Secció A. Perfil socio-demogràfic dels enquestats
Sexe:

Home

Educació:

Any de naixement:

Dona

Escola primària o menys

Batxillerat

Universitat o més

Número de parcel·les forestals que té (a títol individual):
Una

Dos

Tres

Més de tres (quantes?)……………..

Número de parcel·les forestals que té conjuntament (amb la seva esposa o amb d’altres membres de la
família):
Una

Dos

Tres

Més de tres (quantes?)……………

Cap

La seva ocupació:
Empleat al sector públic
Autònom

Retirat

Empleat al sector privat

Agricultor/Silvicultor

Estudiant

Un altre (si us plau, especificar)

La seva principal font d’ingressos:
Sou/Nòmina

Ingressos provinents de l’activitat com autònom

com agricultor/silvicultor

Ingressos provinents de la prestació d’atur

fonts (si us plau especificar)

No contesta

Ingressos provinents de l’activitat
Ingressos provinents d’altres

No ho sap

Viu en el mateix municipi on està situat el vostre bosc?
Si

No

A quina distància es troba el vostre bosc del vostre municipi?
--------------- kilòmetres
Superfície forestal de la que sou propietari únic:

Superfície forestal de la que sou propietari conjunt:

-------- ha

-------- ha

No contesta

No ho sap

Tipus de bosc que teniu:
Bosc de llavor
Bosc mixte

No contesta

No ho sap

Tipus d’espècies forestals al vostre bosc:

Bosc menut (de rebrot)

Coníferes principalment
principalment
ho sap

No ho sap

Utilitza fusta del seu bosc per escalfar casa seva?

Si

Planifolis

Bosc mixte principalment

No

No

Si contesta “si”, si us plau ens pot indicar quanta fusta va utilitzar per energia el passat any (2011). Recordeu
que 1 esteri d’estella equival a 0.4 metres cúbics de fusta en roll
………… metres cúbics de fusta en roll
No ho sap
Ha comprat algun dels ítems següents del mercat per a utilitzar-ho a la seva vivenda?
Estella

Pellets

Briquetes

Llenya

Cap

Ven fusta del seu bosc amb finalitat específica de producció d’energia?

Si

No

Si contesta “si”, si us plau ens pot indicar quanta fusta va utilitzar per energia el passat any (2011). Recordeu
que 1 esteri d’estella equival a 0.4 metres cúbics de fusta en roll
………… metres cúbics de fusta en roll

No ho sap
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Secció B: Si us plau indiqueu si esteu d’acord amb cadascuna de les següents informacions
relacionades amb la bioenergia procedent de biomassa forestal. Si us plau seleccioneu només una sola
resposta per a cada frase.
Items

Totalment
d’acord

D’acord

Desacord

Totalment
en
desacord

No ho
sé

Estic familiaritzat amb les qüestions
relacionades amb la producció bioenergètica
del meu bosc
El mercat de l’energia forestal al meu país NO
està desenvolupat pel moment
El preu actual de l’energia forestal NO és
atractiu si es compara amb el preu de la fusta
NO hi ha competència entre la fusta destinada a
energia i la producció de fusta per a altres usos
al meu país
NO estic més interessat en la producció
energètica del meu bosc que en la producció de
fusta que té valor econòmic
Estaré més interessat en la producció
energètica que en la producció de fusta amb
valor econòmic si en el futur hi ha un mercat
forestal energètic estable
Les polítiques governamentals actuals NO són
favorables per a la producció energètica dels
boscos privats
NO hi ha necessitat de noves polítiques de
suport a la producció energètica ni als
aprofitaments fusters dels boscos privats
Les institucions públiques forestals del meu
país són COMPETENTS per a tractar les
qüestions relacionades amb la producció
energètica forestal dels boscos privats
Existeix la NECESSITAT que al meu país hi
hagi una institució privada competent que tracti
les qüestions relacionades amb la producció
energètica dels boscos privats
L’elevada fragmentació de la superfície forestal
privada del meu país és una BARRERA per a
la producció energètica comercial dels boscos
La majoria dels propietaris forestals privats
d’edat més avançada NO estan interessats en la
producció energètica dels boscos
Els propietaris forestals joves del meu país
estan interessats en la producció energètica
forestal comercial
Estic disposat a plantar espècies de curta
rotació en els meus boscos per a la producció
energètica forestal
També estic disposat a plantar espècies no
autòctones (exòtiques) en els meus boscos per
a la producció energètica
El negoci de la producció energètica forestal
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NO pot crear NOUS llocs de treball al meu país
En el futur l’aprofitament energètic forestal
dels boscos privats i el seu negoci seran una
oportunitat de negoci atractiu per al meu país
NO és fàcil rebre prèstecs bancaris per a
l’emprenedoria relacionada amb la producció
energètica forestal al meu país
Estic DISPOSAT a cooperar amb altres
propietaris forestals privats en matèries
relacionades amb la producció energètica
forestal
La formació POT fer-me competent en
matèries relacionades amb la producció
energètica forestal
Secció C. Coneixement, obstacles, polítiques i empreses relacionades amb energia provinent de la
fusta.
Com considera els seus coneixements en les següents qüestions relacionades amb la fusta per a energia? Si
us plau, seleccioni una única resposta dels següents conceptes.
Conceptes

Bon coneixement

Coneixements
mínims necessaris

Cap
coneixement

Silvicultura
Recol·lecció
Marketing
Informació dels preus dels
productes
Models de negoci
En quin dels següents conceptes considereu que necessiteu més informació i formació? Si us plau,
seleccioneu una sola resposta.
Silvicultura

Recol·lecció

Marketing

Informació dels preus dels productes

Models de
negoci

Quin és el major obstacle per a la producció, recol·lecció, mobilització i començar un nou negoci relacionat
amb la fusta per energia a partir del seu bosc? Si us plau, seleccioneu una sola resposta.
Conceptes

Carretere
s
forestals

Maquinàri
a de
recol·lecci
ó

Dispositius
d’arrossegamen
t

Transpor
t

Obtenci
ó de
capital

Treballador
s

Altres
(especificar
)

Recol·lecci
ó de la fusta
per energia
Mobilitzaci
ó de la fusta
per energia
Iniciar una
nova
empresa
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Quin tipus de polítiques de suport considera més útils per a la producció d'energia de la fusta i l’inici d’un
nou negoci al seu país? Si us plau, seleccioneu una sola resposta.
Conceptes
Producció d’energia per a
fusta (exemple, gestió
forestal d’activitats
relacionades)

Subvencions

Deduccions fiscals

Mercat garantit

Creació d’empreses
(exemple, venta de llenya,
venta d’estelles, etc.)
Quina seria la seva principal motivació per a la producció de fusta per a energia a partir de la seva finca
forestal? Si us plau, seleccioneu una sola resposta.
Ingressos

Conscienciació pel medi ambient

Ambdues

Cap

Altres (especificar)

Qui creus que seria la teva millor ajuda en el que a temes de fusta per a energia es refereix? Si us plau,
seleccioneu una sola resposta.
Local/ municipal
Recerca

No ho sé

Govern nacional

Unió Europea

Inversors privats

Universitat/Centres de

Altres (especificar)

Quina és la seva principal preferència per l'origen de les matèries primeres per a la bioenergia a partir del seu
bosc? Si us plau, seleccioneu una sola resposta.
Noves plantacions

Plantacions existents

Residus forestals

Altres (especificar)

Quina tipologia de model de negoci prefereix pel sector de la fusta per a energia al seu país? Si us plau,
seleccioneu una sola resposta.
Petites unitats de combinació de calor i electricitat en un municipi.
Una unitat gran de combinació de calor i electricitat en un municipi.
Clúster de bioenergia amb diferents possibilitats de fusta per a energia com a matèria primera.
Altres (especificar)

Altres comentaris relacionats amb la fusta per energia que considereu importants.

Gràcies pel vostre temps!
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