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Novetats a la web: 

 

• S’ha actualitzat la web, principalment a l’apartat de publicacions. Podreu 
trobar novetats en les publicacions de l’àrea de residus, fiscalitat, 
mediambient i societat i altres publicacions.   

 

Publicacions: 

 

• S’ha publicat: Cavaliere, A., Ashiabor, H., Deketelaere, K., Kreiser, L., 
Milne, J. (Eds.) Critical Issues in Environmental Taxation: International and 
Comparative Perspectives. Volume III. 2006. Richmond Law & Tax. Dins 
d’aquest llibre (p. 527-534) hi ha l’article "Fee and rebate systems to foster 
ecologically sound urban waste management" escrit pel membre d’ENT 
Ignasi Puig Ventosa. 

 

• Al número del mes de maig de la revista Illacrua sortirà publicat l’article 
“ENCE un conflicte espanyola a Uruguai” realitzat per Sílvia Cañellas i 
Miquel Ortega, membre d’ENT. 

 
• Al número del mes de maig de la revista Cooperació Catalana sortirà 

publicat l’article “El deute ecològic espanyol. El cas d’ENCE a Uruguai” 
realitzat per Miquel Ortega, membre d’ENT. 

 

• S’ha acceptat l’article “Eficiencia de las reglas de asignación de agua en el 
regadío: asignación a través de mercados, de la regla proporcional y de la 
regla uniforme” a la revista Economía Agraria y Recursos Naturales. Els 
autors són Renan-Ulrich Goetz, Yolanda Martínez i Jofre  
Rodrigo, aquest darrer membre d’ENT.  

 

Nous projectes: 
 

• L'Associació de municipis catalans per a la recollida porta a porta ens ha 
encarregat la coordinació de l’elaboració d’un manual sobre la recollida 
selectiva porta a porta de residus municipals. El manual contindrà una 
quinzena d’articles específics realitzats per diferents experts, així com una 
fitxa detallant les principals característiques de la recollida selectiva porta a 
porta en cadascun dels aproximadament 50 municipis catalans que l’estan 
realitzant. 

 

• L’Ajuntament de Manresa ens ha encarregat el projecte “Instruments 
econòmics i normatius per la reducció dels residus municipals generats en 
equipaments públics de Manresa”. 

 

• L’Ajuntament de Terrassa ha encarregat el projecte “Estudi sobre la 
generació de residus comercials al municipi de Terrassa”, consistent en 
definir les generacions mitjanes de diferents fraccions de residus per a 
diferents categories de comerços. 
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• Secomsa Cambrils ha encarregat l’informe “Ordenança municipal 
reguladora dels residus a cambrils i aproximació a una realitat fiscal 
sostenible dels residus municipals”. 

 

• Hem començat a realitzar la secretaria tècnica de la nova fase de la revista 
Ecologia Política, publicada per l’Editorial Icària.  

 

• ENT i l'ICAEN (Institut Català de l'Energia) han signat un "acord de 
col·laboració per a l'aplicació del programa WinCEM a la gestió i 
manteniment de les instal·lacions públiques dels municipis als qui dóna 
servei". 

 

Novetats de projectes en curs: 

 

• La Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès ha acordat la participació 
en el Projecte 50-50 a l'Institut Intermunicipal de Sant Sadurní d'Anoia per 
a l'any 2006, per la qual cosa en breu s'iniciaran els treballs per a la seva 
implantació. 

 

• Al marc de la nostra col·laboració amb l’Observatori del deute en la 
Globalització hem finalitzat el treball de camp per estudiar els impactes del 
sector pesquer espanyol a les aigües Xilenes. Properament serà públic 
l’informe realitzat. 

 

Projectes acabats: 

 

• Hem acabat l’“Estudi sobre la introducció de la recollida selectiva de la 
fracció vegetal al Pla d’Urgell”. 

 

• Hem finalitzat la redacció de la “Guia d'implantació i gestió de deixalleries” 
que ens encarregà l’Agència de Residus de Catalunya. Es tracta d’una 
versió actualitzada de la guia del mateix nom, que veurà la llum en els 
darrers mesos. 

 

• S’ha acabat el projecte “Estudi de la taxa de gestió de residus comercials”, 
encarregat per l’Ajuntament de Terrassa. 

 

Conferències: 
 

• El proper 25 de maig hi haurà la jornada “Balanç econòmic de la gestió 
sostenible de residus” dins el cicle de Jornades de treball del Grup de 
Residus de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Es tractarà 
de la fiscalitat sobre els residus domiciliaris i de la recollida de residus a la 
regió metropolitana de Barcelona, i Ignasi Puig Ventosa hi farà la ponència 
“Fiscalitat sobre els residus domiciliaris".  

 
Hora: de 9.00 a 13.30 h  
Lloc: Sala d'actes de l'Edifici El Vagó. Recinte Escola Industrial (c/Comte 
d'Urgell, 187) de Barcelona 
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Més informació / inscripcions: 
Vicenta Font 
Diputació de Barcelona - Servei de Medi Ambient 
Tel. 93 402 22 22 
correu-e: fontgv@diba.es 
 
 

 

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 

 


