
Resum comparatiu entre el sistema de certificació oficial i els sistemes de garantia 

participatius. 

 

Sistema de certificació oficial 
 

1.- Confidencialitat 

Imposada per la norma europea EN 45011, la confidencialitat no deixa revisar fora de 

l´organisme certificador, cap informació relativa a les motivacions de la decisió de 

certificació d´un operador (els detalls de control). L´objectiu consisteix en protegir als 

operadors de tot conflicte d´interès i d´assegurar la imparcialitat de les decisions 

establertes per les entitats certificadores. 

Els controladors han de mantenir la confidencialitat relativa al desenvolupament dels 

controls que realitzen, a part de les informacions que proporcionen en el informe de 

control que es guarda en l´expedient de l´organisme certificador. 

En general, els responsables de la certificació que notifica el certificat ecològic, 

desconeix l´identitat de les persones controlades i del conjunt de les altres informacions 

que apareixen en el informe, com per exemple, les eventuals dificultats que coneix 

l´operador. En conseqüència dons, existeix una desindividualització del procediment i 

una pèrdua progressiva de informació. 

El controlador efectua tot sol els controls, això fomenta el risc de no tenir present 

informacions indispensables per l´obtenció de la certificació o de realitzar una mala 

interpretació de la situació de l´operador. 

  

2.- Independència i imparcialitat 

Un organisme certificador ha de ser un organisme imparcial i independent jurídica i 

economicament de qualsevol altre estructura de l´Estat i les activitats relatives al control 

i a la certificació han d´estar també clarament separades en el temps i en l´espai. 

Però aquesta independència de fet no és total, primer perquè l´organisme certificador 

està directament remunerat per l´operador controlat, després el comité de certificació es 

forma per iniciativa de l´organisme certificador que anomena directament els seus 

components i finalment l´organisme que avalua els organismes certificadors és 

administrat per les pròpies organitzacions certificadores. En aquest sentit, la 

imparcialitat està condicionada per la subjectivitat dels controladors o dels certificadors 

que són els únics que decideixen per la no transparència i impedeixen el 

desenvolupament d´un control democràtic. 

Els controladors no tenen que aportar cap consell tècnic ni posar en xarxa al conjunt de 

professionals amb l´objetiu d´evitar el conflicte d´interès. Els operadors fonamentalment 

han de complir amb la normativa i no ser trobats en falta i en cap cas han de millorar les 

pràctiques agrícoles  o la pròpia gestió. 

 

3.- Tarifes segons la prestació de serveis 

Les tarifes imposades pels organismes de certificació són proporcionals al cost del 

servei (desplaçament, temps invertit, diversitat de productes comercials, etc). Aquest 

sistema de tarifes afavoreix les economies de les grans empreses especialitzades, a costa 

dels petits productors diversificats que no poden pagar unes factures tan importants. 

 

4.- Una definició del producte per un mercat que afavoreix la ecoindustria. 

- el reglament actual no preveu en l´activitat dels operadors la reducció o eliminació 

d´energies d´origen fòssil (especialment en el transport de les primeres matèries i la 

venda dels productes) o l´utilització d´energies renovables. 



- la monoproducció a gran escala no està prohibida, com tampoc els conreus i la 

ramaderia no adaptada al territori on es desenvolupa. 

- tampoc recull el respecte a les produccions de temporada. 

- no es contemplen les repercussions socials de l´activitat dels operadors (condicions de 

treball dels assalariats, comerç just). 

- el nou projecte de reglament europeu accepta un llindar de contaminació accidental (el 

0,9%) d´OGMs en els conreus i l´ús eventual dels productes procedents de la química 

de sintesi. 

 

 

Sistemes de garantia participatius 

 
1.- Transparència 

La transparència és l´objectiu principal d´un Sistema de Garantia Participatiu per 

assegurar el control social, la responsabilitat dels operadors i evitar el risc dels fraus. 

Per aconseguir aquests objectius, les visites es realitzen en grups, la presència de 

professionals assegura la competència i el suport tècnic per la millora de les pràctiques 

agrícoles. Els consumidors proporcionen una garantia al sistema i aporten una visió 

externa que facilita als professionals les dades per una resposta més adequada a les 

seves demandes. 

La transparència en el desenvolupament dels controls dels associats a Nature & Progrès, 

per exemple, els responsabilitza dels seus compromisos i reforça el respecte a les seves 

exigències. Això permet també tenir en compte les realitats individuals. 

La presència dels entrevistadors en Comissions Mixtes d´Aprobació i de Control, on no 

es contempla la confidencialitat, assegura la professionalitat i permet un control de les 

seves competències. L´existència de les reunions de certificació amb les Comissions 

Mixtes d´Aprobació i de Control en els Sistemes de Garantia Participatius garanteix el 

bon funcionament de tot el sistema. 

L´existència de les visites i de l´avaluació de les pràctiques als professionals i als 

consumidors assegura una avaluació col.lectiva que facilita la imparcialitat i la 

professionalitat de les decisions. 

 

2.- Suport tècnic / treball en xarxa 

Més enllà del control de conformitat, les visites tenen per objectiu aportar un suport 

tècnic als operadors perquè millorin les seves pràctiques i la seva gestió global 

ecològica i social. 

S´afavoreix també el treball en xarxa dels pagesos amb la finalitat de reforçar la 

solidaritat i la dinàmica associativa, de potenciar el lligam social. 

El caràcter col.lectiu del conjunt de les decisions de tot el procés assegura la 

transparència i reforça la imparcialitat. 

 

3.- Tarifes solidàries 

Els Sistemes de Garantia Participatius modulen les tarifes amb l´objectiu de no 

penalitzar la diversitat de les produccions i els petits productors. Els acords per consens 

entre productors i consumidors del grup local contribueix a establir la modulació. 

 

4.- Una gestió global de producció inscrita en el marc de les pràctiques ecològiques, 

sostenibles i solidàries. 

- encoratjar el foment de la biodiversitat i el respecte a l´estacionalitat dels conreus. 

- reducció de l´ús d´energies fòssils i progressiva implementació d´energies renovables. 



- limitació d´insums 

- preferència pels circuits curts de comercialització per limitar les despeses 

energètiques, afavorir el desenvolupament de lligams socials i garantir la més gran 

qualitat dels productes (especialment els d´horta) i les produccions de petita escala. 

- prohibició dels transgènics i dels tractaments procedents de la química de sintesi. 

- respecte a les regles de la Organització Internacional de Treball com una exigència 

mínima en relació als assalariats i desenvolupament del comerç el més just possible. 

 

 


