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Oportunitats i reptes de l’Agenda 2030 per a l’avaluació: oportunitats

Oportunitats

Tipus 

d’avaluacions

Preguntes 

d’avaluació

Nous elements de 

l’Agenda 2030
Avaluació de les necessitats Quin és el problema i l’abast 

del mateix

Noves necessitats, concepció més àmplia 

de les mateixes.

Avaluació del disseny Quina és la lògica de la 

política?

Connexions i interdependències entre 

polítiques. Aproximació més sistèmica de 

les teories del canvi. Major complexitat

Avaluació de la 

implementació

S’ajusta a com es va pensar? Major importància atorgada al canvi fa 

necessàries més iteracions, major 

importància al seguiment, ampliar-ne la 

perspectiva, col·lectius, pluralitat de 
stakeholders

Avaluació d’impacte Funciona la intervenció? Trade-off: major ventall i riquesa dels 

outcomes per una banda per altra major 

dificultat en atribució causal d’impactes.

Avaluació Econòmica És eficient la política? Major riquesa -més outcomes-, major 

dificultats alhora en priorització

Oportunitats de l’Agenda 2030

• Enriqueix les preguntes 
d’avaluació a partir d’incorporar-
ne nous elements

• Afegeix complexitat al món de 
l’avaluació: enriquiment 
metodològic de la disciplina 

• Millora la seva capacitat de 
millora de les intervencions 
públiques



Oportunitats i reptes de l’Agenda 2030 per a l’avaluació: reptes

• La complexitat fa necessari articular mecanismes més sistèmics que ajudin a la seva preparació i 
posada en marxa: seguiment outcomes, millorar accés a dades i al seu creuament anonimitzat i 
segur

• Necessitat d’establir agendes d’avaluació que incorporin els ODS

• Reptes de fer-se les preguntes d’avaluació adequades

• Exemple de l’avaluació del Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona com a intervenció que ha 
tingut lloc en diferents àmbits com les agendes 2030 i no ha permès identificar quin impacte té 
però en canvi ha estat generadora d’innovació social

Reptes



Oportunitats i reptes de l’Agenda 2030 per a l’avaluació: condicionants

A nivell de Governance:

• Necessitat d’unitats que adoptin centralitat en la planificació de les avaluacions, en el Govern de 
les dades i en maximitzar l’ús de les avaluacions (treure profit dels aprenentatges)

• Necessitat d’aprofitar els aprenentatges de les avaluacions: Iniciatives What Works? Xarxes i 
repositoris i d’apropar-los als diferents actors amb responsabilitats diverses en la presa de 
decisions

• Diversitat en els stakeholders obliga a transcendir l’esfera del món públic, a un major pluralisme 
en les avaluacions i a una major difusió de la cultura de l’avaluació també cap a la ciutadania

condicionants




