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Publicacions 
 
• Miquel Ortega Cerdà i Gemma Tarafa han publicat l’article “Tratados de 
partenariado económico en África: multinacionales, derechos humanos y 
desarrollo ¿más libre comercio genera más crecimiento y más bienestar?” al 
número 43 de la Revista de Información y debate Pueblos.  
 
 

Nous projectes 
 
• L'Instituto de Estudios Fiscales (IEF), depenent del Ministeri d’Economia i 
Hisenda ha seleccionat per a finançar la nostra proposta de recerca: "La 
efectividad de los impuestos ambientales sobre el vertido y la incineración de 
residuos en España". El projecte pretén realitzar una anàlisi comparativa dels 
diferents instruments fiscals existents a Espanya sobre l'abocament i la 
incineració de residus, analitzar l'efectivitat dels mateixos, les perspectives de 
generalització d'aquests impostos a altres comunitats autònomes i les seves 
possibilitats d'harmonització a nivell estatal. 
 
• Green Budget Germany (GBG) ens ha encarregat elaborar un informe sobre 
els instruments econòmics en el sector residus a Espanya, Argentina i Xile. 
L'informe descriurà detalladament els instruments econòmics que s'utilitzen 
actualment en aquests països en matèria de gestió de residus, descrivint els 
impactes ambientals, econòmics i socials que han tingut; així com els obstacles 
que han trobat en la seva aplicació. L'informe forma part d’un encàrrec de 
l’Agència Alemanya per la Cooperació Tècnica (GTZ). 
 
 

Projectes acabats 
 
• Ha finalitzat el projecte “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”, encarregat per l’Agència de Residus de Catalunya. 
 



 

 

 

Conferències 
 
• El passat 28 de juliol , Ignasi Puig Ventosa (ENT) va participar en una taula 
rodona “Les sancions econòmiques contra els que no reciclen”, en el programa 
“Els matins” de TV3. Podeu veure-ho en el següent enllaç: 
http://www.tv3.cat/videos/3034771 
 
• El proper 16 de setembre a les 11h, Ignasi Puig Ventosa (ENT) farà la 
conferencia “Instruments econòmics i fiscals per la conservació i l'ús sostenible 
de la biodiversitat”, en el marc del curs “La biodiversitat. Aspectes bàsics per a 
la gestió i l'ús sostenible de la diversitat biològica”, que tindrà lloc a l’Escola 
Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). 
http://www.campusmed.net/cat/curs.php?id=1001  
 
• El proper 22 de setembre tindrà lloc la I Jornada de la Oficina del Defensor del 
Contribuyente del Ayuntamiento de Madrid, coorganitzada amb l’Instituto de 
Estudios Fiscales (IEF) del Ministeri d’Economia i Hisenda, que portarà per títol 
"La tributación ambiental en el marco de la reforma de la Ley de Haciendas 
Locales". Ignasi Puig Ventosa (ENT) participarà en la taula rodona “Hacia una 
reforma ambiental de la tributación local”. La jornada compta amb el 
recolzament de l’Instituto CEU de Disciplinas y Estudios Fiscales (IDEA). Més 
informació: 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UGDefensorContribuyente/04_Ficheros/V
IJornadaDefensorContribuyente.pdf 

• 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 
 
• El proper dijous, 16 de setembre, a la Sala d'Actes del DMAH (Diagonal, 525), 
tindrà lloc el seminari organitzat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge i 
titulat ”L’impacte de la societat catalana sobre la biodiversitat global”. Miquel 
Ortega farà la xerrada “L’impacte mundial del consum català de peix”. La 
inscripció es pot realitzar aquí. 
 
• El proper 23 de setembre, al marc de les activitats realitzades per 
OCEAN2012 s’organitza una xerrada a la Sala de Graus de la Facultat de 
Biologia de la Universitat de Barcelona d’11 a 14 hores. L’acte tindrà com a 



 

 

ponent principal Daniel Pauly (premi Ramon Margalef d’ecologia 2008, i una de 
les màximes autoritats mundials en l’àmbit de la pesca), seguit d’una taula 
rodona on participarà entre d’altres Miquel Ortega. Per a més informació envieu 
un correu electrònic a mortega@ent.cat  
 
 

Racó d’Ecologia Política 
 
• Ja està disponible el darrer número de la revista Ecologia Política dedicat a 
“Energies renovables i canvi climàtic”. Més informació dels continguts i de com 
trobar-ho es pot veure a www.ecologiapolitica.info. El proper número té com a 
tema principal “Medi ambient i treball”, les vostres aportacions són 
benvingudes, podeu enviar-les a secretariado@ecologiapolitica.info  
 
 
 

 
 

 
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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