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PRESENTACIÓ
Les malalties transmeses pels aliments segueixen constituint un important
problema de salut pública en el món, la qual cosa ha col·locat la seguretat
alimentària en el centre d’atenció de la societat; per tant, hi ha la necessitat d’abordar-la sota un plantejament global que comprengui tota la cadena, des de la producció primària fins al subministrament als consumidors
finals i amb un únic objectiu: protegir la salut de la població, és a dir, garantir a la persona consumidora la innocuïtat dels aliments amb relació als
perills biològics, físics i químics que puguin contenir els aliments.
Les explotacions agràries –com a empreses alimentàries que són– han de
complir una sèrie de requisits que té per objectiu garantir la seguretat dels
aliments que produeixen mitjançant l’establiment d’un sistema d’autocontrol eficaç. Per això, el sector oleícola, de forma voluntària, s’ha unit per
elaborar i dissenyar una guia de bones pràctiques agrícoles (GBPA), que
garanteixi la seguretat alimentària en la producció d’olives.
Amb aquesta Guia de bones pràctiques agrícoles per a la producció
d’olives, volem proporcionar als titulars d’aquestes explotacions una eina
de treball que els faciliti la implantació de les mesures d’autocontrol, les
quals permeten mantenir un alt nivell de seguretat alimentària, tal com
disposa la normativa corresponent.
Pel que fa als requisits i les observacions que apareixen en aquest document, val a dir que s’han simplificat mirant de concretar al màxim què cal
fer. Utilitzar una GBPA com a referent per aplicar el que anomenem autocontrols és, però, voluntari; no obstant això, els responsables d’explotacions
oleícoles que no utilitzin aquest document han d’elaborar un de propi amb
uns continguts de caire similar, alhora que han d’interpretar la norma.
Segurament, doncs, el principal avantatge de la Guia que us presentem
és que sorgeix del sector, per la qual cosa les autoritats responsables
han valorat que amb la seva aplicació queda garantida la salubritat de
les olives i hauran de tenir-la en compte durant les activitats de control.
Per tant, el fet que una explotació agrícola s’aculli a una guia reconeguda
oficialment esdevé un element de seguretat no només per al responsable
d’aquesta explotació i els consumidors sinó també per a les persones que
han de realitzar el control oficial, de manera que les autoritats sanitàries,
sobre la base d’aquest compliment, poden decidir disminuir la freqüència
d’inspecció.

El director del Centre de Desenvolupament de l’Oli
Cándido Álvarez Oneca
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INTRODUCCIÓ
Les bones pràctiques agrícoles (BPA) apliquen els coneixements disponibles per aconseguir
la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de la producció i dels processos posteriors a la
producció en l’explotació agrícola, amb l’objectiu d’obtenir aliments i productes agrícoles no
alimentaris innocus i sans (FAO, 2003). Aquestes BPA inclouen totes les accions involucrades
en la producció, el processament i el transport de productes alimentaris d’origen agrícola,
orientades a assegurar la protecció de la higiene i la salut humanes i del medi ambient, mitjançant
mètodes ecològicament més segurs, higiènicament acceptables i econòmicament factibles.
La Guia de bones pràctiques agrícoles per als productors d’olives determina les pautes de
treball perquè cada acció s’estructuri sobre la base dels criteris GlobalGAP: estàndard de
qualitat que estableix normes voluntàries a través de las quals es poden certificar productes
agrícoles en tot el món1.
El protocol d’aquest estàndard es basa en els criteris de:
• Seguretat alimentària, que alhora deriven de l’aplicació dels principis generals de l’APPCC;
considera aspectes higiènics per evitar la contaminació física, química i biològica, assegurant
la innocuïtat dels aliments.
• Protecció mediambiental, aplica tècniques de producció que tenen per objectiu controlar
els fitosanitaris per minimitzar l’impacte dels residus en els aliments, les persones i l’entorn
com ara el maneig integrat de cultius, el maneig integrat de plagues...
• Salut, seguretat i benestar ocupacional, incideix en aspectes socials enfocats cap a un
ambient de treball adequat mitjançant criteris de salut i seguretat ocupacionals en les finques,
així com major sensibilitat i responsabilitat amb relació a temes socials.
Els requisits de GlobalGAP sobre sanitat i traçabilitat dels aliments exigeixen que el productor
estableixi un sistema complet de control, perquè tots els productes estiguin registrats i en pugui
conèixer l’origen.
Aquesta Guia no té caràcter normatiu, és un document orientatiu el propòsit del qual és
aconseguir els objectius i les finalitats fixats.
Les bones pràctiques agrícoles s’estructuren en els apartats següents:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

1

Traçabilitat
Elecció del material vegetal
Poda
Fertilització
Ús de fitosanitaris
Reg
- Aigües de pou
- Aigües regenerades
Recol·lecció i transport de les olives
Gestió de residus
Formació del personal i capacitació del personal
Pla de BPA

http://www.globalgap.org
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1. Traçabilitat
La traçabilitat és una eina que permet fer el seguiment de tots els elements que intervenen en
l’elaboració d’un producte (matèries primeres, additius, envasos, etc.) i de totes les fases per les
quals passa (recol·lecció, producció, elaboració, emmagatzematge, distribució, etc.).

Actualment, la majoria d’empreses ja disposen d’elements de traçabilitat,
encara que poden no estar estructurats, registrats o optimitzats per a la
finalitat que perseguim.

El benefici més immediat de la traçabilitat rau en el fet de conèixer tot el que succeeix al llarg
de la cadena alimentària per poder eliminar ràpidament un producte insegur –o que té probabilitat de ser-ho– abans d’arribar a la baula següent –en aquest cas l’almàssera o molí d’oli– o
bé al consumidor; a banda, ens ha de permetre esbrinar l’origen del problema que ha motivat
la retirada del producte.
Però cal no confondre traçabilitat amb sistemes complexos de mecanització o informatització,
és a dir, la traçabilitat no implica utilitzar cap metodologia concreta i sí que demana, en canvi,
adaptar-se a les característiques i dimensions de cada empresa alimentària.

La traçabilitat és un objectiu que cal aconseguir

Per tant, el que hem de fer és:
• Identificar els productes per lots.
• Tenir un sistema que correlacioni la identificació dels lots d’olives amb les matèries incorporades per a la producció, les dades de producció i els destinataris.
• Comprovar que el sistema descrit anteriorment es compleix de la manera prevista i és eficaç.
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TRAÇABILITAT
Què cal fer?

Com ho fem?

identificar lots

traçabilitat dels productes
incorporats
a la producció d’olives

Freqüència

Responsable

Definició de lot

En funció de la
producció

Albarans dels
proveïdors i
comandes dels
clients*

Cada cop que
introduïm un
producte

Llista actualitzada
de proveïdors i
clients

Cada cop que
tenim un nou
contacte o
canvien les dades
d’un contacte ja
registrat

Documentació

Productes
incorporats a la
producció
Oleïcultor/a

sistema eficaç de
comunicació

Proveïdors

Clients

* Feu constar el número de lot de les primeres matèries i del producte acabat en els albarans.

PRODUCTES INCORPORATS A LA PRODUCCIÓ
Productes incorporats

Proveïdor

Data
d’entrada

Quantitat

Núm.
d’albarà

Núm. lot

Responsable

PROVEÏDORS1
Nom

Adreça

Telèfon

NIF

Núm. RSI2

Productes

NIF

Núm. RSI2

Productes

CLIENTS1
Nom

1
2
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Adreça

Telèfon

Llistes actualitzades i relacionades amb els productes que manipulen, inclosos els de serveis
RSI: Registre sanitari d’indústries
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comunicació

sistema eficaç de

la producció d’olives

productes incorporats a

traçabilitat dels

Què es comprova?

Revisió documental
de les llistes de
proveïdors i clients

Simulacre de
seguiment d’un
producte

Revisió documental
dels productes
incorporats a la
producció

Com es comprova?

En el lloc de
treball

On es
comprova?

Abans d’inici de
campanya

Freqüència de
comprovació

Responsable de
qualitat

Qui ho comprova?

Incidències

ACTIVITATS DE COMPROVACIÓ DE LA TRAÇABILITAT
Mesures correctores

Registre derivat

2. Elecció del material vegetal
El material vegetal de les noves plantacions ha de procedir de proveïdors oficialment autoritzats
i certificats pel Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural o d’altres organismes oficials reconeguts i ha de complir els requisits
d’autenticitat varietal i de sanitat que estableix la normativa vigent de control i certificació de
planters de fruiters.
Les varietats han d’estar inscrites dins el catàleg comú de varietats d’espècies de plantes hortícoles de la Unió Europea i/o en la llista espanyola de varietats comercials de plantes.

condicions

• Escolliu preferentment les varietats més adequades a la zona i al període de cultiu.
• Vigileu que el material vegetal no presenti símptomes de malaltia en
el moment de la compra; en cas contrari, cal exigir responsabilitats al
proveïdor.
• Canvieu de proveïdor si us subministra material vegetal en mal estat.
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3. Poda
Un cop acabada la recol·lecció de les olives, tradicionalment s’han podat les oliveres.
La poda comprèn aquelles operacions fetes sobre l’olivera per modificar la forma natural i així
d’augmentar-li el vigor o restringir el desenvolupament de les seves rames, a fi de:
• Aconseguir l’adaptació de l’arbre al mitjà productiu i obtenir-ne la producció màxima.
• Mantenir l’equilibri entre les funcions vegetativa i reproductiva, per fer compatible la màxima
producció amb la vitalitat de l’arbre.
• Allargar-ne al màxim el període productiu i retardar la decadència, l’envelliment i la mort de
l’arbre.
• Respectar l’estat fisiològic òptim de l’arbre, i oferir-li una bona aeració i una bona penetració
de la llum i dels tractaments
• Mantenir una adequada relació fulla/fusta.
L’excés de vigor cal corregir-la, preferentment, mitjançant pràctiques culturals, a més de la poda.

4. Fertilització
La fertilització té per objectiu assegurar un nivell de nutrients en el sòl que permeti un bon creixement de l’olivera i una producció d’olives de qualitat.
L’ús de fertilitzants que aportin nitrogen ha de seguir el Codi de bones pràctiques agràries, publicat en el web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural2.

2

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR (Àmbits d’actuació - Agricultura. Sanitat vegetal – Bones pràctiques agràries)
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5. Ús de fitosanitaris
Per al control de les males herbes, cal prioritzar l’aplicació de mitjans mecànics o biològics; en el
cas d’utilitzar herbicides, cal escollir les matèries actives registrades.
Per al control de plagues i malalties cal prioritzar –sempre que sigui possible– els mètodes biològics, biotecnològics, culturals, físics i genètics, abans que els mètodes químics; si es considera
necessari el tractament químic, cal emprar únicament i exclusivament productes registrats per
al cultiu i la plaga a la qual va dirigit el tractament.

obligatori

• Cal garantir que el personal encarregat de la pràctica té el carnet
d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris, i que segueix les
normes establertes.
• Cal adequar tipus i dosis d’herbicida al desenvolupament de les males
herbes i s’ha d’aplicar segons les condicions i necessitats del moment.
• Cal respectar el període de degradació dels productes fitosanitaris
abans de recol·lectar l’oliva.
• Cal separar la collita d'olives que s’hagi contaminat per productes fitosanitaris i després avisar l’almàssera.

Els cursos de capacitació per obtenir el carnet de manipulador de productes plaguicides es poden fer a les escoles de capacitació agrària (ECA) del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural3 o altres centres homologats.

3
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http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR (Àmbits d’actuació - Formació, transferència i assessorament – Escoles de
capacitació agrària)

condicions prèvies a l’ús d’herbicides
• Inspeccioneu els camps regularment per conèixer l’evolució de les males herbes i identificar les espècies més competitives i la seva expansió; no és justificable l’ús d’un herbicida sense tenir la certesa que el
control de la mala herba és necessari.
• Podeu l’olivera adequadament, evitant deixar rames massa baixes,
susceptibles de ser mullades durant l’aplicació de l’herbicida.
• Escolliu els productes i les dosis en funció de l’estat del cultiu, de les
males herbes i del tipus de sòl; determineu el volum adequat de caldo
per a cada herbicida i apliqueu la menor quantitat de producte, en el
moment de menor risc i de major eficàcia; els sòls arenosos limiten
enormement l’ús d’herbicides.
• Llegiu detingudament l’etiqueta per poder aplicar l’herbicida en les
condicions en què ha estat autoritzat.
• Useu exclusivament els productes comercials que en l’etiqueta deixen
clar i explícit l’ús autoritzat per a l’olivera.
• Apliqueu els tractaments dins el termini límit que especifica l’etiqueta
d’aquest producte i sempre abans que s’iniciï la recol·lecció i la caiguda de l’oliva.
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condicions per a l’aplicació
• Aplaneu convenientment el sòl –que no tingui solcs– per aconseguir
que l’equip apliqui l’herbicida d’una forma homogènia.
• Eviteu les condicions adverses d’aplicació: vent, pluja, sòl sec, temperatures elevades o baixes, aplicació d’aigua de reg (inclòs el reg per
degoteig).
• Vigileu l’estat de la polvoritzadora –especialment els filtres– i comproveu-ne el desgast periòdicament; useu filtres de bona qualitat i canvieu-los anualment si cal.
• Procureu que les polvoritzadores distribueixin de forma homogènia; no
utilitzeu pistoles sinó llances d’aplicació d’herbicides que disposin de
filtres adequats per emprar aquestes substàncies.
• Renteu els dipòsits emprats en els tractaments en el mateix lloc de l’aplicació, abocant posteriorment l’aigua del rentatge sobre l’àrea tractada.
• Reviseu periòdicament el bon funcionament i l’estat de la bomba, el
dipòsit, el manòmetre, el regulador i la distribució de les conduccions,
els filtres, els broquets i el ventilador.

El Centre de Mecanització Agrària del DAAM4 realitza inspeccions de màquines de tractaments
fitosanitaris, mitjançant una sol·licitud prèvia.

recomanacions per a
l’aplicació d’herbicides
• Recordeu que les restes triturades de la poda dificulten el desenvolupament de la coberta viva, de manera que quan s’acumulen poden
disminuir la necessitat d’emprar herbicida.
• Reduïu riscos i estalvieu herbicida aplicant-lo en bandes i de forma
específica en rodals.
• Empreu alternativament herbicides de diferents tipus, amb diferents
mecanismes d’acció i en diferents moments d’aplicació.
• Eviteu les aplicacions en moments pròxims a la recol·lecció –especialment
sota la capçada–; en tot cas, cal respectar el període de seguretat.

4
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http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR (Àmbits d’actuació - Agricultura. Sanitat vegetal – Maquinària agrícola i
mecanització agrària)

condicions d’una
polvoritzadora d’herbicides
• Recordeu que els broquets són els elements més important i han d’estar en bon estat; us recomanem usar broquets antideriva proveïts de
filtres individuals i sistema antidegoteig.
• Recordeu que la polvoritzadora d’herbicides ha d’estar en perfecte estat d’ús i correctament calibrada: ha de permetre l’aplicació a pressió
baixa (2-4 bar).
• Netegeu els filtres de cada línia i dels broquets periòdicament; les conduccions han de resistir la corrosió per evitar obturacions.
• Entreneu el personal en l’ús de la polvoritzadora per ruixar a ritme homogeni i distribuir correctament el producte; les polvoritzadores manuals (motxilles) també han de complir els requisits anteriors.

condicions de neteja
de la maquinària d’aplicació
Per poder eliminar el residu líquid que resta dins el tanc de la màquina –en
zones on es pot treure amb la bomba de polvorització o amb les aixetes
complementàries–, es recomana fer una esbandida del tanc i llençar el
sobrant a la parcel·la:
• Diluïu un mínim de 5 vegades el líquid (caldo de tractament) que queda
en la màquina afegint aigua al dipòsit.
• Polvoritzeu la nova barreja a més velocitat sobre el mateix camp on
heu aplicat el tractament; aquesta acció la podeu realitzar una o dues
vegades.
• Renteu la màquina de tractament en les zones habilitades.

19

6. Reg
El reg s’ha de dur a terme de manera que es mantingui l’equilibri potencial vegetatiu de l’olivera
amb l’ecosistema clima-sòl i s’assegurin les condicions que han de permetre el desenvolupament i la maduració correctes de les olives.

6.1. Aigües de pou

recomanable

• Realitzeu 1 analítica/5 anys de la qualitat de l’aigua de reg que determinin els valors de nitrats, la conductivitat i les concentracions de clorur i
sodi, com a mínim, en un laboratori reconegut per l’Administració; si la
composició de l’aigua és molt variable a causa de l’origen, heu d’analitzar amb més freqüència el contingut de nitrats i la conductivitat. En
el web del DAAM podeu trobar la llista de laboratoris acreditats per la
Generalitat5.
• Vigilar els resultats de les analítiques.
• Tractar l'aigua que no compleixi les condicions o canviar d’abastament.

6.2. Aigües regenerades (residuals depurades)

condicions prèvies6

• Recordeu que el pendent del sòl no pot ser superior al 15%; si ho és,
heu de realitzar controls d’escolament.
• No regueu per aspersió.

5

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL05_Laboratori_agroalimentari/Documents/Fitxers_estatics/
Cataleg2010101.pdf

6

En tot cas heu de complir el que estableix el Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre (BOE núm. 294, de 8-12-2007).
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obligatori

• Cal realitzar analítiques de la qualitat de l’aigua de reg.
• Cal realitzar el control de l’aigua regenerada a la sortida de la planta de
regeneració i en els punts de lliurament a l’usuari.
• Cal vigilar els resultats de les analítiques.
• Cal tractar l'aigua que no compleixi les condicions o canviar d’abastament.
La freqüència mínima de les anàlisis –tenint en compte que podeu augmentar o reduir la freqüència d’aquestes anàlisis seguint les indicacions
del règim jurídic de reutilització de les aigües depurades– ha de ser:
• Nematodes intestinals: cada 15 dies.
• Escherichia coli: setmanalment.
• SS (sòlids en suspensió): setmanalment.
• Altres microorganismes: l’organisme de conca valorarà la freqüència
de les anàlisis sobre la base de l’autorització de l’abocament i del tractament de regeneració.

El titular de la concessió és el responsable de la qualitat de l’aigua regenerada i del seu control
en el punt de lliurament.

prohibit

• Regar amb aigües residuals urbanes depurades, tret que s’efectuï un
control analític continuat que asseguri que no se superen els límits establerts.
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7. Recol·lecció i transport
de les olives
La recol·lecció de les olives es pot dur a terme de forma manual o mecanitzada; en qualsevol
cas, hem de poder separar les que no estan en bon estat abans de ser transportades cap a
l’almàssera.
No serveix de res prendre precaucions i fer una correcta aplicació dels herbicides –evitant el
contacte del producte amb l’arbre i el fruit– si després l’oliva cau a terra i la recollim barrejada
amb el sòl tractat per herbicides, ja que al deteriorament del fruit hi afegim el risc de contaminació. En aquests casos, és absolutament necessari distanciar al màxim l’aplicació de l’herbicida
de la recol·lecció o emprar altres mètodes de control.

condicions prèvies

• Avanceu al màxim l’ inici de la recol·lecció (recomanació).
• Recol·lecteu i rebeu l’oliva directament de l’arbre.
• Processeu i emmagatzemeu per separat l’oliva procedent del terra de
la de l’arbre.
• Netegeu correctament la maquinària i els equips de recol·lecció i transport.
• Transporteu l’oliva en recipients nets fins a l’almàssera.
• Realitzeu un correcte manteniment de la maquinària i els equips de
recol·lecció i transport, segons les instruccions del fabricant.
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obligatori

• Cal vigilar la neteja de la maquinària i els equips de recol·lecció i transport.
• Cal vigilar el manteniment de la maquinària i els equips de recol·lecció
i transport.
• Cal separar l'oliva alterada de la resta de la collita, en el cas de contaminació, i corregir les causes de l’alteració.

prohibit

• Recol·lectar olives que no hagin superat el temps de degradació dels
productes fitosanitaris aplicats.

no és recomanable

• Transportar olives recol·lectades en sacs de plàstic.
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8. Gestió de residus
L’oleïcultor/a genera diversos tipus de residus que ha de gestionar correctament, perquè hi ha
una legislació que així ho disposa i, també, perquè si fa una bona gestió dels residus generats,
minimitza o elimina perills en matèria de seguretat alimentària.
El conjunt de residus generats en la producció d’olives està constituït per:
• Restes de productes fitosanitaris: residu especial
• Envasos de productes fitosanitaris
• Restes de poda
• Altres: paper, cartró, plàstic, rebuig, vidre…
D’entre tots els residus generats per l’oleïcultor/a, els que realment poden generar un problema de seguretat alimentària en l’aliment són les restes de productes fitosanitaris i els envasos
d’aquests productes; tot seguit els descrivim breument.

RESIDUS FITOSANITARIS
L’eliminació de restes de productes fitosanitaris –que ja no s’han de fer servir perquè han caducat o perquè no se’n considera apropiat l’ús– s’ha de gestionar com a residus especials; per tant,
s’han de portar en un gestor autoritzat perquè els tracti. A Catalunya hi ha diverses empreses
autoritzades en funció del tipus de gestió específica que requereix cada residu7.

7

Podeu consultar-ho en els enllaços següents http://www.arc.cat/ca/aplicatius/industrials/cgr_consulta_industrial.asp i
http://www.arc.cat/ca/aplicatius/ccr/jr-42000.asp
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ENVASOS DE PRODUCTES FITOSANITARIS
L’any 2002 es va autoritzar a Catalunya el sistema integrat de gestió SIGFITO AGROENVASES,
entitat sense ànim de lucre –en la qual participen diferents col·lectius– que s’ocupa de recollir
periòdicament els residus fitosanitaris i els envasos buits que hagin contingut productes fitosanitaris (ampolles, garrafes, bidons de plàstic, sacs...) i n’assegura la correcta gestió ambiental;
aquesta recollida es realitza mitjançant els punts de recollida establerts –vegeu el portal web de
SIGFITO8–, principalment els punts de venda de productes fitosanitaris i cooperatives agràries,
sense cap cost addicional per part dels usuaris del servei.
A fi que els usuaris realitzin una bona gestió, abans de dipositar els envasos en els punts de
recollida, es recomana esbandir fins a 3 vegades el recipient o envàs per aprofitar al màxim el
producte i reduir-ne el contingut perillós.

GESTIÓ DE RESIDUS
RESIDUS FITOSANITARIS
Tipus de
residu

residu
especial

Què cal fer?

Portar-lo en un
gestor autoritzat
de residus

Freqüència

Cada vegada que tinguem
restes de productes
fitosanitaris

Responsable

Oleïcultor/a

Documentació

Comprovant de
lliurament del residu

ENVASOS DELS PRODUCTES FITOSANITARIS
Tipus de
residu

residu
especial

8
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Què cal fer?

SIGFITO

http://www.sigfito.es

Freqüència

Cada vegada que
acumulem envasos de
productes fitosanitaris

Responsable

Oleïcultor/a

Documentació

Comprovant de
lliurament dels
envasos
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productes fitosanitaris

gestió d’envasos dels

fitosanitaris

gestió de residus

Què es comprova?

Inspecció visual de
residus acumulats

Com es comprova?

En el lloc de treball

On es comprova?

Segons
necessitats

Quan es
comprova?

Oleïcultor/a

Qui ho
comprova?
Incidències

ACTIVITATS DE COMPROVACIÓ DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
Mesures
correctores

Registre derivat

9. Formació i capacitació
del personal
Per tenir el personal de les explotacions format, cal que rebi la formació continuada necessària
per garantir la seguretat dels aliments, que sigui capaç d’aplicar aquests coneixements en el
seu lloc de treball (capacitació) i que es pugui responsabilitzar de les operacions que realitza.
Aquesta formació ha d’incidir en:
•
•
•
•
•
•

Coneixements bàsics en matèria d’higiene alimentària
Coneixements bàsics sobre els sistemes d’autocontrol
Coneixements bàsics en seguretat i higiene en el treball
Coneixements específics necessaris per als seus llocs de treball
Aplicació pràctica dels coneixements adquirits
Activitats per comprovació el grau d’assoliment dels coneixements adquirits

El curs de formació sol estar repartit en dos blocs:

HIGIENE ALIMENTÀRIA:
• Coneixements generals d’higiene alimentària i autocontrol: higiene personal (higiene corporal
en iniciar la jornada i durant la resta del dia, ús de roba especial...), estat de salut (malalties
que poden repercutir sobre la seguretat del producte...), conductes i hàbits higiènics (tant
permeses com prohibides), responsabilitat en el lloc de treball.

BONES PRÀCTIQUES AGRÀRIES:
•
•
•
•

Reg i fertilització (carnet d’aplicador: bàsic i qualificat)
Repercussions per a la salut de l’aplicació de fitosanitaris
Collita, transport i conservació de l’oliva
Neteja, desinfecció i manteniment de la maquinària i l’ equipament necessari per a la producció d’olives
• Prevenció de riscos laborals
• Gestió de residus
El destinatari d’aquest curs és tota persona que no disposi dels coneixements esmentats.
La formació pot ser impartida per la mateixa empresa o bé per una empresa externa autoritzada:
• Quan l’activitat de formació sigui realitzada per la mateixa empresa, cal que disposi d’un
document definit o certificat de formació, que ha de contenir:
- Activitat formativa desenvolupada
- Responsable de l’activitat
- Persona assistent i firma
- Firma del responsable de l’activitat
- Qüestionari d’aprofitament del curs
• Quan l’activitat de formació sigui realitzada per una empresa externa, cal que estigui degudament autoritzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural en relació amb la manipulació de productes fitosanitaris i pel Departament de Salut
en relació amb els tractaments de desinsectació, desinfecció i desratització.
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Com ho hem de fer?
• Designar un responsable del programa de formació; en el cas que les activitats les dugui a
terme una empresa externa acreditada, cal designar igualment un responsable de l’empresa.
• Detallar les necessitats formatives de cada treballador en funció de l’activitat que realitza
(anteriorment hem citat els coneixements mínims necessaris del curs).
• Fer una relació de les activitats formatives previstes on descriurem de cadascuna els següents punts:
- Persona o entitat responsable de la formació
- Metodologia utilitzada: cursos teòrics, classes pràctiques, etc.
- Objectius de l’activitat
- Descripció dels continguts de l’activitat de formació
- Personal de l’empresa a qui va dirigida
- Durada en hores
• Programar en el temps les activitats formatives

FORMACIÓ I CAPACITACIÓ DEL PERSONAL
PER ALS APLICADORS DE PRODUCTES FITOSANITARIS
Tipus de formació
curs de manipulador i
aplicador de productes
fitosanitaris

Què cal fer?
Realitzar
cursos per als
aplicadors de
fitosanitaris

Quan?

Responsable

Abans de manipular
o aplicar productes
fitosanitaris

Oleïcultor/a

Documentació
Document
individual
acreditatiu

PER ALS PRODUCTORS D’OLIVES
Tipus de formació

curs de bones
pràctiques agràries i
higiene alimentària

Què cal fer?

Realitzar
cursos per als
productors
d’olives

Quan?

Responsable

Quan el productor
no disposi dels
coneixements
mínims descrits en
l’apartat Formació
i capacitació del
personal

Oleïcultor/a

Documentació

Certificat de
formació

Certificats de formació
En el cas que una empresa compti amb molts productors, proposem tenir un registre de tots els
treballadors en què s’anoti el tipus de curs realitzat i les seves característiques, per poder disposar en un sol document de tota la informació, i requerir altra documentació d’interès, només
si s’escau.

LLISTA DE CURSOS REALITZATS PEL PERSONAL
Nom del
treballador/a
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Curs realitzat

Any de
realització

Duració
del curs
(hores)

Observacions

Josefina Horta
Esteve

Manipuladora/aplicadora
de productes fitosanitaris
Nivell qualificat

2010

75 h

Cursat a SIM
(empresa homologada pel
DAAM)

Joan Baldrich
Lluch

Manipulador/aplicador de
productes fitosanitaris
Nivell bàsic

2008

30 h

Cursat a SIM
(empresa homologada pel
DAAM)
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alimentària

pràctiques agràries i higiene

assoliment del curs de bones

aplicadors

de productes fitosanitaris dels

tinença del carnet d’aplicació

Què es comprova?

Inspecció visual del
certificat de formació

Inspecció visual del
document individual
acreditatiu

Com es comprova?

En el lloc de
treball

On es
comprova?

Anualment

Quan es
comprova?

Oleïcultor/a

Qui ho
comprova?
Incidències

ACTIVITATS DE COMPROVACIÓ DE LA FORMACIÓ I CAPACITACIÓ DEL PERSONAL
Mesures
correctores

Registre derivat

10. Pautes per elaborar un pla
de bones pràctiques
agrícoles (BPA)
El Pla BPA és un document on se sintetitzen totes les accions realitzades a l’olivera; s’ha de
conservar en l’explotació agrícola amb la data i la signatura del responsable de l’establiment,
aquesta signatura significa que l’empresa ha acceptat aplicar-lo. El Pla BPA ha de tenir un
caràcter dinàmic, és a dir, s’ha de datar i signar en l’acceptació inicial i en les revisions i modificacions posteriors.

10.1. Descripció del Pla BPA
•
•
•
•

Identificar i fer el seguiment de les matèries primeres i dels productes incorporats a l’olivera.
Guardar les analítiques de l’aigua de reg almenys durant 2 anys.
Guardar els documents de lliurament de la collita a les almàsseres, almenys durant 2 anys.
Registrar les accions que es fan a l’olivera i a l’oliva collida: tractaments fitosanitaris, fertilitzants...
• Definir les accions de comprovació
• Elaborar els registres derivats
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Productes incorporats

Documents

Signatura:

Data:

Versió:

Aprovat per:

Cada vegada que es faci un tractament
fitosanitari

Registrar els tractaments fitosanitaris

tractaments fitosanitaris

Registres 6 i 7

Registre 5

Cada vegada que es faci un tractament
de fertilització

Registrar els tractaments de fertilització

aplicació d’adobs

Oleïcultor/a

Registres 2, 3 i 4

Cada vegada que es faci una recol·lecció
i entrada de producte

Registrar les dades de recol·lecció d’olives

Registres derivats

dades de recol·lecció

Responsable

Registre 1

Freqüència

No (documents
de lliurament)

Registres derivats

No (analítiques)

Registres derivats

No (albarà)

Anual

Què cal fer?

Oleïcultor/a

Responsable

Oleïcultor/a

Responsable

Oleïcultor/a

Registres derivats

Registrar les dades generals de la parcel·la

Accions

ACCIONS QUE ES REALITZEN A L’OLIVERA I A L’OLIVA COLLIDA

Cada vegada que lliurem la collita

Freqüència

Cada vegada que realitzem una analítica

Freqüència

Cada vegada que adquirim producte

Responsable

dades de la parcel·la

4.

Guardar documents de lliurament durant 2 anys

Què cal fer?

Guardar analítiques durant 2 anys

Què cal fer?

Guardar albarans i/o factures durant 2 anys

DOCUMENTS DE LLIURAMENT DE COLLITA

document de lliurament de collita

3.

Analítiques

ANALÍTIQUES

aigua de reg

2.

productes fitosanitaris

fertilitzants

Què cal fer?

Freqüència

PLA DE BONES PRÀCTIQUES AGRÍCOLES (BPA)

IDENTIFICACIÓ I SEGUIMENT DELS PRODUCTES INCORPORATS A L’OLIVERA

material vegetal

1.

Dades de l’empresa:

10.2. Documentació
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Versió:

l’oliva collida

realitzen a l’olivera i a

registre d’accions que es

lliurament de collita

tinença del document de

tinença d’analítiques

incorporats a l’olivera

dels productes

identificació i seguiment

Què es comprova?

Dades de l’empresa:

Data:

Revisió de les dades
de parcel·la, dades de
recol·lecció, tractaments
fitosanitaris, aplicació
d’adobs

Revisió de documents de
lliurament de collita

Revisió d’analítiques
guardades

Revisió d’albarans i/o
factures guardats

Com es comprova?

En el lloc de
treball

On es
comprova?

Aprovat per:

Anual, després de
cada campanya

Anual, després de
cada collita

Anual

Freqüència de
comprovació

Oleïcultor/a

Qui ho
comprova?
Incidències

ACTIVITATS DE COMPROVACIÓ DEL PLA DE BONES PRÀCTIQUES

Signatura:

Mesures correctores

Registre derivat
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Aprovat per:

Varietat

- Les dades d’aquest registre s’han de mantenir durant 2 anys a partir de la finalització de la campanya.

recordeu:

Superfície (ha)

1. REGISTRE DE DADES DE LA PARCEL·LA

Data:

Municipi

* SIGPAC: sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles

Versió:

Notes i observacions:

Identificació de la parcel·la SIGPAC*

Dades de l’empresa:

10.3. Registres

Marc de plantació

Signatura:

Any de plantació

Any en curs
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Data

Data:

Client / comprador / receptor

Parcel·la segons SIGPAC*:

Municipi:

Cultiu:

Adreça completa

Aprovat per:

- Les dades d’aquest registre s’han de mantenir durant 2 anys a partir de la finalització de la campanya

- Cal tenir un full de registre per cada parcel·la

recordeu:

Versió:

Notes i observacions:

dades explotació

NIF

titular explotació

Dades de l’empresa:

2. REGISTRE DE LA COLLITA O PARTIDA COMERCIALITZADA

Signatura:

Tones

Polígon / Parcel·la
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Versió:

Notes i observacions:

Data neteja

Dades de l’empresa:

Data:

Maquinària / equipament que cal netejar

Aprovat per:

Descrit en les bones pràctiques agràries

Descrit en les bones pràctiques agràries

Descrit en les bones pràctiques agràries

Tipus de neteja

Signatura:

Persona que ha executat la neteja

3. REGISTRE DE NETEJA DE LA MAQUINÀRIA I ELS EQUIPAMENTS DE RECOL·LECCIÓ I TRANSPORT
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Versió:

Notes i observacions:

Data manteniment

Dades de l’empresa:

Data:

Maquinària / equipament
que cal mantenir

Aprovat per:

Descrit en les instruccions del fabricant

Descrit en les instruccions del fabricant

Descrit en les instruccions del fabricant

Tipus de manteniment

Signatura:

Persona que ha executat el manteniment

4. REGISTRE DE MANTENIMENT DE LA MAQUINÀRIA I EQUIPAMENTS DE RECOL·LECCIÓ I TRANSPORT
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Data:

Aprovat per:

Tipus adob utilitzat

- Les dades d’aquest registre s’han de mantenir durant 2 anys a partir de la finalització de la campanya

Data

Parcel·la segons SIGPAC:

Municipi:

Cultiu:

- Cal tenir un full de registre per cada parcel·la

recordeu:

Versió:

Notes i observacions:

Núm. albarà i/o factura

dades explotació

NIF

titular explotació

Dades de l’empresa:

Signatura:

Quantitat d’adob aplicat (kg o l)

5. REGISTRE DE TRACTAMENTS DE FERTILITZACIÓ

Aplicador
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Data:

Plaga/malaltia/mala herba

Matèria activa

Parcel·la segons SIGPAC:

Municipi:

Cultiu:

Aprovat per:

Nom comercial

- Cal adjuntar les factures o albarans dels productes adquirits per als diferents tractaments

- Cal tenir un full de registre per cada parcel·la

- Si l’aplicació la fa una empresa de tractament, indicar nom i adreça

- Les dades d’aquest registre s’han de mantenir durant 2 anys a partir de la finalització de la campanya

recordeu:

Versió:

Notes i observacions:

Data

dades explotació

NIF

titular explotació

Dades de l’empresa:

Núm. registre

6. REGISTRE DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS

Signatura:

Dosi (x 100 l)

Litres totals finca

Aplicador
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Versió:

Notes i observacions:

Data neteja

Dades de l’empresa:

Data:

Equipament o estri que netegem

Descrit en les bones
pràctiques agràries

Descrit en les bones
pràctiques agràries

Descrit en les bones
pràctiques agràries

Aprovat per:

Tipus de neteja

Signatura:

Persona que ha executat la neteja

7. REGISTRE DE NETEJA D’EQUIPAMENTS I MATERIALS UTILITZATS PER ALS TRACTAMENTS DE CONTROL DE MALES HERBES
I CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES

