QÜESTIONARI DEBAT CONSTITUENT
ÀMBIT 6. TERRITORI, RECURSOS NATURALS, SECTORS ESTRATÈGICS
I EMPRESES PÚBLIQUES
6.1. Territori i béns naturals
6.2. Sectors estratègics i empreses públiques

6.1. Territori i béns naturals
6.1.1 Com creieu que hauria de ser la titularitat dels béns naturals no renovables de
Catalunya (mineria, petroli, gas, etc.)?
Veure explicació detallada
Quan es consumeixen els béns naturals NO renovables, se’n redueix la seva quantitat
disponible sense que hi hagi reposició natural.
Els béns naturals renovables, com l’energia del sol, el vent, l’energia de les marees,
l’energia tèrmica de la Terra, es consideren inesgotables a escala humana.

❑ Pública. L’administració hauria de prendre les decisions que cregués convenient pel que
fa a l’explotació, ús i gestió dels béns naturals no renovables.
❑ Privada. L’explotació, ús i gestió dels béns naturals s’hauria de deixar en mans privades
sense cap limitació.
❑ Privada, subjecta al control normatiu de l’administració.
❑ Pública o privada. Ambdues formes de titularitat poden coexistir.
6.1.2 Creieu que la Constitució hauria de garantir la protecció i millora de la
qualitat ecològica del medi ambient?
❑ Sí.
❑ No.
6.1.3 Creieu que la Constitució hauria d’establir el deure de fer un ús responsable
dels béns comuns naturals?
Veure explicació detallada
Els béns comuns naturals són aquells béns materials o immaterials que són
d’usdefruit d’una comunitat humana, sense ser propietat de cap persona en
particular, com, per exemple, l’aire, l’aigua, les llavors, la massa forestal, el paisatge,
la diversitat de cultures, el genoma humà, etc.

❑ Sí.
❑ No.
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6.1.4 Creieu que caldria prohibir les centrals nuclears i substituir-les per altres
fonts de generació d’energia?
❑ Caldria prohibir i tancar de manera immediata les centrals i els reactors nuclears
existents a Catalunya i substituir-los per altres fonts d’energia renovables.
❑ No podem tancar les centrals nuclears de manera immediata. Caldria adoptar
mesures progressives per afavorir la transició cap a noves formes de generació
d’energia.
❑ Caldria mantenir les centrals nuclears existents (i, fos necessari, fer-ne de noves),
perquè és una tecnologia que ens assegura la producció de l’energia necessària.
6.1.5 Com creieu que hauria de ser l’aprovació de construcció de grans
infraestructures, remodelacions de plans urbanístics o activitats d’explotació de
béns naturals en un determinat territori que pugui afectar el medi ambient?
❑ Hauria de correspondre a l’administració del nivell territorial que pertoqui.
❑ Hauria d’estar sotmesa, obligatòriament, a un procés de consulta prèvia a tota la
ciutadania, lliure i informada, de caràcter vinculant.
❑ Hauria d’estar sotmesa, obligatòriament, a un procés de consulta prèvia, a la
població del territori afectat, lliure i informada, de caràcter vinculant.

6.2. Sectors estratègics i empreses públiques
6.2.1 Com creieu que s’haurien de regular a la Constitució l’energia, aigua, serveis
bàsics i telecomunicacions?
Veure explicació detallada
• Es fa menció d’una sèrie de serveis bàsics que una societat moderna ha de garantir a la
ciutadania, als quals podríem afegir canalització d’aigües, depuració, recol·lecció de
residus, vies públiques, enllumenament, gas, sanitat, educació, cementiris, etc.
• Són serveis bàsics, a més de l’energia, l’aigua i les telecomunicacions, les canalitzacions
d’aigua i la seva depuració, la recollida i tractament dels residus, les vies públiques,
l’enllumenat, la sanitat i l’educació, els serveis fúnebres...
❑ Caldria operar en règim de lliure mercat: tant la propietat de les xarxes de distribució
com la producció, gestió i prestació del servei haurien de poder correspondre a
empreses privades.
❑ Caldria operar a través de l’administració: tant la propietat de les xarxes de distribució
com la producció, gestió i prestació del servei haurien de correspondre únicament i
exclusivament al sector públic.
❑ Fórmula mixta: la propietat de les xarxes de distribució hauria de ser pública, però la
producció, la gestió i la prestació del servei haurien de poder correspondre a empreses
privades.
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6.2.2 Com creieu que haurien de ser les autopistes i la resta de xarxes viàries i
ferroviàries?
Veure explicació detallada
La titularitat i la gestió basculen entre el públic i el privat. Quina opció creus que és millor?
❑ De propietat i gestió directament públiques.
❑ De propietat pública, però se n'hauria de poder delegar la construcció i la gestió a
empreses privades en règim de concessió per un temps determinat.
❑ De propietat i gestió privades.
6.2.3 Qui creieu que hauria de fer el control de la gestió de les entitats vinculades a
serveis estratègics i empreses públiques?
Veure explicació detallada
Serveis que l’Estat declara com a essencials i prioritaris. Poden ser de l’àmbit social,
econòmic, industrial, etc.
❑ Les administracions públiques, directament o a través de les empreses o institucions
que designi.
❑ Una sindicatura de control, independent i escollida democràticament per la ciutadania.
❑ Empreses especialitzades en auditoria escollides a l’atzar mitjançant un sistema que
garanteixi la seva transparència i la independència dels auditors.
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