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El paper de les entitats locals és

essencial per al compliment dels

Objectius del Desenvolupament

Sostenible i la Federació Espanyola

de Municipis i Províncies (FEMP) és la

institució encarregada d'impulsar

l'Agenda 2030 per al compliment

d'aquests objectius. 

La FEMP entén que només des dels

ajuntaments, a causa de la seua

proximitat amb la ciutadania i el

coneixement del terreny, es poden

aconseguir els objectius d'ací a 9

anys mitjançant polítiques públiques

adequades i una estructura de treball

en xarxa.

Per a això, es compta amb dues eines

principals: el Conveni Marc entre la

FEMP i la Secretària d'Estat per a

l'Agenda 2030 i la Guia per a la

Localització de l'Agenda 2030, la qual

s'analitza a continuació.

Introducció

PÀG. 1



Objectius de
desenvolupament
sostenible

Partint de l'experiència i la proximitat de les

entitats locals respecte a la ciutadania, el

procés de localització dels ODS en els

territoris es basa en els següents punts:

Disseny i adopció de plans i polítiques adequades als desafiaments.

Generació de coneixement i compromís social.

Desenvolupament de les capacitats necessàries en el sí de l'Administració Pública

i les parts actrius.

Mobilització de la col·laboració i el diàleg entre el sector públic i privat.

Atracció de recursos financers públics i privats. 
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PÀG.2 



1 PRENDRE CONSCIÈNCIA DES DEL PROPI GOVERN LOCAL...

2 CONSCIENCIAR A LA CIUTADANIA SOBRE ELS EFECTES
POSITIUS DELS ODS EN LA QUALITAT DE VIDA I LA SEUA
CAPACITAT D'INFLUÈNCIA...

 

mitjançant una declaració institucional de compromís per part del govern

incloent al major nombre de forces polítiques, reflexionant internament,

creant un pla de formació sobre l 'Agenda 2030 dirigit a tota la institució i

creant grups de treball amb persones representant polítics i tècnics . Tot

això sempre en constant comunicació amb la ciutadania . 

mitjançant esdeveniments de presentació de l 'Agenda 2030, organitzant

companyies de promoció d 'hàbits sostenibles i promovent activitats

culturals i esportives .

3 ESTABLIR SINERGIES AMB ALTRES ENTITATS  I GRUPS
D’INTERÈS...

 
a través de la mobilització i el reforç d 'aliances amb les diferents parts

actrius de caràcter local com ONG, empreses, sindicats o mitjans de

comunicació ; promovent iniciatives complementàries d 'Educació per al

Desenvolupament Sostenible en espais locals i donant suport a les

iniciatives en les universitats . 

�  TASQUES PER A REALITZAR DES DEL GOVERN LOCAL
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1 VERIFICAR SI EXISTEIX UNA ÀREA ENCARREGADA D'AQUESTA
FUNCIÓ

2 INFORMAR I ESTABLIR SINERGIES
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En cas d 'existir, valorar quines són les seues capacitats efectives i, en el cas

contrari, hauria de crear-se . 

amb la resta de les àrees per a una major coordinació . 

�  TASQUES PER A REALITZAR DES DEL GOVERN LOCAL

Funcions del càrrec polític dins de l 'àrea:

Difondre el procés de localització i implementació dels ODS i presentar al

conjunt del gabinet les metes globals dels ODS .

Compondre un equip encarregat del procés de localització .

Coordinar la realització del diagnòstic local per a identificar les

mancances, el procés de priorització d 'objectius, l 'elaboració del

document final i el procés d 'implementació i monitoratge del Pla de

Localització .

Comunicar les diferents etapes del procés, les decisions i els avanços . 
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FUNCIONS DE L 'EQUIP TÈCNIC

Identificar per cadascun dels ODS les àrees i programes del municipi que ja

estan contribuint a l 'Agenda 2030 .

Establir pautes de rutina de treball : agenda de reunions, elaboració d 'informes,

etc .

Coordinar el procés d 'elaboració del diagnòstic local .

Elaborar propostes tècniques sobre : priorització d 'objectius i metes ODS,

determinació de metes locals i indicadors i de polítiques per a aconseguir

aquestes metes i el sistema de monitoratge .

Disseny i implementació del pla de comunicació de la iniciativa ODS que

acompanyarà el procés de localització . 

FACTORS A TINDRE EN COMPTE: L 'EQUIP TÈCNIC
 

En el cas de municipis mitjans o xicotets pot estar constituït per un xicotet grup

on serà clau una bona coordinació i comunicació amb altres àrees

departamentals . 

En cas de municipis molt xicotets, la responsabilitat podria recaure sobre

l 'alcaldia . En àrees rurals compostes, els diferents alcaldies poden conformar

l 'equip tècnic . En casos de municipis amb una grandària major es recomana la

creació de subcomissions o equips de treball organitzats de manera temàtica

per a una major productivitat .
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�  TASQUES PER A REALITZAR DES DEL GOVERN LOCAL

1 REVISIÓ DE DOCUMENTS DE DIAGNÒSTIC, D'ESTRATÈGIA O
QUALSEVOL PLA PREVI

2 ANALITZAR LES OPORTUNITATS QUE PRESENTA L'AGENDA 2030

 

per a, posteriorment, valorar una possible actualització i correcció d 'errors . En

cas d 'existir, coordinar amb l 'àrea d 'estadística o anàloga del govern local .

per al desenvolupament del territori i les principals problemàtiques locals, fent

èmfasis en els col ·lectius vulnerables .

3 VALORAR LA RECOLLIDA I ANÀLISI D'INFORMACIÓ QUALITATIVA

 
extreta de reunions amb responsables polítics i personal tècnic del govern local .

4 ELABORAR UN DIAGNÒSTIC SINTÈTIC I PRÀCTICA QUE PERMETA LA
PRESA DE DECISIONS

 
en els següents passos del procés de localització de ODS i que siga d 'utilitat per a

la gestió .

5 VALIDAR INTERNAMENT I AMB LA RESTA DELS GRUPS D’INTERÈS
IMPLICATS

 
mitjançant tallers o jornades, el document de diagnòstic final .



PÀG.7 

�  TASQUES PER A REALITZAR DES DEL GOVERN LOCAL

1 IDENTIFICAR ELS PRINCIPALS GRUPS D’INTERÈS

2 ANALITZAR LES SEUES CARACTERÍSTIQUES

 respecte a la seua missió i activitats, disposició per a participar, col ·laborar i

contribuir al procés de construcció de l 'Agenda 2030 . 

2 . Elaboració pròpia en base a la 'Guia per a la localització de l 'Agenda 2030 '
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QUÈ  PODEN APORTAR CADASCUN DELS GRUPS D’INTERÈS?

GOVERNS REGIONALS I LOCALS

Identificar el coneixement de la població sobre els ODS .

Impulsar models de participació i governances multiactor i multinivell, a més de configurar

prioritats quant a l 'actuació i plans estratègics alineats amb els ODS .

Integrar la visió del desenvolupament sostenible inclusiu en les seues polítiques .

Procurar estratègies a mig-llarg termini que compten amb agents clau i promoure el canvi de

la seua cultura institucional sobre maneres de gestió més inclusives, i més transversals,

generant un llenguatge comú i inclusiu i una gestió del coneixement compartida, entre altres

aspectes .

SOCIETAT CIVIL

Pel seu coneixement directe amb la realitat, definir propostes concretes i polítiques

transformadores .

Demandar als poders públics el compliment dels compromisos adquirits .

Secundar i acompanyar a les persones en situació d 'exclusió i vulnerabilitat perquè poden fer

arribar les seues demandes, a més de denunciar situacions d 'exclusió i vulneració de drets .

Centres educatius i universitaris .

Investigar sobre els ODS, buscar solucions i enfocaments innovadors i educar en valors per a

un desenvolupament sostenible inclusiu .

Mobilitzar i implicar la infància i la joventut com a parts socials essencials . 

Crear consciència per a una ciutadania responsable i coordinada . 

 

SECTOR PRIVAT

Incorporar criteris de sostenibilitat, pensament a llarg termini i d 'acompliment ambiental,

social i de governança a les seues empreses .

Desenvolupament i aplicació de noves tecnologies .

Generar valor social, a més de responsabilitzar-se amb la protecció del medi ambient . 
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�  TASQUES PER A REALITZAR DES DEL GOVERN LOCAL

1 IDENTIFICAR LES ESCLETXES EXISTENTS EN RELACIÓ ALS ODS 

2 VALIDAR L'ANÀLISI

 

Partint dels resultats del diagnòstic inicial de la situació del territori .

En cas de comptar amb grups de treball . Si són de caràcter intern, presentar

l 'anàlisi en jornades o tallares de contrast amb la resta dels grups d ’interès

implicats .
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�  TASQUES PER A REALITZAR DES DEL GOVERN LOCAL

1 ELABORAR UNA SÈRIE DE CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

2 VALIDAR AQUEST INFORME

 

per a l 'elaboració del Pla .

amb els grups de treball . En cas de grups de treball de caràcter intern, aquesta

validació es pot dur a terme mitjançant jornades o tallers de contrast amb la

resta de grups d ’interès implicats .

3 DIFONDRE LA PRESENTACIÓ DE L'INFORME

 mitjançant una nota de premsa o xarxes socials . 
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�  TASQUES PER A REALITZAR DES DEL GOVERN LOCAL

1 CONVOCAR AL GRUP DE TREBALL O ÀREES INVOLUCRADES

2 REPRENDRE L'INFORME DE DIAGNÒSTIC

 

Si les persones representants d ’àmbit polític i administratiu no són presents se 'ls

ha d 'involucrar en l 'anàlisi i la presa de decisions . 

respecte a la relació entre cada eix de gestió local i ODS concrets . 
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�  TASQUES PER A REALITZAR DES DEL GOVERN LOCAL

1 CONVOCAR AL GRUP DE TREBALL I LES ÀREES INVOLUCRADES ...

2 VERIFICAR EL CARÀCTER CONCRET, MESURABLE I AMBICIÓS DE
LES METES LOCALS,

 

i identificar les metes a nivell local (d 'acord amb els ODS prioritzats) que

permeten conéixer la realitat local .

a més de que el conjunt de metes seleccionades aborda les dimensions del

desenvolupament sostenible : ambiental, econòmic i social .

3 ELS INDICADORS HAN DE SER QUANTITATIUS I QUALITATIUS,

 
a més d 'establir una línia base respecte a la informació quantitativa recaptada,

les metes i indicadors . 

4 LES METES HAN D'ESTAR AGRUPADES PER CATEGORIES...

 

com a sexe, edat o discapacitat .

5 VERIFICAR LA DISPONIBILITAT DELS RECURSOS

 

econòmics i humans necessaris .
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�  TASQUES PER A REALITZAR DES DEL GOVERN LOCAL

1 GARANTIR LA IMPLICACIÓ ACTIVA DE LES PERSONES,
DEPARTAMENTS I ÀREES RESPONSABLES...

2 SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ

 

dels temes transversals o punts focals .

1del personal i revisió de tots els passos i decisions . 
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LA COOPERACIÓ  INTERNACIONAL ES CONSTRUEIX A
TRAVÉS DE:

1 REFORÇ DE LES CAPACITATS INSTITUCIONALS I OPERATIVES DELS
GOVERNS LOCALS 

2 CREACIÓ D'ESPAIS PARTICIPATIUS

 

mitjançant l 'intercanvi horitzontal de recursos i coneixements .

3 SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ 

 
sobre els reptes i problemes locals .

ELS FONS DE COOPERACIÓ

Espai clau de coordinació i aliança dels governs locals i altres

entitats . Les majors ajudes s 'articulen a través de convocatòries

de subvencions dirigides cap al teixit associatiu .
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�  TASQUES PER A REALITZAR DES DEL GOVERN LOCAL

1 IMPLICACIÓ ACTIVA DEL GRUP DE TREBALL

2 MANTENIMENT DE LA COORDINACIÓ

 

constituït en la fase de disseny .

entre les diferents àrees i garantia de la inclusió dels aspectes transversals en

tots els programes i projectes sectorials . Malgrat la normal “fragmentació” en la

gestió de polítiques públiques a causa de la diversitat d ’àrees és necessari

garantir la integritat de l ’Agenda 2030 .

3 GARANTIR LA INCLUSIÓ DELS ASPECTES TRANSVERSALS 

 
en tots els programes i projectes sectorials .

4 ESTABLIMENT DE PLATAFORMES

 

1de governança multinivell en competències comunes . 
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�  TASQUES PER A REALITZAR DES DEL GOVERN LOCAL

1 L'ÀREA O PUNT FOCAL HA DE DISSENYAR UN SISTEMA DE
MONITORATGE

2 VERIFICACIÓ DE LA DISPONIBILITAT DE DADES

 

1 .  que permeta recollir informació sobre el grau d 'execució i l 'avanç de les

decisions preses .

(combinació d 'indicadors qualitatius i quantitatius).

3 ASSOCIACIÓ DE CADA INDICADOR AMB LA SEUA FONT

 
d 'informació i freqüència amb la qual es publica .

4 VALIDACIÓ DELS INFORMES

 

de seguiment i avaluació amb totes les parts actrius .



Factors a tindre
en compte en
cada fase

LA GRANDÀRIA DEL MUNICIPI
En municipis xicotets o rurals les capacitats

tècniques amb limitades. Es poden centrar els

esforços en determinats ODS i metes globals. A

més, cobren major importància les sinergies i la

cooperació amb altres municipis. 

QUÈ PODEN APORTAR ALTRES
GRUPS D’INTERÈS?
Elaborar un taller de validació per a tractar

d'arribar a acords en cas que en el grup de

treball no hi haja representació d’entitats no

governamentals.
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Guía para la Localización de la Agenda 2030. 
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