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Novetats de la web: 

 
• Ja podeu trobar el text íntegre “Fiscalidad y Medioambiente en la Isla de 

Lanzarote”. Life 2001 – 2004. Cabildo de Lanzarote. J. Roca, I. Puig, M. 
Hercowitz y O. Hernández. 2003” a la web 
http://www.cabildodelanzarote.com/ecotasa/des6.pdf.  

 
Nous articles: 

 
• Roca Jusmet, J., Puig Ventosa, I., Hercowitz, M. La propuesta de impuesto 

turístico (ecotasa) para Lanzarote. Revista de Estudios Regionales, Núm. 
70. pp. 203-221. Mayo -Agosto 2004. 

Si voleu una còpia completa d’aquest article escriviu un mail a l’autor 
ipuig@ent-consulting.com 
 

• “Puerta a puerta: la recogida selectiva más sostenible”, El Viejo Topo, núm. 
198, redactat pel Grup de Residus d’Ecologistes en Acció de Catalunya 
amb la col·laboració d’Ignasi Puig Ventosa, d’ENT. 

 
 
Novetats dels projectes que estem portant a terme: 

 
• Ha començat el projecte “Gestió de residus municipals a Badia del Vallès” 

encarregat per la Diputació de Barcelona, i que pretén avaluar la viabilitat 
d’ubicar una bateria de contenidors de les diferents fraccions dels residus 
davant de cada edifici del municipi. 

 
• Hem finalitzat el projecte “Ambientalització de l’Impost sobre bens 

immobles i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de Sabadell”, 
encarregat per l’Ajuntament. 

 
 
Nous projectes: 
 
• Comença el projecte “Estudi i implantació de la recollida selectiva porta a 

porta de residus a l’Ametlla del Vallès”, encarregat per l’Ajuntament. 
 
• A partir del proper mes de Gener presentarem una nova sèrie de serveis 

relacionats amb energia adreçats al nivell local que seran liderats per 
Juanjo Iraegui, jiraegui@ent-consulting.com. Us informarem puntualment 
als propers EnviamENTs. 
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Participacions a debats i conferències: 

 
• El passat 6 de novembre vàrem participar a Macastre (València) a la 

Jornada sobre Residuos Sólidos Urbanos organitzada per CAVECOVA 
(Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana) 
amb la ponència “Marco legal de la gestión de residuos urbanos, con 
particular énfasis en los instrumentos económicos para favorecer la 
reducción y el reciclaje”. 

• Xerrada “La fiscalitat ambiental aplicada a la gestió dels residus”. II 
Jornades sobre territori i medi ambient. Dissabte 27 de novembre, a les 
16h, a Can Lleonart. Alella. Organitza La Garnatxa.  

• Participació-ponència de Miquel Ortega a la jornada sobre transparència 
de les Agències de Crèdit a l’Exportació (ECAs), organitzada per la 
campanya internacional ECA-WATCH a Brussel·les el proper 26 de 
Novembre. 

• Ponència a les “IV JORNADAS DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE”, a 
càrrec d’Ignasi Puig amb el títol “Residuos, economía y empleo”. 21 de 
diciembre de 2004. Centro de Formación Arsenio Jimeno. Saragossa. 
Organitza: Dpto. Medio Ambiente UGT Aragón. Més informació: 
mambiente@aragon.ugt.org / http://aragon.ugt.org/mambiente  

 
 
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. 
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