Destacat:
•

El proper 14 de setembre es celebrarà la jornada Fiscalitat ambiental.
Situació i propostes per a Catalunya, organitzada per ENT Medi Ambient i
Gestió dins el Conveni de col·laboració entre el Departament de Medi
Ambient i Habitatge i la Universitat de Barcelona. La jornada comptarà
entre altres amb la presència del Conseller de Medi Ambient i Habitatge i
del Secretario General para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente.
La jornada també servirà per presentar el llibre Experiències Autonòmiques
de fiscalitat ambiental i propostes per a Catalunya, escrit per Jordi Roca
Jusmet (UB), Enric Tello Aragay (UB) i Ignasi Puig Ventosa (ENT), i que
serà lliurat als assistents.
La jornada es celebrarà a la Sala d’Actes de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona. Av. Diagonal,
690. Barcelona. Comptarà amb traducció simultània Català-Castellà.
El programa de la jornada pot descarregar a la nostra web www.entconsulting.com.
L’assistència és gratuïta però cal confirmar l’assistència a:
Jofre Rodrigo i Aribau
ENT Environment and Management
Tel: 93 893 51 04
jrodrigo@ent-consulting.com

Nous projectes:
•

El govern basc ha resolt subvencionar un projecte elaborat conjuntament
per ENT i Ekologistak Martxan (Ecologistes en Acció del País Basc)
consistent en elaborar un estudi de viabilitat per a implantar la recollida
porta a porta en un municipi d’Euskadi.

Projectes acabats:
•

S’ha acabat l’encàrrec de la Diputació de Barcelona “Estudi sobre la gestió
integral dels residus a Palau-Solità i Plegamans”.

•

S’ha lliurat a l’Ajuntament de Terrassa l’informe “Repercussió econòmica
de l’ambientalizació de vuit ordenances fiscals del municipi de Terrassa”.
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Nous articles:
•

Han acceptat l'
article d'
Ignasi Puig "Fee and rebate systems to foster
ecologically sound urban waste management". Sortirà publicat el setembre
el llibre "Critical Issues in Environmental Taxation: International and
Comparative Perspectives. Volume III”. Richmond Law & Tax.

Informació d’interés:
•

Del 22 al 24 de setembre participarem a la 6th annual global conference on
environmental taxation: issues, experiences and potential, que serà a
Leuven, Bèlgica.

•

El proper 20 de setembre, Ignasi Puig farà la conferència "Incentius
econòmics i fiscals per a la millora de la gestió energètica local" en el grup
d'
energia de la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat.

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