
 

 
  

L’enviamENT. 
Núm 12. Agost 2004 

 
 
Novetats de la nostra web: 

 
• Ha estat publicat l’article “La comunicació ambiental en sistemes de 

recollida porta a porta i pagament per generació de residus”, Almazor 
Escartín, L., Carrión Molina, M., Puig Ventosa, I. Cooperació Catalana, 
268, juliol – agost 2004, pp. 19-22. Aquest article resultà finalista del Premi 
Albert Pérez Bastardas convocat per la Fundació Roca i Galès. 
http://www.rocagales.org/medi268.htm . Podeu trobar l’article íntegre a 
l’apartat de publicacions de divulgació de la nostra web http://www.ent-
consulting.com/comunica.htm  

 
 
Darreres publicacions: 

 
• Després de més d’un any de ser enviat i de varis mesos de ser acceptat 

ha estat finalment publicat l’article Puig Ventosa, I. Las tasas de basuras 
de pago por generación. El caso de Torrelles de Llobregat. Crónica 
Tributaria, Núm. 111/2004, pp. 135-148. Aquesta revista és editada per 
l’Instituto de Estudios Fiscales (http://www.ief.es) del Ministeri d’Hisenda. 
L’article versa sobre la fins ara única experiència estatal de pagament per 
generació de residus domiciliaris, des de la seva concepció fins als 
primers mesos de funcionament. És l’únic article fins ara publicat que 
aprofundeix en els aspectes administratius i jurídics de l’aplicació de 
sistemes de pagament per generació en el context legal espanyol. Més 
informació sobre l’article a l’apartat de publicacions de recerca de la nostra 
web. 

 
• Pep Lobera i Miquel Ortega han publicat l’article “COFIDES: Gran 

empresa 1 – Medi Ambient 0” on trobareu informació sobre COFIDES i els 
impactes ambientals i econòmics dels seus projectes als països en 
desenvolupament. Podeu trobar l’article íntegre a l’apartat de publicacions 
de projectes de la nostra web http://www.ent-consulting.com/p.htm  

 
 
Novetats dels projectes que estem portant a terme: 

 
• Hem finalitzat el projecte “Ambientalització de les ordenances fiscals de 

Terrassa” 
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Participacions a debats i conferències: 

 
• Dins el cicle de conferències Polítiques i gestió ambiental als municipis: 

l’acció local per la sostenibilitat organitzades pel Servei de Medi Ambient 
de la Diputació de Barcelona i per la Fundació Politècnica de Catalunya 
(UPC), el proper 23 de setembre de 9:30 a 14:00h es celebrarà la sessió 
Fiscalitat i economia ecològica, que comptarà amb la ponència marc a 
càrrec d’Ignasi Puig i amb l’exposició d’experiències locals a càrrec de 
diversos municipis. En la sessió es presentarà el llibre Fiscalitat ambiental 
local, recentment publicat per la Fundació Pi i Sunyer i la Diputació de 
Barcelona en el marc del conveni entre ENT Medi Ambient i Gestió i la 
citada fundació. La sessió serà a la Sala d’Actes de la Fundació 
Politècnica de Catalunya (Edifici Vèrtex. Plaça Eusebi Güell, 6. 08034 
Barcelona). Per a més informació adreceu-vos a Elisabet Prieto 
(elisabet.prieto@fpc.upc.es, 93 401 25 34) 

 
• Ignasi Puig presentarà la ponència “La fiscalitat ambiental aplicada a la 

gestió de residus” (30 de setembre, 16 hores), a l’ECOFÒRUM’04: La 
gestió sostenible dels residus, organitzat per la Regidoria de Medi Ambient 
i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa. El programa i resta de detalls 
es podran trobar a partir del 6 de setembre a la web 
http://www.terrassa.org/mediambient/ecoforum/04/index.htm, entretant 
podeu sol·licitar més informació al telèfon 93 739 70 00 

 
 
 
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. Poden trobar informació de com fer-ho a la nostra web 
http://www.ent-consulting.com. 
 
Si estan interessats en rebre l’enviamENT poden apuntar-se 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. 
 

 
 
 

ent, medi ambient i gestió 
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