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Publicacions 
 
• Ja està disponible en format pdf la “Guia per a la implementació de sistemes 
de pagament per generació de residus municipals”, editada per l’Agència de 
Residus de Catalunya i realitzada per ENT. 
 
• Ja es troba disponible el document "La fiscalitat que volem a Catalunya. 
Proposta de la societat civil per uns impostos més justos i la lluita contra el frau 
fiscal", elaborat per la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, 
que agrupa més d'una vintena d'organitzacions socials. La part del document 
referent a fiscalitat ambiental fou elaborada per ENT. Podeu descarregar el 
document a: www.ccoo.cat/pdf_documents/fiscalitat_propostes.pdf  
 
• Al darrer número de la revista Daphnia, editada per ISTAS – CCOO, hi apareix 
l’article “Economía y fiscalidad de los residuos”, d’Ignasi Puig Ventosa (ENT). Es 
troba pàg. XVI del dossier especial, del número 53 i es pot descarregar a: 
www.daphnia.es/portada.asp 
 
• Ha aparegut en format digital l’article Colón, J., Ruggieri, L., Sánchez, A., 
González, A., Puig, I. “Possibilities of composting disposable diapers with 
municipal solid wastes”. Waste Management & Research. Es pot descarregar a: 
http://wmr.sagepub.com/content/early/2010/04/20/0734242X10364684 
Aina González i Ignasi Puig (ENT) figuren entre els autors. L’article deriva del 
projecte singular d’interès general “Estudi de viabilitat del compostatge del 
residu orgànic dels bolquers d’un sol ús”, encarregat a ENT per la Mancomunitat 
La Plana i co-finançat per l’Agència de Residus de Catalunya. Informarem de la 
referència completa quan l’article aparegui publicat en paper. 
 
 

Nous projectes 
 
• El Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la 
Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta ens ha encarregat el projecte 



 

 

“Implantació d’un sistema de pagament per generació de residus municipals 
incentivador de la prevenció de residus als municipis de Miravet i Rasquera”. 
Aquests sistemes consisteixen en què cada llar i activitat comercial tributa la 
taxa d’escombraries segons la seva generació real de residus. Amb la seva 
implantació, aquests dos municipis esdevindran el segon i tercer a tenir-lo 
vigent a Catalunya, després d’Argentona. El projecte ja ha rebut força difusió: 
 

o El Punt, Miravet i Rasquera pagaran menys si fan menys residus (16 de 
desembre de 2010), http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/11-
mediambient/345735-rasquera-i-miravet-pagaran-menys-si-fan-menys-
residus.html  

o Diari de Tarragona, Miravet i Rasquera pioners en la gestió dels residus (16 
de desembre de 2010). 

o Notícies web: 
 Generalitat de Catalunya; Miravet i Rasquera implanten una taxa 

d’escombraries per fomentar la prevenció de residus (15 de 
desembre de 2010, 13:58h), 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do
?id=60049&i 

 Ebreinfo.cat, Miravet i Rasquera posen una taxa per la prevenció de 
Residus (15 de desembre de 2010, 17:05h), 
http://www.naciodigital.cat/ebreinfo/noticia/139/miravet/rasquera/pos
en/taxa 

 Ecodiari, Miravet i Rasquera posen una taxa per la prevenció de 
Residus (15 de desembre de 2010, 16:58h), 
http://www.ecodiari.cat/noticia/4169/miravet/rasquera/posen/taxa/pre
venci/de  

 ADN.es, Vecinos de Miravet y Rasquera pagarán la tasa de basuras 
según lo que generen (15 de desembre de 2010), 
http://www.adn.es/local/lleida/20101215/NWS-1127-Rasquera-
Vecinos-Miravet-generen-basuras.html  

 Ategrus, Miravet y Rasquera (Tarragona) implantan una tasa sobre 
los residuos para fomentar la prevención. La Agencia Catalana de 
Residuos ha dado apoyo a esta iniciativa, 
http://www.ategrus.org/cas/revista.aspx  

 
 

Projectes acabats 
 
• Hem acabat l’encàrrec de Green Budget Germany (GBG) consistent en 
elaborar un informe sobre els instruments econòmics en el sector residus a 
Espanya, Argentina i Xile. L'informe descriu els instruments econòmics que 
s'utilitzen actualment en aquests països en matèria de gestió de residus, 
descrivint els seus impactes ambientals, econòmics i socials; així com els 



 

 

obstacles que han trobat en la seva aplicació. L'informe forma part d’un 
encàrrec de l’Agència Alemanya per a la Cooperació Tècnica (GTZ). 
 
• Hem finalitzat l’estudi “Pagament per generació de residus municipals a 
l’Arboç”, encarregat per l’Ajuntament del municipi i que comptà amb el 
finançament de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
• Hem lliurat l’estudi “Finances municipals sostenibles a Hostalets de Pierola”, 
encarregat per l’Ajuntament del municipi. El mateix abordava una diagnosi de la 
situació econòmica del municipi i efectuava propostes per fer una transició cap 
a unes finances que no estiguin dominades per les aportacions que representa 
l’abocador existent en aquesta població. 
 
 

Altres 
 

• La Diputació de Barcelona acaba de treure el seu “Pla de Concertació. 
Catàleg de Suport als serveis i a les activitats locals 2011”. En aquest 
marc, els ens locals de la província poden sol·licitar diverses formes de 
suport tècnic o econòmica a la Diputació. 
www.diba.cat/concerta/cataleg2011/index.html  

 
• Si pertanys a algun ens local i tens ganes de presentar alguna idea 

innovadora, disposem de diverses propostes que poden resultar del 
vostre interès. Contacteu a Marta Jofra (ENT), escrivint a mjofra@ent.cat 
 

 
 
 
 

 
 

 
Si voleu rebre L’enviamEnt podeu apuntar-vos a: 

http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com 
 

 
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 a la nostra web: www.ent.cat 
 



 

 

 
Per qualsevol aspecte addicional podeu enviar un e-mail a: info@ent.cat 
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