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Publicacions: 
 

• S’ha publicat l’informe “Taxation, Innovation and the Environment – The 
Spanish Case”, escrit per Ignasi Puig Ventosa, membre d’ENT, per a 
l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), 
i amb el finançament de l’Institut d’Estudis Fiscals del Ministeri d’Hisenda. 
L’informe es pot descarregar a: 
http://www.olis.oecd.org/olis/2008doc.nsf/linkto/com-env-epoc-ctpa-
cfa(2008)38-final 
 

• El proper número de la Revista Residuos publicarà l’article “Nuevo impuesto 
sobre la incineración de residuos en Cataluña”, escrit per Ignasi Puig 
Ventosa, membre d’ENT. 

 
Nous projectes: 
 

• L’Ajuntament d’Alella ha encarregat el projecte “Estudi de viabilitat per a la 
implantació de la recollida selectiva porta a porta” al municipi. 
 

• Hem iniciat el projecte “Valoració dels costos econòmics de la sequera a 
Catalunya (2007-2008)”, encarregat per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 

• L’Ajuntament de Riudecanyes i l’Associació de Municipis Catalans per a la 
Recollida Porta a Porta han encarregat l’estudi “Viabilitat de la implantació 
de recollida porta a porta de fracció orgànica en municipis de menys de 5.000 
habitants”. 
 

• El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha encarregat l’informe 
“Avaluació dels impactes socioambientals i econòmics del comerç i el 
consum a Catalunya”. 
 

• Hem iniciat el projecte “Adequació de l’ordenança municipal de recollida de 
residus de Sant Sadurní d’Anoia”, encarregat per l’Ajuntament. 
 

• El Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de 
Girona (CILMA) ha encarregat el projecte “Redacció d’un catàleg de fitxes 
sobre bones pràctiques locals en matèria d’olors, pols i soroll”. 

 
Projectes acabats: 
 

• Hem finalitzat el projecte “Pagament per generació de residus municipals 
comercials a Sant Andreu de Llavaneres”, encarregat per l’Ajuntament. 
 

• Hem finalitzat l’“Estudi de la viabilitat del compostatge del residu orgànic 
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dels bolquers d’un sol ús”, que fou encarregat per la Mancomunitat La Plana i 
comptà amb el finançament de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 

• Ha finalitzat el projecte “Proposta de programa d’ambientalització per a la 
incorporació progressiva de criteris de sostenibilitat en la gestió de residus 
generats en les instal·lacions del Zoo de Barcelona”, que fou encarregat per 
l’Agència de Residus de Catalunya. 
 

 
Esperem que aquesta informació us sigui d’interès, si és així no dubteu en enviar-la a 
d’altres companys/es i convidar-los/es a apuntar-se com a col·laboradors d’ ent. Podeu 
trobar informació de com fer-ho al nostre web http://www.ent-consulting.com. 
 
Si esteu interessats en rebre l’enviamENT podeu apuntar-vos a: 
http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com 
 
Per qualsevol aspecte addicional podeu enviar un e-mail a: 
info@ent-consulting.com. 
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