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Publicacions
• La col·lecció Documentos, de l’Instituto de Estudios Fiscales, ha publicat
“FISCALIDAD, INNOVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. EL CASO ESPAÑOL”. Doc. No.
6/10, escrit per Ignasi Puig Ventosa, membre d’ENT Environment and
Management.
www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2010_06.
pdf
• Rivera-Ferre,M., Ortega,M. (2010) Large discrepancies between agricultural
outlook prediction and real trends. Publicat a Innovation and Sustainable
Development in Agriculture and Food - ISDA 2010, France (2010).

Nous projectes
• Ens han estat contractats tres nous projectes sobre prevenció de residus:
-

-

Estudi de la viabilitat d’aplicació d’un sistema de pagament per generació
de residus a Tiana.
Assessorament en la confecció de l’estudi i les propostes d’instruments
econòmics per la prevenció de residus i la revisió de les ordenances a
Montmeló.
Rebost dels aliments a Torredembarra. Projecte contra el malbaratament
alimentari.

Els respectius Ajuntaments compten amb el suport econòmic de l’Agència de
Residus de Catalunya.

Projectes acabats
• Hem acabat l’informe "La efectividad de los impuestos ambientales sobre el
vertido y la incineración de residuos en España", finançat per l'Instituto de
Estudios Fiscales (IEF), depenent del Ministeri d’Economia i Hisenda. El projecte

ha realitzat una anàlisi comparativa dels diferents instruments fiscals existents
a Espanya sobre l'abocament i la incineració de residus, la seva efectivitat, les
perspectives de generalització a altres comunitats autònomes i les seves
possibilitats d'harmonització a nivell estatal. Aquest informe serà properament
publicat per l’IEF.
• Hem finalitzat l’estudi “Les taxes d’escombraries a Catalunya”, encarregat per
l’Agència de Residus de Catalunya. L’estudi ha permès fer una diagnosi de la
situació dels ens locals catalans en aquesta matèria, així com identificar
possibilitats de millora.

Conferències
• El proper 22 de març, Ignasi Puig Ventosa (ENT) intervindrà al taller “Noves
oportunitats en finançament i fiscalitat ambiental local”, en el marc del II Fòrum
sobre Medi Ambient i Món local, organitzat per la Diputació de Barcelona. Es pot
accedir al programa a l’enllaç: www.diba.es/mediambient/forum/programa.asp
• El proper 8 de març en Miquel Ortega farà la xerrada “Justícia ambiental i
drets humans” al curs de l’Universitat Autònoma de Barcelona “Drets humans i
empresa”.

Racó d’Ecologia Política
• Ja està disponible el darrer número de la revista Ecologia Política dedicat a
“Treball i medi ambient”. Podeu trobar més informació sobre els continguts
tractats a www.ecologiapolitica.info. El proper número tractarà la temàtica
“Justícia Ambiental”. Si teniu alguna proposta d’article, us animem a fer-nos-la
arribar a través del correu electrònic: secretariado@ecologiapolitica.info.

Altres
• En Miquel Ortega Cerdà ha defensat exitosament la seva tesi doctoral en
Ciències Ambientals. El títol de la tesi és “Justícia ambiental a Catalunya: anàlisi
i propostes d’actuació per a l’administració pública” i es pot descarregar aquí
(11M).

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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