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POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 



REPTES GLOBALS 



REPTES GLOBALS 
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ELS ODS GLOBALS 

 



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 seus efectes i l'alerta 
primerenca.  

13.a Complir el compromís dels països desenvolupats que són parts de la Convenció marc de 
les Nacions Unides sobre el canvi climàtic d’assolir l'any 2020 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 a l’adopció de mesures 
concretes de mitigació i la transparència en llur 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.  

ODS13. Adopar mesures urgents per a combratre el CC i 
els seus efectes 



2.1 Per a 2030, posar fi a la fam i assegurar l'accés de totes les persones, en particular de les 
persones pobres i en situacions vulnerables, inclosos els lactants, a una alimentació sana, 
nutritiva i suficient durant tot l'any.  
 
2.2 Per a 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, fins i tot aconseguint, a tot tardar el 
2025, les metes convingudes internacionalment sobre el retard del creixement i l'emaciació 
dels menors de 5 anys, i abordar les necessitats de nutrició de les adolescents, dones 
embarassades i lactants, així com les persones grans.  
 
2.3 Per a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors/es d'aliments 
de petita escala, en particular les dones, els pobles indígenes, agricultors/es familiars, 
pastors/es i pescadors/es, entre altres coses mitjançant un accés segur i equitatiu a les terres, 
a altres recursos de producció i inputs, coneixements, se serveis financers, mercats i 
oportunitats per a la generació de valor afegit i treball no agrícola.  

ODS3. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la 
millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible  



2.4 Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d'aliments i aplicar 
pràctiques agrícoles resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al 
manteniment dels ecosistemes, enforteixin la capacitat d'adaptació al canvi climàtic, 
fenòmens meteorològics extrems, sequeres, inundacions i altres desastres, i millorin 
progressivament la qualitat del sòl i la terra.  
 
2.5 Per a 2020, mantenir la diversitat genètica de les llavors, cultius i animals de granja i 
domesticats així com les espècies silvestres connexes, entre altres coses mitjançant una bona 
gestió i diversificació dels bancs de llavors i plantes a escala nacional, regional i internacional, i 
promoure l'accés als beneficis que es derivin de la utilització dels recursos genètics i 
coneixements tradicionals, així com llur distribució justa i equitativa, com s'ha convingut 
internacionalment. 

ODS3. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la 
millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible  









APLICACIÓ DELS ODS A ESCALA EUROPEA... 
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5è AR IPCC (2013):   

 

– Cap dubte sobre el fet que l’activitat de l’home és la causa principal de 
l’escalfament global actual.  

– La temperatura global de la Terra ha augmentat 0,76ºC en el període 1850-
2005. 

– Cap a finals del segle XXI el rang probable d’augment de la temperatura global 
de la Terra és de 1,5-4,5ºC. 

 

EL CANVI CLIMÀTIC: UN FENOMEN GLOBAL... 



AMB IMPACTES REGIONALS... 



• La temperatura mitjana anual a Catalunya s’ha incrementat a un ritme de 
+0.23ºC/dècada des de 1950, un valor estadísticament significatiu. L’any 2014 va 
tenir una anomalia positiva d’1.4ºC esdevenint així el tercer any més càlid des de 
1950. 

• Estacionalment, és l’estiu l’època de l’any amb un increment tèrmic més marcat 
(+0.33ºC/dècada), seguit de la primavera (+0.22ºC/dèdada), la tardor 
(+0.19ºC/dècada) i l’hivern (+0.18ºC/dècada). 

I A CAT 

http://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2015/09/02105348/Grafica-ATM-anual-CAT-1950_2014.pdf
http://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2015/09/02105348/Grafica-ATM-anual-CAT-1950_2014.pdf
http://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2015/09/02105348/Grafica-ATM-anual-CAT-1950_2014.pdf
http://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2015/09/02105348/Grafica-ATM-anual-CAT-1950_2014.pdf
http://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2015/09/02104622/Grafica-ATM-estiu-CAT-1950_2015.pdf
http://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2015/09/02104624/Grafica-ATM-primavera-CAT-1951_2015.pdf
http://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2015/09/02105346/Grafica-ATM-tardor-CAT-1950_2014.pdf
http://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2015/09/02104625/Grafica-ATM-hivern-CAT-1951_2015.pdf


 

 

 

 

• La precipitació anual al conjunt de Catalunya mostra una lleugera tendència a 
la disminució des de 1950, al voltant de -1.3%/dècada, però sense ser 
estadísticament significatiu.   

• Estacionalment l’estiu, és l’època de l’any amb un descens de la precipitació 
més marcat i estadísticament significatiu (-5.0%/dècada), mentre que la resta 
d’estacions no mostren una tendència tant evident.   

I A CAT 

http://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2015/03/12131731/Grafica-APPT-anual-CAT-1950_2014.pdf
http://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2015/03/12131731/Grafica-APPT-anual-CAT-1950_2014.pdf
http://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2015/03/12131731/Grafica-APPT-anual-CAT-1950_2014.pdf
http://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2015/03/12131733/Grafica-APPT-estiu-CAT-1950_2014.pdf


3r Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya 
 

• 170 experts (entre autors i revisors) 

• Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), Servei 
Meteorològic de Catalunya (SMC), Institut d'Estudis Catalans (IEC) i Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) 

http://cads.gencat.cat/
http://www.iec.cat/
http://canviclimatic.gencat.cat/


LA COP21: LA REFERÈNCIA DELS 2ºC 

París, 12 de novembre de 2015 



 
Fuente: OECD Environmental Outlook Baseline; output from IMAGE/ ENV-Linkages.  





MARC ESTRATÈGIC 

MARC SECTORIAL 

ECATDS (2026) 
CAT2020 (2020) 
PLA NACIONAL ODS (2030) 

CC 
Pla Cat de Mitigació 
Estratègia CAT d’Adaptació 
... 

Energia 
PECAC 2020 
Estratègia Biomassa 
... 

Economia verda/circular 
Impuls a l’Economia Verda i Circular 
Estratègia Catalana Ecodisseny 
PRECAT  
... 

Agricultura / Pesca / Alimentació 
Pla de Regadius 
... 

CADS 
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