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L’enviamENT. 
Núm 14. Octubre 2004 

 
Novetats: 

 
Segons la legislació espanyola i internacional, quan en una obra o document 
no s'especifica cap llicència passa a estar sota llicència de Copyright restrictiu 
o l'equivalent segons la legislació pertinent, és a dir queden tots els drets 
reservats. Per tant, no es poden fer còpies, ni difondre, ni utilitzar el material 
sense demanar permís explícit de l'autor o propietari dels drets de l'obra, 
limitant així l’accés a la informació.  
 
Des d’ENT opinem que l’accés a la informació és desitjable i necessari pel 
desenvolupament de les idees que tractem d’impulsar. Per això des d’aquest 
mes apostem per la utilització de les llicències lliures de Creative Commons, 
basades en la filosofia del Copyleft i del Software Lliure. Aquestes llicències 
són aplicables a diferents àmbits i tipus d'obres (documentació, música, 
literatura, educació, etc). 

 
Les llicències Creative Commons permeten alliberar les obres i documents i al 
mateix temps definir certes condicions determinades pel propi autor de l'obra, 
és a dir mantenir alguns drets reservats (sobre els usos comercials i/o 
modificacions de les obres).  

 
Mitjançant aquestes llicències a ENT volem permetre la lliure distribució i 
accés del coneixement. 

 
Us animem a fer el mateix al vostre àmbit de treball. Per fer-ho només heu 
d’omplir el següent formulari i us indicaran quina és la llicència que s’ajusta a 
les vostres necessitats: http://creativecommons.org/license/?lang=ca 
 
 
Novetats dels projectes que estem portant a terme: 

 
 Hem finalitzat el projecte “Introducció de criteris socials a les ordenances 

fiscals de Terrassa”. 
 

 S’ha lliurat l’informe “Avaluació de les experiències autonòmiques de 
tributació sobre activitats que incideixen negativament sobre el medi 
ambient i exploració inicial de les possibilitats a Catalunya”, encarregat pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i 
fet conjuntament amb la Universitat de Barcelona. 

 
 Han començat els cursos virtuals titulats “Planificación y Gestión 

Ambiental” i “Indicadores de Sostenibilidad” que fem a la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Ecuador, i que duraran 
fins el 17 de desembre. 
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Nous projectes: 
 
 Per encàrrec del Govern d’Aragó hem començat conjuntament amb la 

Fundación Ecología y Desarrollo (www.ecodes.org) l’estudi “Introducción 
de la variable ambiental en los instrumentos fiscales de Aragón”, que 
pretén explorar les possibilitats de la fiscalitat ambiental a la Comunitat 
Autònoma veïna. 
 

 Comença l’estudi “Recollida porta a porta segregada i pagament per 
generació de Residus Comercials a Montmeló”, encarregat per la Diputació 
de Barcelona. 
 

 La Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya ens ha encarregat 
l’estudi “Evolució del preu dels subministraments bàsics a Catalunya en el 
període 1990 – 2003”. En aquest estudi s’analitzarà l’evolució del preu de 
l’electricitat, el gas, l’aigua, el transport públic, la taxa de residus i l’Impost 
de Béns Immobles en 16 municipis de Catalunya. 

 
 
Participacions a debats i conferències: 

 
 Xerrada “Fiscalitat ambiental i residus municipals” organitzat pel col·lectiu 

La Garnatxa, 27 de novembre, a Alella. En el proper ENTviament donarem 
els detalls de la convocatòria. 

 
 
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 
 

 
Aquesta obra està sota una llicència Creative Commons  
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