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Comissió Qualitat  

 

Sistema de Garantia Participativa (SPG)  

Els SPG són processos, en essència, pedagògics i organitzatius que donen el poder d’acció i               
decisió a les persones productores i consumidores respecte a la forma en què es              
produeixen, comercialitzen i distribueixen els aliments, basats en relacions properes i           
d’igualtat, generant una garantia i confiança sobre la qualitat ecològica i social d’aquests             
aliments. 

 

Principis Generals dels SGP  

a- Una visió compartida 

b- La participació 

c- La confiança 

d- La transparència 

e- Una revisió externa per parelles 

f- Un procés d'aprenentatge  

 

Normes mínimes d'avaluació en la branca de Producció Vegetal  

Criteris generals  

1- Criteris agronòmics  

2- Criteris ecològics 

3- Criteris mediambientals 

4- Socials 

5- Econòmics 

En aquest document basat en unes normes mínimes de control de l'explotació agrària, no 
s'especifica cada criteri general, aquest document és el punt de partida generalitzat per les 
futures especificacions de la marca Som Ebre.  



 

1- Criteris agronòmics  

a. No es permet utilitzar fitosanitaris químics de síntesis. 

b. No es permet utilitzar herbicides per al control de les herbes adventícies. 

C. No es permet utilitzar fertilitzants químics de síntesis 

d. No es permet el volteig de fons de l'estructura del sòl amb maquinària agrícola. 

e. No es permet la implantació de monocultius de grans extensions. 

f. L'horticultura estarà marcada per la temporalitat natural de cada varietat. 

g. En la reproducció de plantes s'utilitzaran peus i patrons silvestres. 

h. Ús del compostatge: es recomana compostar matèria orgànica i fems abans de l'ús, per 
eliminar llavors de males herbes i patògens.  

 

2- Punts d’acord amb les normes de maneig ecològiques  

a. Sòl cobert al 100% de l'espai i del temps.  

b. Recerca de majors graus de sostenibilitat de l'activitat. 

C. No es permet la utilització de llavors modificades genèticament (OGM).  

d. Serà preferent la utilització de llavors de varietats locals adaptades. O de bancs de  

llavors certificats.  

e. Controls de plagues i malalties segons tècniques i mètodes permesos en  

agricultures específiques (biodinàmica, ecològica, permacultura, regenerativa, etc).  

f. En horticultura per la millora de la salut vegetal es prioritzarà l'ús de bones  

rotacions i associacions entre cultius.  

g. El granger sempre vetllarà per l'augment del contingut de matèria orgànica  

assimilable als seus cultius.  

h. Bones pràctiques per l'elaboració de compost per la millora de la fertilitat de la  

terra.  

 

3- Criteris Mediambientals  

a. Millora de la captació i emmagatzematge de l'aigua de pluja i d'escorrentia.  



b. Augment de la biodiversitat de l'explotació (vegetal, animal, geològica,  

microorganismes).  

C. Control de l'erosió i pèrdua de sòl.  

d. Idear cicles d'energia dins la mateixa finca, autoregulació i retroalimentació.  

e. No s'han de generar residus, qualsevol matèria forma part d'un cicle.  

 

4- Aspectes socials  

a. Filosofia de suport i acompanyament amb veïns i veïnes, altres productores i  

treballadores de l'explotació. 

b. Implantar l'educació ambiental des de la granja a totes les edats. 

c. Afavorir l'economia local i circular.  

 

El productor/a manifesta que:  

- Que l'activitat compleix les normes mínimes d'avaluació de l'explotació per accedir al 
seu exercici, i que se'n mantindrà el compliment durant l'exercici de l'activitat. 

- Que les dades consignades a la declaració són certes. 

- Que em comprometo a no obstaculitzar la funció verificadora per parelles en el cas 
de ser escollit aleatòriament. 


