeta (Planet), prosperitat (Prosperity), pau (Peace) i aliances 
(Partnership) ja que, aquestes, inspiren les orientacions de canvis que es volen aconseguir. A més 
aquestes esferes es constitueixen com a marc de valor de referencia per a la localització dels ODS.  
 
Per a que aquest agenda sigui efectiva i sigui més fàcil d’implementar, es desplega en 17 Objectius 
de Desenvolupament Sostenible que ajudaran a fer front a aquests grans reptes globals. Cada 
objectiu està delimitat per diverses fites (169 en total) que contribueixen en l’assoliment dels 
objectius. 
 
L’experiència obtinguda dels ODM (antecessors dels ODS) ha ajudat a orientar els objectius cap a 
l’acció tenint en compte la realitat de les comunitats. A més, les metes definides per a cada 
Objectiu ajuden a que siguin més concisos i faciliten la seva comunicació. 
 
Tant la focalització dels com la seva aplicació es fonamenten en els principis de universalitat, 
globalitat, integritat, mesurabilitat, ambiciositat, inclusivitat i multidimensionalitat. Aquest conjunt 
de principis enfocats en una perspectiva d’aplicació universal donen resposta a la forma com 
s’aborden els reptes i problemes actuals marcats als ODS: Existeix una interconnectivitat entre ells i 
una afectació directa a tots els països i a totes les persones, independentment del seu grau de 
desenvolupament. Els ODS es transformen no només en un esforç per a ajudar als països en vies de 
desenvolupament, si no que els països més desenvolupats han assumit el compromís d’aplicar-los a 
les seves agendes i als seus territoris ja que també es veuen afectats per aquests reptes i 
problemes (“leave no one behind”). 
 
Per tant, degut a la seva orientació de caràcter mundial, l’Agenda 2030 i els ODS necessiten, per a 
que l’aplicació sigui efectiva i es puguin assolir les fites establertes, un sistema de governança 
multinivell implicant l’esfera internacional, nacional, regional i local.  
 
Quins són els Objectius de Desenvolupament Sostenible? 

 

Objectiu 1: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes en tot el món. 

 

Normalment, la percepció de la pobresa és des de el punt de vista 
d’ingressos i recursos però la realitat es que és un problema de drets 
humans ja que entre les seves manifestacions pot figurar la falta d’un 
habitatge digne, la discriminació, l’exclusió socials  o l’accés a serveis 
bàsics com educació.   
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El creixement econòmic ha de ser inclusiu amb la finalitat de crear ocupacions sostenibles i de 
promoure la igualtat. Els sistemes de protecció social han d’aplicar-se per a mitigar els riscos 
d’aquells països propensos a patir desastres i també per a donar suport per a que es puguin 
enfrontar a les dificultats econòmiques.   
 

 Objectiu 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora 

de la nutrició i promoure l'agricultura sostenible. 

 
Un dels resultats que es vol assolir amb aquest objectiu es instaurar una 
profunda reforma al sistema agrari i alimentari mundial. Es busquen 
inversions en agricultura per tal d’augmentar la capacitat productiva 
agrícola i els sistemes de producció alimentària sostenibles. Els sectors 

de l'agricultura, la silvicultura i l'aqüicultura a més de subministrar menjar a tot el planeta, 
poden generar ingressos decents i donar suport al desenvolupament i protegir el medi ambient.  
 
 

Objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots en 
totes les edats. 
 
S’ha de garantir una vida saludable i promoure el benestar social per a 
poder afrontar als greus riscos de salut que enfronten moltes regions. Per 
una part s’ha de aconseguir reduir al màxim la taxa de mortalitat materna i 
neonatal millorant l’assistència qualificada, aplicant tecnologies més 
eficaces de combustibles nets per a cuinar, i educant sobre les 

conseqüències que pot tenir, per exemple, el tabac. 
Per un altre, són necessàries més iniciatives per a evitar la propagació de malalties infeccioses i 
erradicar per complet una àmplia gamma de malalties. També encara cal fer front a nombroses i 
variades qüestions persistents i emergents relatives a la salut, com a ara la necessitat d’un 
finançament més eficient dels sistemes de salut, la millora del sanejament i la higiene, l’augmentar 
en  l'accés als serveis mèdics o proveir més consells sobre com reduir la contaminació ambiental. 

 
Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i 
promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots. 
 
L’educació és la base per a millorar tots els àmbits ja que no només ajuda a 
trobar eines a la població per a desenvolupar-se, també ajuda a millorar la 
qualitat de vida de les persones. És important garantir l’accés a tots els 
nivells educatius, millorar les condicions de les escoles, treballar en les 

qüestions d'equitat relacionades amb les oportunitats que tenen nens i nenes de zones rurals, i 
invertir en beques educatives, tallers de formació per a docents, construcció d'escoles i millorar 
l’accés a l'aigua i electricitat a les escoles. 
 
 
 
 

mailto:observatori@vallesoriental.cat


 

 

Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental Tel: 93 860 07 05 
Consell Comarcal del Vallès Oriental  a/e: observatori@vallesoriental.cat 
Servei de Millora i Estratègia Corporativa  Web: www.vallesoriental.cat  
 
5 

Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar a totes les 
dones i les nenes. 
 
Tot i els avanços produïts a nivell mundial en relació amb la igualtat de 
gènere, les dones i les nenes continuen patint discriminació i violència en 
tots els llocs del món. Les xifres de dones i nenes que han afirmat haver 
experimentat violència física, sexual o ambdues, són encara molt elevades. 

Això es suma a que hi ha 49 països que no tenen lleis que protegeixin a les dones de la violència 
domèstica. A més, encara es produeixen pràctiques de mutilació genital femenina i es celebren 
matrimonis infantils.  
 
Donant més facilitats a les dones i nenes a l'accés a l'educació, a l'atenció mèdica, a un treball 
decent, i una representació en els processos d'adopció de decisions polítiques i econòmiques, 
serà més fàcil impulsar economies sostenibles. Per una altra banda, establint nous marcs legals 
d’igualtat laboral i suprimint pràctiques nocives sobre les dones posarà fi a la discriminació 
basada en el gènere que preval en molts països del món. 
 

 Objectiu 6: Garantir la disponibilitat d'aigua i la seva gestió sostenible i 
el sanejament per a tots. 
 
L’aigua dolça està repartida arreu del món de tal forma que no es ni 
equitativa ni adequadament, malgrat que teòricament hi ha prou aigua 
per a tothom. La sequera afecta a alguns dels països més pobres del 
món, i contribueix a empitjorar la fam i la desnutrició.  
Aquesta escassetat de recursos hídrics, juntament amb la mala qualitat 

de l'aigua i el sanejament inadequat repercuteixen en la seguretat alimentària, els mitjans de 
subsistència i l'oportunitat d'educació per a les famílies pobres a tot el món.  
 

Objectiu 7: Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i 
moderna per a tots. 
 
Es proposa secundar noves iniciatives econòmiques i laborals que assegurin 
l'accés universal als serveis d'energia moderns, millorin el rendiment 
energètic i augmentin l'ús de fonts renovables per a crear comunitats més 
sostenibles i inclusives. També cal augmentar l'ús d'energia renovable en 

sectors com el de la calefacció i el transport. 
 
Així mateix, es necessiten més inversions públiques i privades en energia sostenible i establir 
més polítiques amb compromisos més audaços 

 
Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i 
sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots. 
 
Tenir un lloc de treball no garanteix sortir de la pobresa. La falta 
d'oportunitats de treballs decents, la insuficient inversió i el baix consum 
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produeixen una erosió del contracte social bàsic present en les societats democràtiques. 
 
Per arribar assolir un desenvolupament econòmic sostenible, les societats hauran de crear les 
condicions necessàries per a que les persones puguin accedir a ocupacions de qualitat a l’hora 
que s’estimula l’economia sense fer malbé el medi ambient. També cal donar oportunitats 
laborals amb condicions decents per a tota la població en edat de treballar. Així mateix, 
l'augment de la productivitat laboral, la reducció de la taxa de desocupació, especialment entre 
els joves, i la millora de l'accés als serveis financers per a gestionar els ingressos, acumular actius 
i realitzar inversions productives són components essencials d'un creixement econòmic 
sostingut i inclusiu. L'augment dels compromisos amb el comerç, la banca i la infraestructura 
agrícola també ajudarà a augmentar la productivitat i a reduir els nivells de desocupació a les 
regions més empobrides del món. 
 

Objectiu 9: Indústria, innovació i infraestructura. 
 
Les inversions en infraestructures (transport, regadiu, energia, tecnologia de 
la informació i les comunicacions) són fonamentals per a aconseguir una 
economia robusta i un desenvolupament sostenible ja que ajuden a 
apoderar societats, fomentar la estabilitat social i aconseguir ciutat més 
resistents al canvi climàtic. També cal reduir significativament l'emissió de 
diòxid de carboni produït durant els processos de fabricació. 

 
El progrés tecnològic, l'augment dels recursos i l'eficiència energètica també facilitarà aconseguir 
els objectius mediambientals. És necessari invertir més en productes d'alta tecnologia que dominin 
les produccions manufactureres per a augmentar l'eficiència i millorar els serveis cel·lulars mòbils 
perquè les persones puguin estar connectades. 
 

Objectiu 10: Reduir la desigualtat en i entre els països. 
 
Les desigualtats i les grans diferències en l’accés als serveis sanitaris i 
educatius i a altres béns productius segueixen molt present a la nostra 
societat. A més la desigualtat dels ingressos dintre dels propis països ha 
augmentat. Per a que el creixement econòmic serveixi per a reduir la 
pobresa a de ser inclusiu i tenir en compte les dimensions del 

desenvolupament sostenible. 
 
És necessari que hi hagi un augment en el tracte lliure d'aranzels i que es continuïn afavorint les 
exportacions dels països en desenvolupament, a més d'augmentar la participació del vot dels 
països en desenvolupament dins del Fons Monetari Internacional (FMI). 
 

Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin 
inclusius, segurs, resilients i sostenibles. 
 
Hi ha molts problemes per a mantenir les ciutats sense fer mal bé el medi 
ambient, però a més també tenen grans problemes comuns com la 
congestió, la falta de fons per a prestar serveis bàsics, la falta de polítiques 
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apropiades en matèria de terres i habitatge i la deterioració de la infraestructura. 
 
Els problemes que enfronten les ciutats, com la recollida i la gestió segures de les deixalles sòlides, 
es poden vèncer de manera que els permeti continuar prosperant i creixent, i al mateix temps 
aprofitar millor els recursos i reduir la contaminació i la pobresa. 

 
Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. 
 
El consum i la producció sostenible consisteixen a fomentar l'ús eficient 
dels recursos i l'energia, la construcció d'infraestructures que no danyin 
el medi ambient, la millora de l'accés als serveis bàsics i la creació 
d'ocupacions ecològiques, justament remunerats i amb bones condicions 
laborals. Tot això es tradueix en una millor qualitat de vida per a tots i, a 

més, ajuda a aconseguir plans generals de desenvolupament, que rebaixin costos econòmics, 
ambientals i socials, que augmentin la competitivitat i que redueixin la pobresa. 
L'objectiu és fer més i millors coses amb menys recursos. Es tracta de crear guanys nets de les 
activitats econòmiques mitjançant la reducció de la utilització dels recursos, la degradació i la 
contaminació, aconseguint al mateix temps una millor qualitat de vida. A l’hora, consisteix 
també a sensibilitzar als consumidors. 

 
.Objectiu 13: Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i 
els seus efectes. 
 
El canvi climàtic afecta a tots els països. Els patrons climàtics estan 
canviant, els nivells de la mar estan augmentant, els esdeveniments 
climàtics són cada vegada més extrems i les emissions del gas d'efecte 
d'hivernacle estan ara en els nivells més alts de la història. Per a enfortir 

la resposta global a l'amenaça del canvi climàtic, els països van adoptar l'Acord de París en la 
COP21, en vigor des del novembre de 2016, on es va limitar l'augment de la temperatura global 
a menys de 2 graus centígrads. 
 

Objectiu 14: Conservar i utilitzar en forma sostenible els oceans, les mars i 
els recursos marins per al desenvolupament sostenible. 
 
Actualment, encara existeix una contínua deterioració de les aigües 
costaneres, a causa de la contaminació i l'acidificació dels oceans, que 
està tenint un efecte advers sobre el funcionament dels ecosistemes i la 
biodiversitat, i que també està afectant negativament la pesca de petita 

escala. Les àrees marines protegides han de ser administrades de manera efectiva, comptar amb 
recursos suficients i regulacions que ajudin a reduir la sobrepesca, la contaminació marina i 
l'acidificació dels oceans. 
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Objectiu 15: Gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la 
desertificació, detenir i invertir la degradació de les terres i detenir la 
pèrdua de biodiversitat. 
 
Una gran part de la superfície terrestre està coberta per boscos. Aquests 
a més de proporcionar aliment i refugi, són fonamentals per a combatre 
el canvi climàtic ja que protegeixen la diversitat biològica i els habitatges 

de la població indígena. La desforestació i la desertificació, ambdues provocades per les 
activitats humanes i el canvi climàtic, posen en risc tota la biodiversitat i contribueixen a enfortir 
la pobresa de moltes persones. Aquests dos problemes han passat a ser dos dels gran reptes per 
al desenvolupament sostenible 
 

Objectiu 16: Promoure societats, justes, pacífiques i inclusives. 
 
Les amenaces d'homicidi intencional, la violència contra els nens, el 
tràfic de persones i la violència sexual, són temes importants que ha de 
ser abordats per a crear societats pacífiques i inclusives.  
 
Per a fer front a aquests desafiaments i construir societats més 

pacífiques i inclusives, és necessari que s'estableixin reglamentacions més eficients i 
transparents, i pressupostos governamentals integrals i realistes, així  com la creació 
d'institucions nacionals de drets humans més independents 

 
Objectiu 17: Revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament 
Sostenible. 
 
Per tal d’assolir el desenvolupament sostenible es requereixen aliances 
entre els governs, el sector privat i la societat civil, i nivell global, 
regional, nacional i local. 
 

 

L’Administració Local com a promotor de l’Agenda 2030 i els ODS 

 
Tot i que l’Agenda 2030 i els ODS no tenen cap tipus d’obligacions jurídiques, si que comporta un 
compromís polític i ètic. Per a poder arribar a assolir les fites establertes als ODS, cal una 
intervenció i col·laboració entre l’Administració, el sector privat i la societat civil. El paper més 
important recau a la pròpia Administració ja que és l’encarregada d’establir les estructures bàsiques 
i comunes d’actuació. 
 
Més concretament, qui realment ha de promoure l’Agenda 2030 i els ODS són els municipis —com 
a entitats bàsiques de l’organització territorial en l’àmbit de l’Administració Pública local— definint  
les línies estratègiques dels seus programes d’acció política a través de l’alineació de l’Agenda 2030 i 
sota la promoció del desenvolupament sostenible. 
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En primer lloc la majoria de les fites establertes en els ODS recauen en les competències 
municipals. En segon lloc, un dels principals problemes que tenen els ODS és el desconeixement 
d’aquests per part de la societat civil. L’últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques 
(CIF) indica que més del 80% de la població de l’Estat espanyol desconeix l’Agenda 2030. Els 
municipis són les entitats més properes i amb més interacció amb la ciutadania, per tant els hi 
recau el paper de liderar els processos locals per a sensibilitzar als ciutadans i implicar-los amb 
aquesta agenda. 
 
A més, l’Administració també a de formar i sensibilitzar al personal municipal per a que traspassi 
l’execució i el coneixement dels ODS a la societat.  
 
Des del món local doncs cal trobar una manera de monitorar, avaluar i retre comptes sobre la 
implementació dels ODS als seus municipis, per tal d’assolir l’objectiu de l’Agenda 2030 i aconseguir 
fer front els reptes que suposa, per exemple, l’ocupació, la protecció social o el medi ambient.  
 
La idea que es presenta de l’Agenda 2030 i dels ODS d’establir una ruta estratègica universal i 
conjunta per a fer front certs reptes i problemes globals i que afecten a tothom, i l’acceptació per 
part dels estats de introduir aquesta ruta a les seves agendes, defineix amb precisió quin és 
l’objectiu de les administracions, especialment aquelles més properes a la ciutadania: definir i 
implementar polítiques públiques destinades a cobrir aquestes necessitats sota la perspectiva més 
amplia del concepte de desenvolupament sostenible.  
 

Com pot l’Administració local implementar els ODS a les seves agendes? 

 

Alguns municipis arreu de l’estat ja han començat a treballar en la implementació de l’Agenda 2030 

al seu pla d’acció política. Aquesta alineació, però, no es pot fer de qualsevol manera. En primer 

lloc, tant els ODS com les seves fites i els seus indicadors, estan dissenyats des de una perspectiva 

global. Com a conseqüència, és possible que no tots es puguin adaptar (i adoptar) a les necessitats 

municipals. Els municipis hauran de seguir una línia estratègica de coherència entre els ODS i la 

realitat territorial, adaptant les fites i els indicadors en funció de les seves necessitats per tal de fer 

una correcta implementació de l’Agenda 2030 a nivell local. 

 

En segon lloc, ens trobem en una realitat temporal on l’alineació de l’Agenda 2030 no es farà de 

forma immediata si no que requerirà un temps. A més, en el nostre territori, aquesta alineació anirà 

passant per diferents fases i escales temporals. L’Agenda de desenvolupament sostenible es 

contempla fins l’any 2030, però la legislatura d’un govern del nostre sistema dura 4 anys. Per tant, a 

la fi d’una legislatura i, en el canvi d’aquesta, s’haurà de fer revisió dels resultats i reforçar els punts 

febles trobats per tal de continuar amb una línia estratègica a favor dels ODS.  

 

A l’hora de dissenyar un pla d’alineació de l’Agenda 2030, s’ha seguit un procediment emmarcat en 

4 fases. Tota acció estarà enfocada en les 5 esferes (les 5 p) que l’Agenda 2030 pretén estimular per 

a aconseguir el canvi. És molt important que aquestes esferes siguin referents a l’hora de dissenyar 

el pla. 
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En la primera fase d’aquest pla, s’identificaran els principal punts estratègics del pla d’actuació 

política del govern local. Aquest punts han de marcar la ruta que a seguir i les grans àrees 

d’actuació que es voldran redefinir. Un cop localitzats aquests punts, es passarà a la segona fase, on 

es dissenyaren les polítiques municipals que desenvoluparan les estratègies de govern. El disseny 

d’aquestes polítiques haurà d’estar lligat amb els ODS, per tant en aquesta fase, s’hauran de 

seleccionar els ODS que millor s’adaptin a la realitat municipal per a dissenyar polítiques sota la 

perspectiva d’aquests. És important tenir en compte que degut al caràcter multidimensional del 

desenvolupament sostenible, hi ha una forta interrelació entre els ODS. Per aquest motiu, les 

polítiques no poden contemplar-se de forma aïllada, si no que entre elles s’hauran de 

complementar. 

 

Un cop dissenyades les polítiques públiques, s’iniciarà la tercera fase on es construiran una sèrie 

d’actuacions que es concreten en plans i programes municipals, que complementen a aquestes 

polítiques i ajudaran a implementar-les. En aquesta fase, les actuacions hauran d’anar acord amb 

els ODS i el desenvolupament sostenible. Finalment, la quarta fase serà d’avaluació, on s’hauran de 

dissenyar un seguit de fites, amb indicadors avaluatius d’esforç i de resultats.  

 

 
 
El pla d’alineació té un procediment molt semblant al cicle que segueix una política pública però 
amb la diferencia que, inicialment, aquí no es busca donar solució a un problema social. Els 
problemes territorials estaran definits al pla estratègic de govern. El que es pretén es introduir 
els ODS a l’acció política des de l’inici del disseny de la política i trobar fites i indicadors 
d’avaluació per aquestes, però que a l’hora avaluïn que realment es compleixen els objectius 
seleccionats pel govern local. 
 
L’alineació de l’Agenda 2030 amb les agendes polítiques municipals s’ha de fer amb plans 
d’actuació coherents i amb polítiques que es puguin interrelacionar. Totes les accions s’han de 
poder alinear correctament amb els ODS i les fites fixades, i a l’hora aquestes accions han de ser 
clares per a poder visibilitzar resultats. Per una altre part, l’alineament s’ha de capitalitzar per a 
poder veure si es compta amb els recursos i les capacitats necessàries. Per últim, l’alineament i 
les accions s’hauran de vincular amb els espais de participació ciutadana. 
 
La interrelació del ODS 

 
Els resultats obtinguts a l’hora de interrelacionar diferents ODS generalment són positius però, a 
vegades, d’aquestes interrelacions poden sorgir desequilibris. El mateix pot passar quan es 
interrelacionen indicadors d’un mateix ODS.  
 

Punts 
estrategics 
del pla de 

govern

Polítiques 
públiques

Plans i 
programes

Fites amb 
indicadors 

d'esforç i de 
resultat
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Quan es interrelaciona indicadors d’un mateix Objectiu s’han d’adjudicar valors positius i negatius i 
depenent de com s’apliquin es poden aconseguir resultats diferents. Per exemple, dos indicadors 
definits a l’Objectiu 3 són “taxa de mortalitat maternal” i “parts atesos per personal sanitari 
qualificat”. Si es dona un valor negatiu al primer indicador i un valor positiu al segon indicador el 
resultat serà l’assoliment de l’Objectiu 3 ja que per a reduir la taxa de mortalitat maternal s’haurà 
d’augmentar el personal sanitari qualificat que assisteix en el part. 
 
De la mateixa forma que trobem sinergia entre dos indicadors d’un mateix Objectiu, també podem 
trobar desequilibris derivats d’aquesta combinació. Per exemple, quan es interrelacionen els 
indicadors de l’Objectiu 7 “proporció de la població que té accés a la electricitat” i “proporció 
d’energia renovable en el consum final total d’energia” es produeix un resultat negatiu ja que a 
molts països, moltes persones han aconseguit accedir a la electricitat però sense fer us d’energies 
renovables. El desequilibri generat no recolzarà l’Objectiu 7 i per tant, no es podrà assolir 
correctament.  
 
Generalment, les sinergies provocades per la interacció d’indicadors d’un mateix objectiu superen 
els desequilibris que es poden generar. Com a norma general, hi ha una gran compatibilitat entre 
els indicadors d’un mateix Objectiu.  
 
Aquesta interrelació positiva també dependrà molt segons els Objectius amb els quals s’està 
treballant. Per exemple, si es treballa amb l’Objectiu 1 serà més fàcil trobar sinergies amb altres 
ODS ja que gairebé tots els indicadors estan interrelacionats. La fi de la pobresa (ODS 1) està 
vinculada amb la salut i el benestar (ODS 3), amb una educació de qualitat (ODS 4) o amb l’aigua 
neta i sanejament (ODS 6). La relació positiva que es generen entre varis ODS es produeix per una 
part, pels múltiples indicadors que tenen en comú i per l’altre, pel fet de tenir tots components que 
formen part de l’índex de desenvolupament humà.  
 
Per una altra part, hi ha Objectius que al interrelacionar-los entre ells no s’aconsegueix obtenir 
relacions positives. Per exemple, l’ODS 9 (Indústria, innovació i infraestructura) té una correlació 
negativa amb els ODS 1,2,4,6,8,11,12,13 i 15 (fi de la pobresa, fam zero, educació de qualitat, aigua 
neta i sanejament, ciutats i comunitats sostenibles, consum i producció responsables, acció 
climàtica, vida terrestre). Aquesta interrelació amb efectes i resultats negatius deriva del paradigma 
del desenvolupament tradicional no centrat en la sostenibilitat. És a dir, la manera que te un estat 
en centrar-se en el creixement econòmic per a generar benestar humà a expenses del medi 
ambient sostenible. Per això, els països que proporcionen millor benestar també acostumen a ser el 
països amb més problemes mediambientals. 
 
En aquests casos, la solució a aquests problemes d’interrelacions és dissenyar polítiques públiques 
que es centrin en transformar a la societat i que ajudin a trencar amb aquest bloqueig al 
desenvolupament sostenible.  
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CONCEPTES: 
“El desenvolupament sostenible és la satisfacció de les necessitats de la generació present sense 
comprometre la capacitat de les generacions futures per a satisfer les seves pròpies necessitats” Comissió 
Mundial sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, ‘El nostre futur comú‘, 1987 
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Les Notes Informatives són publicacions electròniques de l’Observatori – Centre d’Estudis del Vallès 
Oriental. Les Notes Informatives publiquen, periòdicament, informació rellevant per a la presa de 
decisions en l’àmbit del desenvolupament local al Vallès Oriental. 
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