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Novetats al web 
 
• Miquel Ortega, en col·laboració amb l’Observatori del Deute en la 
Globalització, ha publicat l’article “Reflexiones post-Copenhague: más allá de la 
unanimidad en las Naciones Unidas”. El text es pot descarregar al web de 
l’Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/C_climatic/cop15/docs/postcop.pdf   
 

Publicacions 
 
• Ha sortit publicat l’article Puig Ventosa, I. “Sostenibilidad y finanzas locales”. 
Revista Democracia y Gobierno Local, 8, pp. 26-29. Primer trimestre 2010. 
 
• Ha aparegut l’article Puig Ventosa, I. “Fiscalidad ambiental en tiempos de 
crisis”, Daphnia. Boletín informativo sobre la prevención de la contaminación y 
la producción limpia. Otoño 2009, Núm. 50, p. 4-5. L’article es pot descarregar 
a: http://www.istas.net/web/daphnia.asp?idnumero=51  
 
• S’ha publicat l’article “Fiscalitat ambiental i gestió de l'aigua”, escrit per Jordi 
Roca Jusmet (UB) i Ignasi Puig Ventosa (ENT), en el número 2 de la revista 
Punt Ambiental, Octubre - desembre de 2009, editada pel Col·legi 
d'Ambientòlegs de Catalunya. L’article es pot descarregar a: 
www.coamb.cat/puntambiental/dossiers.php?did=6&m=opinio  
 

Nous projectes 
 
• El Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC) ens ha encarregat el 
projecte “Fiscalidad, consumo y medio ambiente”. 
 
• L’Agència de Residus de Catalunya ens ha encarregat l’elaboració dels 
continguts per a una “Guia pràctica per a la prevenció de residus i la millora de 
la recollida selectiva a les oficines de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya”. Aquesta guia té per objectiu exposar informacions i consells per al 



 

 

foment de la prevenció i el reciclatge de residus i està adreçada a tots els 
treballadors de l’àmbit d’oficines de la Generalitat de Catalunya. 
 
• L’Agència de Residus de Catalunya ens ha encarregat l’estudi “Les taxes 
d’escombraries a Catalunya”, que pretén fer una diagnosi de quina és la 
situació dels ens locals catalans en aquesta matèria, així com identificar 
possibilitats de millora. 
 

Projectes en curs 
 
• El proper 1 de febrer s’iniciarà oficialment a Argentona el sistema fiscal del 
model de pagament per generació de residus, anomenat Taxa Justa. Des del 
passat 22 d’octubre transcorria en fase de proves, emprant unes bosses 
estandarditzades cedides gratuïtament per l’Ajuntament. A partir d’ara els 
ciutadans faran efectiu el pagament d’una part de la taxa mitjançant la compra 
de bosses estandarditzades per la fracció resta i pels envasos. Aquestes seran 
les úniques bosses que es recolliran. D’aquesta manera s’intenta fomentar la 
prevenció de residus i la recollida selectiva.  
 

Projectes acabats 
 
• Hem finalitzat el projecte “PROPOSTA D’INCLUSIÓ D’INCENTIUS FISCALS A 
LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE LA 
BIODIVERSITAT I EL PATRIMONI NATURAL DE CATALUNYA” encarregat per la 
Xarxa de Custòdia del Territori. 
 
• Ha finalitzat el projecte “Pagament per generació de residus al municipi 
d’Artesa de Lleida”, encarregat per l’Ajuntament d’Artesa de Lleida amb el 
suport financer de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
• Hem finalitzat el projecte ”Estudi per a la gestió de la fracció vegetal a Lliçà 
d’Amunt”, encarregat per la Diputació de Barcelona. 
 

Racó d’Ecologia Política 
 
• Ja està disponible el nou número de la revista Ecología Política: La agricultura 
del siglo XXI. Més informació a www.ecologiapolitica.info 
 
 

Altres 
 



 

 

• Ent, medi ambient i gestió s’ha incorporat a la plataforma europea d’entitats 
OCEAN2012 amb la voluntat d’influir a la transformació de la política pesquera 
comuna, cap a una política més respectuosa amb el medi ambient i els petits i 
mitjans pescadors. Més informació a www.ocean2012.eu/  
 

 
 

 
Si voleu rebre L’enviamEnt podeu apuntar-vos a: 

http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com 
 

 
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.  

Podeu trobar informació de com fer-ho a la nostra web: www.ent.cat 
 

 
Per qualsevol aspecte addicional podeu enviar un e-mail a: info@ent.cat 
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