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Publicacions 
 

• Ha estat publicat l’article Calaf Forn, M., Puig Ventosa, I. “Pago por 

generación de residuos: El caso de Argentona”, Revista Residuos, 124 

(Setembre 2011) pàgs. 18-28. Es tracta d’un article en profunditat sobre el 

sistema de pagament per generació implementat al municipi d’Argentona 

(Barcelona). Es pot accedir al resum a través del següent enllaç: 

www.infoambiental.es/articulos_tecnicos/detalle_articulos_tecnicos//asset_publi

sher/7aHh/content/residuos-solidos-urbanos-residuos-n--124  

 

• Ha estat publicat el capítol Freire-González, J. “Un modelo Input-output de la 

energía para la estimación del efecto rebote indirecto en los hogares”, dins de 

Cámara, A.; Cardenete, M. A.; Medina, A. i Monrobel, J. R. (Editores) (2011) 

“Sectores estratégicos para un nuevo modelo económico”. IV Jornadas 

Españolas de Análisis Input-Output, Universitat Rey Juan Carlos, Madrid. 

 

Nous projectes 
 

• L’Ajuntament d’Arenys de Mar ens ha encarregat el projecte “Estudi de la 

viabilitat d’aplicació d’un sistema de pagament per generació de residus a 

Arenys de Mar”. Aquest estudi dotarà a l’Ajuntament dels coneixements i 

arguments tècnics i econòmics necessaris per configurar l’eventual aplicació 

d’un sistema de pagament per generació al municipi. L’estudi també justifica 

aquesta decisió valorant els diversos aspectes administratius, logístics i 

econòmics a considerar en la implementació. 

 

• L’Ajuntament de Donostia ens ha encarregat l’assessorament del projecte 

“Introducción de pañales de tela reutilizables a nivel doméstico en Donostia”, el 

qual compta amb el suport de la Diputació de Gipuzkoa en el marc de la 

convocatòria de subvencions sobre prevenció i reutilització de residus. 

 

• L’ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ens ha 

encarregat l’actualització de la seva base de dades sobre instruments 
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econòmics de política ambiental, pel que fa als instruments existents a l’Estat 

espanyol. 

 

• Des de la Fundació ENT portarem a terme un projecte pel FAS-UAB a l’entorn 

de l’impacte de la pujada del preu de l’energia sobre el sistema alimentari. Els 

ajudarem a organitzar una jornada al mes de desembre i portarem a terme un 

estudi sobre l’impacte específic sobre el sector pesquer. 

 

Conferències 
 

• El darrer 11 d’octubre en Miquel Ortega, membre d’ENT, va fer una ponència 

sobre com incrementar la viabilitat de la pesca artesanal al Comitè de Pesca del 

Parlament Europeu. Es pot trobar tant la presentació com el vídeo a 

http://miquelortega.cat/2011/10/12/presentacio-sobre-politica-pesquera-

comu-i-pesca-artesanal/  

 

• El passat 25 d’octubre Ignasi Puig Ventosa (ENT) va realitzar la ponència 

“Landfill and Waste Incineration Taxes: The Spanish Case”, al Stakeholder 

Seminar on Waste Economic Instruments, que se celebrà a Brussel·les, sota 

l’organització de la DG Environment, de la Comissió Europea. 

 

• El proper 15 de novembre se celebrarà el “Seminari de seguretat jurídica i 

fiscalitat de la custòdia del territori”. Ignasi Puig Ventosa (ENT) farà la ponència 

“Cap a la fiscalitat per la custòdia del territori”. El seminari està organitzat per 

la Xarxa de Custòdia del Territori, el Col·legi de Notaris de Catalunya i 

Registradors de Catalunya. 

 

Altres 
 

• La Fundació ENT ha signat un acord de col·laboració amb el grup de recerca 

GREDS-EMCONET de la Universitat Pompeu i Fabra. Amb aquest grup, 

especialitzat en desigualtats a la salut, estudiarem la relació entre salut i medi 

ambient. 

 

• La Fundació ENT ha signat un acord de col·laboració amb el grup de recerca 

CREDA-IRTA-UPC (Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament 

Agroalimentari) especialitzat en l’àmbit agrícola. Amb aquest grup treballarem 

conjuntament en l’àmbit de les polítiques agràries i la sobirania alimentària. 

 

• La Fundació ENT és signatària de la Joint Submission to the UN Conference on 

Sustainable Development, Rio+20: A pledge to phase out fossil-fuel subsidies. 

Es tracta d'una iniciativa promoguda per The International Institute for 
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Sustainable Development i pel Global Subsidies Institute. Es pot obtenir més 

informació i descarregar el document signat a: 

www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=510&nr=48&menu=20  

 

 

 

Si voleu rebre L’enviamEnt podeu apuntar-vos a: 
http://ent.cat/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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