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Novetats al web 
 
• S’ha actualitzat l’àrea de publicacions del nostre web amb totes les novetats 
aparegudes els darrers mesos (www.ent.cat/index.php/ca/publicacions). Bona 
part de les mateixes es poden descarregar directament. La resta podeu 
sol·licitar-les escrivint a: info@ent.cat 
 

Publicacions 
 
• El passat 20 de juliol es va presentar a Donostia l’informe “La incineración de 
residuos en cifras”, que fou encarregat per Greenpeace a ENT. Podeu veure el 
comunicat de premsa a: www.greenpeace.org/espana/news/20072001 i podeu 
descarregar l’informe a: 
www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/100720.pdf  
 
• Ha aparegut l’article Puig Ventosa, I. (2010) “Incentivos a la I+D+i y a las 
inversiones medioambientales en el impuesto sobre sociedades”. Crónica 
Tributaria, Núm. 135, p. 179-214. Instituto de Estudios Fiscales. 
 
• El passat 22 de juny va tenir lloc la presentació de Cap a un habitat(ge) 
sostenible, llibre que agrupa un conjunt d’estudis, impulsats des del CADS, amb 
l’objectiu d’analitzar l’urbanisme i l’habitatge des de la perspectiva de la 
sostenibilitat. Des de la pàgina web del CADS es accedir als continguts de 
l’estudi, entre ells al capítol “Polítiques econòmiques locals per a avançar cap a 
formes més sostenibles d’habitatge i d’ocupació del territori“, escrit per Ignasi 
Puig Ventosa (ENT). www.ent.cat/images/stories/ENT/articles/IA5Ignasi.pdf  

 
 
 
 
 
 



 

 

Nous projectes 
 
• Ha finalitzat el nostre assessorament i col·laboració al projecte d’implantació 
del sistema de pagament per generació de residus comercials per a les 
fraccions resta, envasos i matèria orgànica a Canet de Mar. El projecte compta 
amb la singularitat de disposar d’un sistema de detecció automàtica dels bujols 
de lliurament dels diferents residus subjectes a pagament, per efectuar un 
cobrament de la taxa de residus fidel a la generació. Amb això es pretén 
incentivar la recollida selectiva i la prevenció de residus. El projecte ha arrancat 
correctament i després de corregir algunes incidències està assolint la 
normalitat. 
 
• La Fundació Nexe de Barcelona, qui manté l’única escola bressol de Catalunya 
per a nens amb pluridiscapacitat, entre 0 i 6 anys, ha iniciat una prova pilot 
d’ús de bolquers de roba reutilitzables en 10 nens. El projecte, que ha comptat 
amb l’assessorament d’ENT Environment and Management i amb el suport de 
l’Agència de Residus de Catalunya, pretén promoure una alternativa als 
bolquers d’un sol ús per reduir la generació de residus. S’estima que s’estalvien 
700 bolquers d’un sol ús al mes i que s’eviten 147 kg de residus al mes. La 
iniciativa és susceptible de ser estesa properament a un major nombre de nens. 
 

Projectes acabats 
 
• Ha finalitzat la nostra implicació més directa en el projecte d’implantació del 
sistema de pagament per generació de residus per a les fraccions resta i 
envasos d’Argentona anomenat Taxa Justa. És una iniciativa pionera a 
Catalunya, la qual ha comptat amb l’assessorament tècnic d’ENT Environment 
and Management i consisteix en articular un instrument fiscal per incentivar la 
prevenció de residus i incrementar la recollida selectiva. Els domicilis i comerços 
han de lliurar les fraccions subjectes a pagament dins de bosses 
estandarditzades, que són distribuïdes per l’Ajuntament i mitjançant les quals 
es cobra la part variable de la taxa  
(http://www.portaaporta.cat/ca/document.php?idDocument=89). 
 
 

Conferències 
 
• El passat 27 de juliol, Ignasi Puig Ventosa (ENT) va participar en la taula 
rodona “Cómo afrontar la búsqueda de empleo en tiempos difíciles” en el marc 
de la Universitat d’Estiu Rafael Altamira, que organitza de la Universitat 
d’Alacant. 



 

 

 
• El passat 17 de juliol el Jaume Freire González d’ENT va fer la xerrada: “The 
rebound effect: evidence for Catalonia and indirect effects through an 
environmental input-output analysis” a la EXIOPOL Summer School on 
Environmental Accounting: Externality Valuation and Input-Output Tools for 
Policy Analysis, que es va celebrar a Venècia de l’11 al 17 de juliol de 2010. Es 
pot descarregar la presentació a: 
 
http://www.feem-project.net/exiopol/userfiles/Freire%20ppt%20exiopol.pdf 
 
 

Altres 
 
• El passat 28 de maig el Congrés dels Diputats va rebutjar la presa en 
consideració de la Proposición de Ley 122/170 sobre Fiscalidad Ambiental, amb 
323 vots en contra, 9 abstencions i 9 vots a favor. La Proposición fou redactada 
per ENT per encàrrec d’Iniciativa per Catalunya-Verds i comptà amb la 
participació i recolzament de Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción i 
Comissions Obreres. Podeu trobar un relat del debat i resum de la proposició a: 
http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/513039.pdf (p.15). 
 
 
 

 
 

 
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 

 

 
Aquesta obra està sota una llicència Creative Commons 
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