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GestOli és Eficiència

GestOli

Permet simplificar les tasques burocràtiques de tots els 
participants. Accés des de qualsevol lloc del món, 
consultes de dades ràpides, declaracions automàtiques, ....



  

GestOli és Transparència

GestOli

Des de la web pública se poden 
obtenir les dades de producció en 
temps real, la traçabilitat dels lots 
comercialitzats i les dades de cada 
campanya.



  

GestOli és Seguretat

GestOli

En cas d'alerta sanitària, en 
pocs segons és possible saber 
on s'ha distribuït un lot concret.



  

Marc normatiu

 Reglament (CE) nº 178/2002 del Parlament Europeu i del 
Consell  (art.18)

 Sistema traçabilitat

 ORDRE APA/2677/2005, 8 d'agost, sobre contabilitat i 
declaracions pel control de l'oli d'oliva

 Comptabilitat d'existències
 Declaració mensual

 OC 31.10.02 Reglament DOP “Oli de Mallorca”
 Registres
 Envàs provist de contraetiqueta numerada
 Volants de circulació entre operadors
 Declaracions
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Sistemes de registre

 Fulles numerades

 Aplicacions informàtiques (PC)

GestOli



  

Problemàtica Registres Clàssics

 Tafones/Envasadores:
 Laboriós

 Difícil comprensió

 Escasa utilitat empresarial

 Fàcil error aritmètic

 Duplicitat de declaracions

 Difícil seguiment de partides

 Fàcil pèrdua de dades
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Problemàtica Registres Clàssics

 Auditoria/Inspecció:
 Càlcul difícil

 Fàcil error aritmètic

 Traçabilitat lenta

 Estància prolongada

 Necessitat de presència física dels llibres

 Difícil comprovació d'altres fonts
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Problemàtica aplicacions 
informàtiques clàssiques

 Difícil consulta per l'auditoria / inspecció
 No generen declaracions
 Formació específica
 Elevat cost millores
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Projecte GestOli

 Iniciativa

 Projecte finançat per
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Objectius projecte GestOli

Dotar el sector de més Eficiència, Transparència 
i Seguretat, realitzant vàries accions:
 Crear un sistema de traçabilitat innovador, segur i àgil.

 Simplificar les tasques burocràtiques dels participants.

 Accés públic a les dades de producció, informacions de 
productes, traçabilidad oli, etc.

 Disposar d'un sistema per a la gestió de la comptabilitat de 
l'oli “on-line” i en temps real. 

 Generar automàticament les declaracions.

 Mòdul per gestionar la Seguretat Alimentària i els PPCC.
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Objetius projecte GestOli

GestOli

 Millora del control dels productors d'oliva amb l'ús de 
targetes Rfid personals.

 Crear un repositori de dades únic per poder realitzar 
accions de gestió, control i promoció.

 Gestió telemàtica de la indústria (des de qualsevol lloc del 
món).

 Gestió telemàtica de declaracions.

 Validació legal a les tramitacions telemàtiques, mediant la 
firma digital.



  

Com funciona

GestOli

Conselleria

GESTOLI

Consell Regulador

Envasadors Oli

Olivicultors

Plataforma tramitació Agència de l'oli

Ciutadà

Tafones



  

Avantatges agricultor?

GestOli

 No gestionar papers 
 Escasa repercusió 

pèrdua documentació
 Reducció burocracia
 Informació actualitzada 

evolució campanya



  

Avantatges indústria?

GestOli

 Simplificació de la burocràcia 
 Simplificació de comunicació 
 Reducció d'errores aritmèticos
 Reducció de presentacions fora de plaç
 Gestió i control de la indústria “on-line”
 Sistema de traçabilita innovador, segur i àgil
 Sistema transparent: credibilitat per la 

distribució i consumidor



  

Posibles avantatges autoritats?

GestOli

 Coneixament en temps real de la producció
 Coneixament en temps real de l'elaboració
 Coneixament en temps real de la 

comercialització
 Coneixament en temps real de les existències

Millora de les polítiques agràries



  

Posibles avantatges en “crisis” 
alimentària?

GestOli

 Permet actuació de l'autoritat sense 
presència de l'operador

 Traçabilitat i investigació telemàtica
 Localització telemàtica de totes les unitats 

d'un lot



  

Vista GestOli

GestOli



  

Vista GestOli
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Vista GestOli
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Dades campanya en temps real
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GestOli és...

GestOli

 Eficiència 
 Transparència
 Seguretat

Per més informació sobre el sistema, contactar amb la 
Fundació iBit:

 Tlf: 971 17 72 70
 Felip Salas - fsalas@ibit.org
 Joan Pernía - jpernia@ibit.org  

mailto:fsalas@ibit.org


  

www.gestoli.cat
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