
 

Manual d’ús per a 
Olivicultors 

Asistencia Técnica 
 
Si com a usuari necessita ajuda per a utilitzar  
l'aplicació, es donarà assistència tècnica a varis nivells. 
 
Les dades de contacte de primer nivell, referents a la utilització de 
l'aplicació són: 
 
    Limit Tecnologies, S.A. Telèfon: 971 84 45 53 
    Persona: Rafel Capó E-mail: gestoli@limit.es  
 
Horari: de dilluns a divendres de 8:00h a 19:00h (de octubre a 
desembre). Resta de l'any, de 9:00h a 13:00h.  
 
Si es dóna el cas de que es detectés qualque problema de mal 
funcionament de l'aplicació, el segon nivell de l'assistència tècnica 
resoldrà el problema: 
 
    Limit Tecnologies, S.A. Telèfon: 971 84 45 53 
    Persona: Sion Andreu E-mail: sandreu@limit.es 
 
Horari: de dilluns a divendres de 8:00h a 19:00h (de octubre a 

desembre). Reste de l'any, de 9:00h a 13:00h.  
 
Per a dubtes sobre l'aplicació, el projecte, o informacions vàries: 
 
    Fundació iBit  Telèfono: 971 17 72 82 
    Persona: Joan Pernía E-mail: jpernia@ibit.org 
 
Horario: de dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h.  

 

Gestoli 
 

És el sistema de gestió i traçabilitat de la DO Oli de Mallorca a través 

d’internet.  

Gestoli posa les noves tecnologies al servei del sector primari i dels 

aliments de qualitat; implica productors d’oliva, elaboradors, consell 

regulador i organismes de control. 

INFORMACIÓ  

El consell regulador i els organismes de control publiquen 

informacions que poden ser del vostre interès. 

El signe ! us indica que hi ha informació que no heu llegit. 

CONSULTES  

Hi podeu obtener la vostra cartilla de producción i la factura 

corresponent: 

mailto:gestoli@limit.es
mailto:sandreu@limit.es
mailto:jpernia@ibit.org


 

La gestió i traçabilitat de l’Oli de Mallorca. 
UNA  SO LUCIÓ  WEB .  

QUE PUC TROBAR A GESTOLI?  

1.  Connectau-vos a internet. 

2.  Anau a l’adreça:  http://www.gestoli.cat 

3.  Fer clic al botó                                      del menú superior. 

4.  Introduïu el vostre nom d’usuari i contrasenya. El Consell Regulador us els facilitarà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Al menú de la part superior trobareu 4 apartats:  

     INFORMACIÓ – ACCIONS - CONFUGURACIÓ – CONSULTES: 

CONFIGURACIÓ  

Veureu les vostres dades personals i podreu canviar la contrasenya que us ha donat el 

Consell Regulador per una que us sigui fàcil de recordar. 

Seleccionant el botó FINQUES:  

Obtindrem el llistat de les finques que tenim inscrites a la DO, la superfície, les 

varietats i el nombre d’oliveres. 

COM ACCEDIR A GESTOLI  

Tots els productors d’oliva inscrits a la DO Oli de Mallorca podeu tenir accés a 

GESTOLI, on podeu consultar totes les vostres dades relatives a la denominació 

d’origen. 

La informació que hi podeu consultar: 

- Dades personals. 

- Finques que teniu inscrites a la DO: 

o Identificació de la finca 

o Superfície 

o Nombre d’oliveres 

o Varietats d’olivera 

- Cartilla de producció de la campanya en curs, amb la producció màxima i les 

quantitats d’oliva que heu lliurat a les tafones de la DO. 

- Factura de pagament de la cartilla de producció. 

- Informacions vàries que el Consell Regulador o els organismes de control us 

volen fer arribar. 

ACCIONS  

Gestoli us permet mantenir un quadern de camp, on podeu informar dels diferents 

tractaments que heu realitzat a les vostres plantacions. 


