PROPOSTA DE QÜESTIONARI SOBRE TERRITORI I ELS RECURSOS NATURALS
Abans de passar a respondre aquest qüestionari és molt convenient, per a la seva comprensió i
complementació, que us hagueu llegit els textos corresponents a aquest àmbit.
Escull una sola de les opcions indicades en cada apartat.
1.- Sobre quins han de ser els recursos considerats com a Recursos Naturals – RN:
Solament els recursos utilitzables directament com l’aire, l’aigua del sòl i del
subsòl. , la flora i fauna terrestre i marina, els minerals i els boscos, les energies
solar i eòlica i els terrenys de conreu.
Els esmentats en el punt anterior als que cal afegir els recursos aconseguits a
través d’un procés de producció o extracció com els sistemes d’energia fòssil,
nuclear o biomassa.
Els esmentats en els dos punts anteriors als que cal afegir els recursos en
infraestructures, comunicacions i telecomunicacions.
Altres. Indicar.

2.- Sobre la propietat dels RN: Qui creus que hauria de ser el propietari dels RN:

De propietat pública. De l’Estat.
De propietat privada. Bàsicament dels propietaris dels terrenys o espai aeris
corresponents.
De propietat mixta, entre propietat privada i propietat de l’estat.
De propietat ciutadana. Del conjunt de tota la ciutadania.
Dels usuaris o consumidors del servei.
Altres. Indicar.

3.- Sobre la producció dels RN. Qui ha de ser el propietari dels mitjans de producció dels RN:
De propietat pública. De l’Estat.
De propietat privada. Bàsicament dels propietaris dels terrenys o espai aeris
corresponents.
De propietat mixta, entre propietat privada i propietat de l’estat.
De propietat ciutadana. Del conjunt de tota la ciutadania.
Dels usuaris o consumidors del servei.

Altres. Indicar.

4.- Sobre la propietat de les xarxes de producció i distribució dels RN.
De propietat pública. De l’Estat.
De propietat privada.
De propietat mixta, entre propietat privada i propietat de l’estat.
De propietat ciutadana. Del conjunt de tota la ciutadania.
Dels usuaris o consumidors del servei.
Altres. Indicar.

5.- Sobre la gestió dels RN i de les seves xarxes de producció i distribució.
De gestió pública. De l’Estat.
De gestió privada privada.
De gestió mixta, entre gestiót privada i gestió de l’estat.
De gestió ciutadana. Del conjunt de tota la ciutadania que elegeix els gestors
dels recursos..
Dels usuaris o consumidors del servei. Solament els usuaris i/o els consumidors
elegiran directament als gestors dels RN.
Altres. Indicar.

6.- Sobre el control de la gestió dels RN i de les seves xarxes de producció i distribució.
Control públic. De l’Estat.
Control privat.
Control mixt entre ciutadania i institucions
De control ciutadà. Del conjunt de tota la ciutadania que elegeix els òrgans i
membres de control.
Control per parts dels usuaris o consumidors del servei. Solament els usuaris
i/o els consumidors o beneficiaris dels serveis elegiran directament a les
persones i els òrgans de control dels RN.

Altres. Indicar.

7.- Sobre la fiscalitat dels RN: Respon a cada una de les següents qüestions:
7.1.- S’han de penalitzar fiscalment la producció, distribució i/o el consum de RNNR?
Si

No

En cas de que hagis escollit que SI que s’ha de penalitzar fiscalment la producció,
distribució i/o el consum dels RNNR, a qui s’ha de penalitzar?. Marca tantes opcions
com creguis necessàries:
A la extracció o producció dels RNNR.
A la comercialització i/o distribució dels RNNR
Als beneficiaris, consumidors, o usuaris dels RNNR
Altres. Indicar.

7.2.- S’han de penalitzar més severament els RN d’origen fòssil que els altres RNNR?
Si

No

En cas de que hagis escollit que s’hagin de penalitzar els RN d’origen fòssil, a qui s’ha
de penalitzar?. Marca tantes opcions com creguis necessàries:
A la extracció o producció dels RNNR.
A la comercialització i/o distribució dels RNNR
Als beneficiaris, consumidors, o usuaris dels RNNR
Altres. Indicar.

7.3.- S’han de incentivar fiscalment la producció, comercialització i utilització dels RN
Renovables?
Si

No

En cas de que s’hagin de incentivar els RNR, a qui s’ha de incentivar? Marca tantes
opcions com creguis necessàries:
A la extracció o producció dels RNNR.
A la comercialització i/o distribució dels RNNR

Als beneficiaris, consumidors, o usuaris dels RNNR
Altres. Indicar.

