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Pensaments 

 

Carlota, tu no en tens la culpa 

Dr. Ignasi Puig Ventosa (ENT) 

A l’anunci per difondre la recollida selectiva d’envasos et diuen: “Carlota, has ficat la 

pota. Només un incís, el raspall de dents va al gris.” 

No et preocupis, Carlota, és normal. No és tan senzill. El problema és que tenim un 

sistema de gestió d’envasos mal concebut. A mi, de fet, no em sembla pas un joc de 

nens. 

Alguns plàstics (com ara les joguines) o metalls (com ara un pot de cuina) no els pots 

posar amb la fracció groga perquè no són envasos lleugers, tot i que són reciclables i, 

de fet, si els hi posessis el més probable és que fossin reciclats. En canvi, hi ha 

envasos lleugers fets de materials mixtes (com ara paquets de tabac, alguns taps, 

etc.) que, tot i ser envasos i haver-se de lliurar amb aquesta fracció, no poden ser 

reciclats. 

És estrany, no? Amb aquest sistema és normal que et confonguis. Certament has de 

seguir les normes en matèria de recollida selectiva, com quan siguis gran et tocarà 

seguir-ne d’altres. Tot i així, les Administracions Públiques t’haurien de posar les 

coses més fàcils: concebre un sistema més lògic i on les responsabilitats estiguin més 

ben repartides. 

Més lògic vol dir fer una recollida per materials i no per productes. Vol dir plàstics / 

metalls, i no envasos lleugers. Fixa’t que això ja és el que fem amb el paper, on es 

recull conjuntament tant el que s’usa com envàs, com el que no. 

Responsabilitats més ben repartides vol dir que tu hauràs de fer bé la part que et 

toca, però la resta d’actors també. I això, Carlota, ara no passa. Actualment els 

envasadors assumeixen només una petita part del cost que ocasiona a les 

Administracions Públiques la gestió dels envasos que posen al mercat. En particular, 

només assumeixen una petita part del cost d’aquells que van al contenidor gris (i que 

són la majoria), i cap cost vinculat a la neteja de carrers i platges. Si són ells que 

posen això al mercat, seria just que ho assumissin i així aquest cost només el 

pagarien aquells que compressin els seus productes, no creus? Doncs, no: ho paguem 

entre tots. (Si els teus pares tenen ganes de llegir una mica més sobre les limitacions 

d’aquest model poden fer-ho aquí). 

http://youtu.be/zHWJS0IWvjg
http://ent.cat/blog/?p=305
http://ent.cat/blog/?p=305


Carlota, aquestes campanyes amb tant èxit han fet que molta gent parli de residus i 

això suposo que haurà estat globalment positiu. Ara bé, ja has vist que a aquest 

sistema que tenim li calen canvis importants. No començar-los a fer sí que seria una 

bona ficada de pota. 

 
 

La notícia del mes 

 

Incorporem un responsable de comunicació 

 

Aquest mes de gener s’ha incorporat a l’equip d’ENT en Raimon Ràfols, com a 

responsable de comunicació. Portarà a terme entre altres tasques, el posicionament 

d’ENT a les xarxes socials, la relació amb els mitjans de comunicació tradicionals, així 

com el disseny de materials i publicacions. 

 

mENTjades 

 

Aquest 2014 hem decidit crear uns seminaris de formació interna, cada dijous amb 

freqüència aproximadament quinzenal, a l’hora de dinar (de 13:15 a 14:15h). Un 

ponent, ja sigui membre d’ENT o extern, fa una breu exposició d’un tema i acte 

seguit s’obre el debat. A continuació, el calendari de les que ja hem fet i de les dues 

properes: 

 

Data Persona que fa 

l’exposició inicial 
Tema 

23 de gener Ignasi Puig Ventosa 

(ENT) 
Noves figures de fiscalitat ambiental aprovades o 

en fase d’aprovació a Catalunya i Espanya 

30 de gener David Llistar (ODG) Impacte de l’economia catalana sobre la 

biodiversitat global 

13 de febrer Pablo Cotarelo 

(Ecologistas en Acción) 
Novetats de la darrera reforma elèctrica i com es 

calcula el preu de l’electricitat 

27 de febrer Jesús Ramos Martín 

(UAB/ENT) 
Nexus between Energy, Food, Land Use and 

Water http://www.nexus-assessment.info/ 

 

Les sessions són obertes, però cal confirmar assistència (info@ent.cat) degut a la 

reduïda capacitat de la sala. I recordeu portar dinar! 

 

 
  

http://www.nexus-assessment.info/
mailto:info@ent.cat


 

Publicacions 

 

CETRiE i ara… CEPRiE 

 

Ha aparegut “Impuestos al carbono y consolidación 

fiscal: la posibilidad de tarificar el carbono para reducir 

los déficits fiscales en Europa”. Aquest informe tradueix 

al castellà els aspectes generals de l'informe complet, 

així com el capítol que se centra específicament en 

l'estat espanyol. 

 

L’informe va ser producte del projecte “CETRiE - Carbon 

and Energy Tax Reform in Europe”. Ara el projecte 

presenta una segona fase amb el nom de “CEPRiE - 

Carbon and Energy Pricing Reform in Europe”, que té 

per objectiu impulsar reformes en la fiscalitat i els preus 

de l'energia a Europa i del qual la Fundació ENT és soci. 

El projecte se centra particularment a Espanya i França, 

a fi d'incentivar l'estalvi, l'eficiència i les tecnologies 

energètiques amb menor impacte ambiental. 

 

Fiscalitat, innovació i medi ambient 

 

L’OCDE ha publicat l’informe “El sistema tributario, la 

innovación y el medio ambiente”, que compta amb un 

Annex (E, p. 229-241) sobre les deduccions en l’Impost 

sobre Societats espanyol escrit per Ignasi Puig Ventosa 

(ENT). 

 

Contribucions al llibre del 20è aniversari de la Llei 

de Residus de Catalunya 

 

Ignasi Puig Ventosa i Maria Calaf Forn han redactat els 

articles “Fiscalitat i residus” dins del Bloc 1.2 i “El 

pagament per generació” dins del Bloc 4.2, 

respectivament, del llibre “De residu a recurs. 20 anys 

de gestió de residus a Catalunya” impulsat per l’Agència 

de Residus de Catalunya (ARC) per a commemorar el 

20è aniversari de la Llei 6/93, reguladora dels residus a 

Catalunya. Disponible en format paper a les llibreries. 

Podeu consultar els continguts aquí.  

 

Article sobre els costos de la recollida porta a 

porta i la recollida mitjançant contenidors 

 

El portal web Residuos Profesional ha publicat una 

ressenya de l’estudi que vam fer sobre costos de gestió 

de residus, comparant el model porta a porta amb el 

model de recollida en àrees de vorera. L’article es pot 

consultar a: http://ves.cat/izgf.  

 

Properament també estarà disponible l’estudi en castellà 

i en anglès. 

http://bit.ly/19fx9zr
http://bit.ly/19fx9zr
http://bit.ly/19fx9zr
http://bit.ly/19fx9zr
http://bit.ly/1ffC5H8
http://www.foes.de/internationales/green-budget-europe/gbe-projekte/ceprie/?lang=en
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/el-sistema-tributario-la-innovacion-y-el-medio-ambiente_9789264208193-es;jsessionid=1bu0pfsbpvs5q.x-oecd-live-02
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/el-sistema-tributario-la-innovacion-y-el-medio-ambiente_9789264208193-es;jsessionid=1bu0pfsbpvs5q.x-oecd-live-02
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/20%20anys%20llei%20residus/flyer.pdf
http://www.portaaporta.cat/documents/arxiu_portaaporta_153.pdf
http://ves.cat/izgf


 

Nou número de la revista Ecología Política dedicat 

a la Biodiversitat 

 

 

Ha aparegut un nou 

número d’Ecología 

Política, dedicat a la 

Biodiversitat.  

El número inclou 

articles de màxima 

actualitat, entre ells 

destaquen diverses 

anàlisis del conveni de 

biodiversitat, conflictes 

i resistències 

relacionades amb les 

llavors, la importància  

de la responsabilitat 

extraterritorial en la  

conservació de la biodiversitat, la creixent tendència a la 

compensació per la biodiversitat o la biodiversitat 

marina entre d’altres. Podeu llegir l’índex aquí.  

 

Vols rebre un exemplar gratuïtament a casa? 

Inscriu-te a l’oferta (data límit, 15 de febrer).  

 

El proper número tractarà sobre la ecologia política 

de les ciutats i es publicarà el juliol de 2014. Ja està 

oberta la recepció de propostes. Podeu consultar els 

terminis i condicions per a l’enviament de propostes 

aquí. 
 

 
 

Projectes 

 

 

Finalització de l’assessorament sobre residus a 

Azpeitia (Euskadi) 

 

Hem finalitzat l’assessorament a la Mancomunidad 

Urola Medio en l’avaluació del model de recollida porta 

a porta i del model de recollida en contenidors al 

municipi d’Azpeitia.  

 

Incentius a la millor gestió de residus a la 

Mancomunitat Urola Kosta (Euskadi) 

 

Iniciem l’estudi encarregat per la Mancomunitat Urola 

Kosta per tal d’incentivar les bones pràctiques de 

prevenció i recollida selectiva entre els seus municipis 

integrants. 

 

 

http://ecologiapolitica.info/wordpress/?page_id=1124
http://ecologiapolitica.info/wordpress/?page_id=1333
http://ecologiapolitica.info/wordpress/?p=1025


Estudi econòmic sobre el servei de gestió de 

residus de la Mancomunitat del Baix Anoia 

 

Iniciem l’estudi econòmic encarregat per la Diputació 

de Barcelona sobre el servei de gestió de residus als 

quatre municipis integrants de la Mancomunitat del 

Baix Anoia: Vallbona d’Anoia, Capellades, la Llacuna i 

Carme. 

 

L’Ajuntament de Palafrugell vol fer les taxes de 

residus més justes 

 

L’Ajuntament de Palafrugell ens ha demanat 

assessorament per revisar les seves taxes de recollida i 

tractament de residus amb l’objectiu d’ajustar-les a la 

generació dels usuaris i de crear incentius vers la 

prevenció i el reciclatge dels residus. L’estudi s’ha 

iniciat aquest mes de gener. 

 

Finalització dels Cercles de Comparació 

Intermunicipal sobre recollida de residus i neteja 

viària 

 

El passat 10 de desembre de 2013 es va celebrar la 

jornada de cloenda dels cercles de comparació 

intermunicipal de gestió de residus i neteja viària de la 

Diputació de Barcelona. ENT s’encarregà de realitzar la 

recollida de dades necessària per al càlcul dels 88 

indicadors en el cas de la gestió de residus i 38 en el de 

la neteja viària. Més informació aquí. 
 

 

 

Conferències i activitats 

 

EVALUATING FOREST CONSERVATION INITIATIVES: TOOLS AND POLICY NEEDS 

Tipus d'acte: Presentació en workshop. 

A càrrec de: Stefano Pagiola, Jordi Honey Rosés i Jaume Freire González 

Lloc i data: Barcelona, 13 de desembre de 2013. 

Descripció: Realització de la ponència “Evaluation of the Long-Term Sustainability of 

Land Use Change induced by Payments for Environmental Services in Quindío, 

Colombia”. 

Organitza: EAERE, ICTA. 

 

A GREEN INDUSTRY FUTURE FOR CROATIA 

Tipus d'acte: Presentació en workshop. 

A càrrec de: Ignasi Puig Ventosa 

Data: 18 de desembre de 2013. 

Descripció: Realització de la ponència “Reindustrialisation in the context of a 

transition to a green economy”. La ponència es pot descarregar aquí. 

Enllaç: http://gef.eu/event/a-green-industry-future-for-croatia. 

Organitza: Green European Foundation  

 

http://www.diba.cat/es/web/mediambient/llistabutlletins/-/butlletidigital/detallIndex/EAMBIENT/54/30836
http://ow.ly/d/1LzW
http://gef.eu/event/a-green-industry-future-for-croatia/


 

LES MESURES DE FISCALITAT AMBIENTAL, A DEBAT 

Tipus d'acte: Conferència 

A càrrec de: Ignasi Puig Ventosa 

Lloc i data: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 14 de gener de 2014 

Descripció: Presentació de la situació de la fiscalitat ambiental a Catalunya i 

comentari de les principals propostes actualment en discussió en el Parlament. 

Enllaç: http://www.coamb.cat/userfiles/mesures_fiscalitat.pdf 

Organitza: Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya i Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona 

 

ZERO WASTE EUROPE ANNUAL MEETING 

Tipus d'acte: Congrés internacional. 

Lloc i data: Bobigny, París. 1 i 2 de febrer de 2014.  

Descripció: Participació d’Ignasi Puig Ventosa en la reunió del Scientific Committee. 

Enllaç: http://bit.ly/1apL9lk 

 

 
 

Els twits del mes 

 

@ENTmediambient L'Associació de Municipis per la Recollida @Porta_a_Porta 

presenta 3 videos fets per la Fundació ENT i @JordiOriola_ 

http://portaaporta.cat/ca/videos.php 

20 Desembre 2013 - 9:30 

 

@Revista_Eco_Pol LAMCA-ICTA-UAB-EJOLT 29 minutes film on environmental justice 

http://www.youtube.com/watch?v=JSPBRG3GZDo 

23 Desembre 2013 - 13:39 

 

@I_PUIGVENTOSA La regulación del autoconsumo en la nueva Ley del Sector 
Eléctrico es una invitación a la desobediencia http://bit.ly/19Pn9eC @SomEnergia 
31 Desembre 2013 - 14:41 

 

Subscriu-te al twitter d’Ent si vols estar actualitzat @ENTmediambient 

 

 
 

 
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 inscriure’s al butlletí: 
http://ent.cat/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com 

 
 

Per a més informació podeu visitar el nostre web: www.ent.cat o enviar un correu 
electrònic a info@ent.cat  

 

http://www.coamb.cat/userfiles/mesures_fiscalitat.pdf
http://bit.ly/1apL9lk
https://twitter.com/Porta_a_Porta
https://twitter.com/Porta_a_Porta
https://twitter.com/Porta_a_Porta
https://twitter.com/JordiOriola_
https://twitter.com/JordiOriola_
https://twitter.com/JordiOriola_
https://twitter.com/JordiOriola_
http://portaaporta.cat/ca/videos.php
http://www.youtube.com/watch?v=JSPBRG3GZDo
http://bit.ly/19Pn9eC
https://twitter.com/SomEnergia
https://twitter.com/ENTmediambient
http://ent.cat/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com
http://www.ent.cat/
mailto:info@ent.cat

