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4- RESUM 

Existeix una clara vinculació entre l’agricultura (cultiu de la terra per a obtenir 

productes), la ramaderia (cria del bestiar per a obtenir productes) i l’apicultura (cria 

d’abelles per a obtenir productes).  

El pagès, l’home de camp es troba sovint amb moltes dificultats per a fer rendible la 

seva tasca; l’aposta per les millores tecnològiques, una ampla formació i la introducció 

de l’activitat apícola, són sens dubte una millora per a la rendibilitat de les seves terres. 

A mesura que s’ha estès el procés de globalització, augmenta la pressió dels productes 

forans sobre els locals, ja que sovint són produïts amb baixos costs de producció i donen 

lloc a aliments estandarditzats. 

La mel autòctona de Mallorca, amb unes característiques  organolèptiques pròpies, és 

molt apreciada i valorada pels consumidors per la seva qualitat; la existència d’un 

mercat on el consumidor és exigent i cerca productes naturals i tradicionals, contribueix 

a  la demanda d’aquest producte.  

Aquest treball pretén ser un primer pas per al reconeixement de la qualitat de la mel de 

Mallorca, i el seu objectiu és dissenyar un pla de millora de la seva producció i 

comercialització. Es pretén vincular la mel al concepte de producte tradicional, 

realitzant propostes de millora referides  al seu procés de producció, des de l’apiari fins 

a l’envàs, per a obtenir així un producte diferenciat i de qualitat.  El control de la 

producció, la presa de mesures correctores concretes, la vigilància i  la traçabilitat del 

producte permetran disposar d’un producte de qualitat i amb un preu de venda elevat per 

fer front a la  globalització dels mercats. 

Els Reglaments interns, les guies de pràctiques correctes d’higiene pel sector de la mel 

de les diferents Comunitats Autònomes on existeix una mel enregistrada amb una 

D.O.P. o una I.G.P. inclouen un apartat de traçabilitat com a norma d’ús obligatori per a 

la certificació del producte. Els registres de traçabilitat contemplats en les normatives 

d’Andalusia (Mel de Granada), Canàries (Mel de Tenerife), Extremadura (Mel de 

Villuercas – Ibores), Castella-  a Manxa (Mel de l’Alcarria), Galícia (Mel de Galícia), 

Cantàbria (Mel de  iébana), són registres adaptats als seus llocs d’origen per la seva 

floració, per la transhumància, pel volum de producció, etc. A Mallorca calen uns 

procediments d’extracció singulars que s’adaptin a aquest territori. 

Concretament, s’ha dissenyat un procés sistemàtic basat en l’Anàlisi dels Perills i Punts 

Crítics de Control (APPCC) per contribuir al reconeixement de la mel de Mallorca. Per 

a completar el disseny del sistema APPCC, s’ha proposat un pla de traçabilitat i de 

control fisicoquímic i sensorial del producte.  

En el treball també es realitza un estudi de mercat del producte i s’analitza i documenta 

la situació del sector apícola mallorquí. 
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5- ANTECEDENTS. JUSTIFICACIÓ 

Els productes vegetals tenen com a origen una de les dues grans activitats que realitza la 

planta: la vegetativa i la reproductiva. En l’activitat vegetativa (producció de fulles, 

arrels, branques, etc.), tenen una clara influència les condicions del medi i del cultiu. En 

l’activitat reproductiva (producció de llavors i fruits) existeixen a més altres influències 

determinants, entre les que destaquen la pol·linització i la fecundació. El principi 

fonamental de la reproducció sexual,  preveu que la fecundació per unió de dos gàmetes 

permeti perpetuar la vida al llarg del temps, afavorint per altra part, l’evolució de les 

espècies. Pel que respecta als vegetals superiors, es coneixen en detall totes les 

particularitats de la vida de la flor, des de l’obertura de la corol·la a la maduresa dels 

seus òrgans sexuals, passant pel transport de pol·len per medi de vectors com l’aigua, el 

vent, els insectes, etc. (Freeman, 2009). 

A més s’ha d’afegir el coneixement de les relacions existents entre les plantes i els 

insectes, que transportant el pol·len en el seu cos, asseguren la pol·linització i posterior 

fecundació.  a majoria d’especialistes agrícoles afirmen que els vegetals sols aprofiten 

el seu potencial de producció de fruits i llavors, quan les flors han estat visitades per 

pol·linitzadors adequats (Rallo, 1986). 

Les abelles són responsables de més del 90% de la pol·linització de les espècies 

agrícoles, de fet la majoria dels productes que es consumeixen a la terra de forma 

directa o indirecta, tenen relació amb la labor d’aquests insectes.  a pol·linització de les 

abelles incideix en un augment de la producció i una major qualitat del producte. Les 

abelles per la seva part reben nèctar i pol·len, aliments bàsics per a la seva 

supervivència. 

El valor de les abelles en la pol·linització multiplica per vint (segons la FAO), la 

quantitat invertida per l’agricultor. D’aquí la important vinculació entre l’apicultura i 

l’agricultura. Així els insectes pol·linitzadors col·laboren de forma natural i involuntària 

però de forma efectiva en la fecundació de les plantes i la continuïtat de les espècies.  

La mel autòctona de Mallorca, amb unes característiques  organolèptiques pròpies, és 

molt apreciada i valorada pels consumidors per la seva qualitat; la existència d’un 

mercat on el consumidor és exigent i cerca productes naturals i tradicionals, contribueix 

a la demanda d’aquest producte.  

El preu de la mel varia poc d’una Comunitat Autònoma a l’altre, la mitjana dels preus 

de la mel del darrer any es mostren a la Taula 1.  

Una de les vies per millorar la comercialització i el preu per aquest producte està lligada 

a la seva diferenciació, la qualitat que la fa diferent a la resta. Aquesta diferenciació del 

producte va lligada a un segell de garantia, normalment, una Marca de Garantia, una 

Denominació d’Origen Protegida, o una Identificació Geogràfica Protegida. El preu que 
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es paga per un producte amb un d’aquests segells, sempre és superior que el del 

producte convencional i per tant més interessant per l’apicultor a nivell econòmic i pel 

client pel seu plus de qualitat i seguretat alimentària. 

Tipus de 

mel  

Abr-

16 

Mai-

16 

Jun-

16 

Jul-

16 

Ago-

16 

Set-

16 

Oct-

16 

Nov-

16 

Des-

16 

Gen-

17 

Feb-

17 

Mar-

17 

Multifloral 

a granel 

3.28 3.26 3.02 2.98 2.96 2.86 2.89 2.85 2.85 2.91 2.91 2.84 

Melada a 

granel 

3.93 3.96 3.92 3.97 3.97 3.94 4.14 4.14 4.14 4.19 4.19 4.19 

Multifloral 

envasada 

5.24 5.24 5.27 5.10 5.08 4.96 4.92 4.90 4.91 5.06 5.02 5.08 

Melada 

envasada 

6.71 5.77 5.77 5.77 5.77 5.37 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 

Taula 1 Preu de la Mel. Campanya 2016/17(euros/kg)(Ministeri d’Agricultura i Pesca, 

2017)  

La legislació vigent en matèria de seguretat i higiene alimentària, és la que d’alguna 

manera proporciona la base per assegurar la protecció de la salut de les persones i els 

interessos dels consumidors en relació amb els aliments. El Reglament CE 178/2002, 

conté disposicions per a garantir la traçabilitat dels aliments i els ingredients alimentaris 

i estableix un procediment per a l’adopció de les normes de desenvolupament en relació 

amb sectors específics;  aquest Reglament ha convertit en una obligació legal explícita 

la traçabilitat.  De la mateixa manera la Llei 28/2015, de 31 de juliol per a la defensa de 

la qualitat alimentària, fa referència a tota la normativa sobre qualitat alimentaria de la 

Unió Europea, tenint en compte els principis recollits sobre traçabilitat, autocontrol i 

responsabilitat dels operadors.  

Els Reglaments interns, les guies de pràctiques correctes d’higiene pel sector de la mel o  

pel sector apícola de les diferents Comunitats Autònomes on existeix una mel 

enregistrada amb una D.O.P. o una I.G.P. inclouen un apartat de traçabilitat com a 

norma d’us obligatori per a la certificació del producte. Els registres de traçabilitat 

contemplats en les normatives d’Andalusia (Mel de Granada), Catalunya, Canàries (Mel 

de Tenerife), Extremadura (Mel de Villuercas – Ibores), Castella- La Manxa (Mel de 

l’Alcarria), Galícia (Mel de Galícia), València, Cantabria (Mel de Liébana), són 

registres adaptats als seus llocs d’origen per la seva floració, per la labor habitual de la   

transhumància, per la quantitat de producció, per a l’exportació, etc. A Mallorca cal una 

normativa que compleixi les disposicions legals com a la resta de comunitats però que 

s’adapti a la singularitat i característiques del territori, producció, floració, etc.  

La diferenciació geogràfica de les mels sols es pot fer en base als anàlisi dels pol·lens 

presents a la mel.  a composició de l’espectre pol·línic de cada mel, permet reconèixer 

l’entorn botànic del lloc de procedència del producte (Boi et al., 2008). 
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 ’abella contribueix a la conservació dels espais naturals i rurals de Mallorca, tal és 

així, que es pot afirmar que Apis mellifera actua com a pol·linitzador dels conreus de 

secà i ecosistemes naturals, afavorint la biodiversitat d’aquests. En el nostre arxipèlag es 

poden apreciar a simple vista, diferències de grandària, condicions geològiques i 

d’altitud, de la mateixa manera que es pot observar a la resta d’illes de la conca 

mediterrània (Vergara Lopez, 2010). Aquest fet implica l’existència d’una gran 

variabilitat d‘ambients, d’hàbitats i conseqüentment de biodiversitat vegetal. Entorn a 

un 60% de les plantes considerades natives dels territoris de la conca mediterrània són 

endèmiques, fet que provoca que la zona sigui considerada com una de les 34 àrees del 

món amb biodiversitat globalment amenaçada. Una de les raons, és la manca 

d’intercanvi genètic entre les espècies vegetals insulars respecte dels seus parents 

continentals, de la mateixa manera, que l’aïllament marítim de les illes i l’orogràfic dels 

territoris costaners creats per cadenes muntanyoses (Pirineus, Alps, Atles)  o deserts 

com el Sahara  (Strahm et al., 2007). 

Cada espècie vegetal posseeix els grans de pol·len d’una mida, forma, textura i color 

determinada, a més d’altres característiques, ja sigui la capa exterior del gra de pol·len, 

la seva estructura i ornamentació, etc. (Vergara Lopez, 2010).  ’origen botànic dels 

grans de pol·len es poden determinar mitjançant l’anàlisi microscòpic dels grans o bé 

per observació directa de les característiques físiques d’aquests grans (Hidalgo et al., 

1990).  

La forma, la superfície i el volum dels grans de pol·len són característiques necessàries 

per a la seva descripció. Però, els paràmetres d’aquestes propietats poden sofrir canvis 

segons siguin les condicions ambientals, fins i tot la grandària de les obertures dels 

grans de pol·len, varien amb el grau d’ humitat en les que es puguin trobar (Boi, 2007).  

Mallorca presenta una predominança d’espècies esclerofil·les perennes, vegetació 

adaptada a llargs períodes de sequera i a la calor, a dues estacions principals, un estiu 

sec amb el resultat d’un estrès hídric per a les plantes i una estació fresca i humida 

alternada per pluges des de la tardor fins la primavera.  ’alzinar, la garriga, ametllers, 

garrovers i les plantes herbàcies entre d’altres amplien la variabilitat de pol·lens a l’illa. 

A més, existeix una influencia dels factors ambientals (climàtic, meteorològic i 

antropogènic) sobre la vegetació i en conseqüència sobre el pol·len (Vergara et al., 

2013). Tots aquests factors contribueixen a les característiques i la qualitat de la mel 

produïda a Mallorca.  

A mesura que s’ha estès el procés de globalització, augmenta la pressió dels productes 

forans sobre els locals, sovint produïts amb baixos costs de producció i que donen lloc a 

aliments estandarditzats. Arriben aliments de tots els racons del món, produïts a zones 

on els costs de producció són molt baixos en comparació als locals. Per fer front a 

aquesta gran competència, la Unió Europea enfoca des de fa anys la seva política 

agrària cap a la qualitat i la diferenciació, tant dels productes agraris com dels 

transformats. A Balears, on el territori és molt limitat, aquest repte és encara més 
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evident, ja que és pràcticament impossible assolir quotes de mercat simplement per 

qüestions de volum.  

Per protegir la valuosa feina dels apicultors i promocionar un producte tradicional que el 

consumidor pugui reconèixer com a mel de Mallorca, es plantegen diferents 

possibilitats, una és promoure la mel de Mallorca com a aliment de qualitat.  

 ’obtenció d’una denominació de qualitat per a la mel de Mallorca suposaria un suport 

important a l’activitat apícola de l’Illa i el reconeixement de la seva qualitat, 

conseqüència de les seves característiques diferencials a causa del medi geogràfic i/o a 

la influència del factor humà relacionat amb la seva elaboració.    

Des de l’any 2008 existeix a Mallorca la Marca de Garantia ÉSMEL, el nombre de 

socis, reglament i activitats vàries es pot consultar a l’adreça electrònica 

www.esmel.com. Aquesta Marca de Garantia és propietat de l’Agrupació de Defensa de 

l’Abella Autòctona Mallorquina. A l’any 2008 quan es va crear contava amb deu socis, 

des de fa uns anys, sols són tres.   

A la resta d’Illes trobem les següents Marques de Garantia: Menorca  Mel d’m’, a 

Eivissa MCE i a Formentera Això és mel. A l’Estat espanyol trobem les Denominacions 

d’Origen i Indicacions Geogràfiques Protegides següents: (Ministerio de Agricultura y 

Pesca. Alimentación y Medio Ambiente, 2017). 

o D.O. Mel de Granada (des de 2005). 

o D.O. Mel de l’Alcarria (des de 1992 D.O. i des de 1996 D.O.P). 

o D.O Mel de Tenerife (des de l’any 2012 es comercialitza com a D.O.P. i des del 

2014 està inscrita en el registre europeu). 

o D.O. Mel de Villuercas-Ibores (des de 1999 amb caràcter provisional i des de 

2014 de forma definitiva). 

o D.O.P. Mel de Liebana (des de 2014 de forma transitòria i des del 2015 de 

forma definitiva). 

o I.G.P. Mel de Galícia (des de 2007).  

Vivim a una illa amb característiques pròpies, flora, clima, medi ambient, etc. Les 

abelles presenten diferències genètiques produïdes per l’aïllament geogràfic i 

l’enclavament exclusiu. Resultat dels primers estudis, s’arriba a  la conclusió que les 

abelles de les Illes són més petites, més fosques i tenen menys pels que les peninsulars 

(Boi, 2015).  

En aquest projecte es pretén posar les bases per crear una figura de protecció a la Mel de 

Mallorca, les passes per a aconseguir un producte de qualitat mitjançant un procés reglat 

i controlat.  

http://www.esmel.com/
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Aquest projecte està vinculat a la qualitat i com a tal, les tècniques i accions que es 

realitzen es fan a través d’un control de la gestió per permetre assegurar la qualitat i 

detectar defectes en el procés, el producte o el servei.  

Sabent que el nombre d’explotacions apícoles de Balears respecte d’Espanya, suposen 

una quantia insignificant (per davall del 2%) i que la pràctica totalitat de les 

explotacions són estants, en el sentit que no existeixen explotacions apícoles 

transhumants, mentre a la península el nombre d’aquestes explotacions va en augment, 

podem parlar d’una situació un tant especial per a les Balears en general i per a 

Mallorca en particular (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, 2016).  

La normativa aplicable als apicultors de les diferents Comunitats Autònomes com les 

d’Aragó (Gobierno de Aragón, 2015), Catalunya (Generalitat de Catalunya, 2010) i 

València (Generalitat Valenciana, 2004), són semblants pel que fa a l’aplicació de la 

normativa sanitària en línies generals i el maneig dins la sala d’extracció; les diferencies 

venen donades pel gran volum de producció de mel d’aquestes Comunitats peninsulars, 

per les diferent espècies vegetals  i la seva època de floració, per l’ús majoritari d’un 

tipus de casera (Layens) poc habitual a Mallorca, pels períodes de recol·lecció de les 

alces amb mel, per petites diferències en els tipus de malalties o plagues a tractar, les 

labors rutinàries mes a mes durant tot l’any, etc. És per això que la situació de Mallorca 

parteix des d’una altra perspectiva i per això cal fer un tractament diferenciat. 
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6- TRASCENDÈNCIA O INTERÈS TECNOLÒGIC I ECONÒMIC 

DE LA PROPOSTA 

La transcendència de la proposta es pot valorar des de diferents punts de vista: 

mediambiental; qualitat del producte; repercussió en el sector agrari i interès tecnològic. 

Les abelles es troben en perill d’extinció, l’activitat apícola promou la cria i la protecció 

d’aquests insectes a més de promoure la seva funció pol·linitzadora. Aquesta activitat es 

relaciona amb el medi ambient, amb les abelles (insecte en perill d’extinció)  i amb una 

filosofia de vida.  

Els productes que es poden obtenir de les abelles interessen des de el punt de vista 

alimentari. La mel, el pol·len, la gelea real, són productes de la casera útils com aliment,  

i amb un valor terapèutic des de el moment en el que transfereix, a qui ho consumeix, 

els principis actius elaborats per les plantes. També en són útils, el pròpolis, la cera i el 

verí de l’agulló de l’abella. La mel per la seva composició química, és útil com a 

edulcorant natural i a causa de la seva composició, aigua, sucres, àcids, proteïnes, 

minerals i vitamines, també es pot considerar un aliment complet. El seu origen natural i 

la seva composició donen al producte  un plus de qualitat. 

A més del interès mediambiental, nutritiu i alimentari dels productes de les abelles, 

aquests són un medi de vida pels apicultors professionals i aficionats amb un suport 

econòmic per a la venda d’aquest producte.  ’apicultura, la cria d’abelles, la producció 

de mel o qualsevol altre producte de les abelles (cera, pol·len, pròpolis, bresques, verí, 

hidromel, gelea...), està lligada a l’agricultura i la ramaderia. És per aquesta qüestió que 

ens és útil el plantejament de l’activitat apícola per part del pagès.  ’activitat apícola 

com activitat complementària a la resta d’activitats que es duen a terme en les 

explotacions agrícoles i ramaderes que suposen un valor econòmic afegit. La 

diversificació de la labor del pagès, a la que li podem afegir l’activitat apícola, millora 

els seus ingressos econòmics, promou un major coneixement del cicle natural dels 

productes de la terra i planteja un major i millor aprofitament de les espècies vegetals 

plantades com a aliment per les abelles, pel bestiar i si n’és el cas per la venda del 

producte final. De la mateixa manera aquest fet, implica un major aprofitament dels 

recursos i de les terres que disposa el pagès. Des de el punt de vista econòmic la 

inversió per a poder treure i envasar mel, no és gran, en canvi els ingressos obtinguts 

permeten al pagès diversificar els seus productes i activitats.  

 a iniciació dels agricultors i ramaders en la explotació d’un apiari, pot suposar a més 

d’un benefici econòmic, un major rendiment de la finca, una diversificació dels 

productes i una especialització tècnica envers el coneixement i millora de les especies 

vegetals per a l’ús de les abelles i el ramat. Es a dir, una gestió integral de la terra que 

repercuteix directament en un benefici pel medi, una millora pels cultius (la 

pol·linització de les abelles afecta directament a una major quantitat de fruit, fruits més 

grossos i de més bon sabor),  una major formació i coneixement i un benefici global pel 

pagès.  
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7- INTRODUCCIÓ 

7.1 Seguretat dels aliments 

 ’apicultura té el repte d’adaptar-se a les noves exigències legals com són els sistemes 

APPCC, traçabilitat, noves normes de manipulació d’aliments, etc.  

La normativa legal en matèria de seguretat alimentària, en  particular el  Reglament 

(CE) nº852/2004 relativa a la higiene dels aliments, considera necessari que les 

empreses alimentàries apliquin un sistema d’autocontrol basats en els principis del 

Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC). Aquest sistema es basa en un 

conjunt de procediments essencialment preventius que ens garanteixen la seguretat dels 

aliments.  

A més de l’objectiu de garantir la seguretat dels aliments, es facilita l’ús més efectiu 

dels recursos d’una empresa, minvant els costs en evitar produccions insegures i actuar 

de forma ràpida i efectiva front els problemes de seguretat alimentària, augmentant així 

la confiança dels clients, de les autoritats sanitàries i evitant un deteriorament de la 

imatge comercial.  

Aquestes pràctiques consisteixen en un conjunt de mesures i procediments dirigides a 

controlar els perills alimentaris i a garantir l’aptitud pel consum humà. En base a les 

normes d’higiene relatives als productes alimentaris que es descriuen en el Reglament 

(CE) nº 852/2004, els requisits mínims que s’han de tenir en compte per a unes 

pràctiques correctes d’higiene són:  

o La formació dels treballadors és fonamental per a tenir aliments segurs. 

o Manteniment dels locals, instal·lacions i equips en òptimes condicions 

d’higiene. 

o Neteja i desinfecció de la sala d’extracció, trespol, taules, parets, maquinària... 

per evitar l’afavoriment i multiplicació dels gèrmens que podrien dur a una 

contaminació de l’aliment i per tant a un problema de seguretat alimentària. 

o Control de plagues: Ús de mesures preventives i de control per evitar l’aparició 

de plagues i minimitzar l’ús de biocides.  ’objectiu és garantir la obtenció 

d’aliments segurs.  

o  ’aigua per a les tasques de neteja i desinfecció ha de ser potable. El sistema 

d’abastiment d’aigua  per a l’ús alimentari ha d’estar en condicions per evitar 

possibles contaminacions d’aquesta. No pot existir risc de mescla de l’aigua 

potable amb xarxes d’aigua no potable.  

o Bones pràctiques de manipulació i elaboració.  

o Traçabilitat: sistema de gestió documental que permeti conèixer tot el procés de 

l’aliment i la localització d’aquest de forma ràpida, per tal de resoldre de forma 

efectiva possibles problemes que afecten a la cadena alimentària, identificant 

proveïdors, productes i clients. 

o Control de la matèria primera des de l’apiari fins a la sala d’extracció i durant tot 

el procés per  a garantir la seguretat de l’aliment. 
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7.2 Sistema APPCC 

És el sistema de major reconeixement internacional per a garantir la seguretat dels 

aliments des de un enfocament preventiu.  S’aplica a qualsevol indústria que tingui 

relació amb els aliments. Amb aquest sistema se identifiquen, avaluen i preveuen tots 

els riscs de contaminació dels productes a nivell físic, químic i biològic al llarg del 

procés de producció, establint mesures preventives i correctives per assegurar la seva 

innocuïtat. 

 es empreses han de desenvolupar un sistema d’autocontrol basat en les APPCC com a 

sistema de gestió de seguretat alimentària.  

Les bases del APPCC es fonamenten en set principis bàsics, (Article 5.2 Reglament 

(CE) 852/2004) (Mortimore et al.,2001): 

1- Analitzar els perills (microbiològics, físics i químics), identificar-los, eliminar-

los o reduir-los a nivells acceptables. 

2- Identificar els punts de control crític (PCC) 

3- Establir els límits crítics per a cada PCC 

4- Establir un sistema de vigilància en els PCC 

5- Establir les mesures correctores quan la vigilància indiqui que un PCC no està 

controlat 

6- Establir procediments per a la verificació del sistema 

7- Elaborar documents i registres del sistema APPCC  

 

 es passes per a la implementació d’un sistema APPCC són les següents: 

Etapa 1- Determinació del/dels responsable/es del desenvolupament i aplicació del 

sistema d’autocontrol. El responsable o responsables han de conèixer la tècnica, han de 

tenir un gran coneixement del producte, conèixer els perills i els riscs en cada part del 

procés, i deixar constància dels progressos de l’equip i els resultats de l’anàlisi.  

Etapa 2- Descripció del producte, ingredients, metodologia de preparació, consumidor 

al que va destinat, característiques de consum, característiques microbiològiques, 

físiques i químiques, vida útil o caducitat i característiques del emmagatzematge. 

Etapa 3- Identificar l’ús esperat del producte pels consumidors. Grups vulnerables, 

indicar si conté al·lèrgens. Consum no indicat per a nins menors de un any. 

Etapa 4- Desenvolupar el diagrama de flux i la descripció del procés definint tota i cada 

una de les activitats a desenvolupar per elaborar el producte.  

Etapa 5- Realitzar els anàlisis dels perills associats a la producció i identificar les 

mesures preventives. En aquesta fase s’identifiquen els perills biològics (bactèries 

patògenes, virus, paràsits, fongs i algues), físics (partícules contaminants) o químics 

(substàncies químiques d’origen natural, toxines produïdes per microorganismes, 
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substàncies químiques introduïdes per l’home per combatre un problema, i substàncies 

desinfectants  i netejadores), que presenta l’aliment.  

De les diferents tècniques que existeixen per a la valoració dels perills i el seu grau 

d’importància, una forma senzilla és la proposada per la FAO en 1998, que té en compte 

la probabilitat d’ocurrència en alta, moderada, baixa o nul·la, i la gravetat de les 

conseqüències a causa de la exposició a un perill, alta (efectes greus per a la salut amb 

possibilitat de mort), moderada (grau de contaminació menor), baixa (provoca malaltia 

si els alimentes contenen gran quantitat de patògens).  

Els perills considerats majors o crítics han de ser controlats mitjançant PCC, els perills 

considerats menors poden ser controlats per pràctiques correctes d’higiene (PCH) i els 

considerats com a satisfactoris descartats.  
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 Alta MENOR MAJOR CRÍTIC 

Moderada MENOR MAJOR MAJOR 

Baixa MENOR MENOR MENOR 

Nul·la SATISFACTORI SATISFACTORI SATISFACTORI 

 Baixa Moderada Alta 

 

GRAVETAT DE LES CONSEQÜÈNCIES 

Taula 2 Valoració del perill segons la probabilitat d’ocurrència i gravetat de les 

conseqüències pel consumidor (FAO 1998)  

 

Etapa 6- Identificar els punts de control crític. La Comissió del Codex Alimentarius 

recomana l’ús de la tècnica anomenada arbre de decisió, on s’hi duen sols els perills 

probables, encara que qualsevol altre raonament justificat pot ser adequat en la 

determinació dels PCC (Figura 1). 

Per ajudar a determinar on es troben els Punts de Control Crític s’utilitzen aquests 

arbres de decisió, que no és més que una sèrie de preguntes que es responen per a cada 

perill identificat prèviament (P1=primer principi del APPCC, P2=segon principi...) i en 

cada una de les etapes en les que el perill pugui aparèixer. La resposta a cada pregunta 

ens condueix per un camí a l’arbre fins a determinar si la fase en qüestió és o no és un 

PCC.  ’ utilització de l’arbre de decisions ajuda a pensar de manera estructurada 

(Escriche  & Doménech, 2005). 
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*Segueixi al següent perill **És necessari definir els perills acceptables 

Figura 1 Arbre de decisió inclòs en el Codex Alimentarius per a identificar PCC 

(Organización Mundial de la Salud. FAO, 2017). 

 

 

Existeixen mesures preventives de control? 

Modificar la fase del procés o 

producte 

És necessari el control en aquesta 

fase per assegurar la innocuïtat? 

Si 

Aquesta fase ha estat específicament 

concebuda per a eliminar o reduir a un 

nivell acceptable la probabilitat de que es 

produeixi un perill?** 

No és un PCC 

Podria produir-se una contaminació amb 

perills identificats en nivells superiors als 

acceptables, o podrien aquests augmentar 

fins a nivells inacceptables?** 

Si No 

No Si 

No Si 

No 

No 

No és un PCC 

Atura * 

S’eliminaran els perills identificats o es 
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Punt crític de control (PCC) 

Atura * 
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Si 
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Etapa 7-Establir els límits crítics per a cada PCC. Aquests límits estan associats a 

paràmetres fàcils de mesurar i separen el que és acceptable o inacceptable en el control 

d’un PCC. Sempre s’ha de tenir en compte, si existeix un valor legal per a cada PCC per 

a garantir la seguretat alimentària, si no hi ha límits legals se n’haurà d’establir un 

d’adequat per mantenir el control del perill en qüestió.  

Etapa 8-Establir un sistema de supervisió. Una supervisió o vigilància continuada o amb 

una freqüència de vigilància equivalent, per comprovar que els PCC estan controlats 

dins els seus límits crítics. Els resultats dels sistemes de vigilància han de ser ràpids per 

poder adoptar solucions immediates en el cas d’una desviació.  

Etapa 9-Establir les accions correctores. En el moment en el que es detecta la superació 

d’un  límit crític, aquells productes alimentaris afectats no poden arribar al consumidor. 

S’haurà de controlar l’aliment insegur i en la mesura de lo possible identificar la causa i 

la forma de prevenir la seva repetició. 

Etapa 10-Establir un sistema de registre i arxiu de dades. El registre i documentació 

aporten garanties de la seva posada en pràctica i eficàcia.  ’arxiu de registre de la 

informació ha de ser senzill i de fàcil accés. Els registres reflectiran el desenvolupament 

de les activitats i els controls establerts a cada procés. En els registres hi constarà la 

data, hora, resultat del control, firma del responsable, mesures correctores, 

observacions, etc. Hi haurà registres en els PCC, registres d’accions correctores, 

registres dels resultats de verificació, registres d’activitats, registres de incidències i 

mesures aplicades, etc. Els registres han d’aportar garantia sobre la seguretat dels 

aliments. 

Etapa 11-Establir un sistema de verificació del sistema. Comprovar amb regularitat el 

compliment i eficàcia del sistema APPCC. Els procediments de verificació són 

responsabilitat de l’empresa alimentària.  es activitats de verificació es classifiquen en 

validacions del sistema de control, mostrejos i proves de laboratori, calibrat d’equips, i 

auditories. 

Etapa 12-Realitzar una revisió del sistema. El sistema APPCC ha d’estar actualitzat. 

 

7.3 Producció de Mel 

7.3.1 Abelles i caseres 

Dins una casera (buc, arna o rusc), hi trobem una sola abella reina, entre un u i un dos 

per cent de la població de la casera són abegots (mascles) i la resta són abelles femelles 

infecundes i no fecundables conegudes pel nom d’obreres (Barceló, 2002). 

Sense l’abella reina la casera està condemnada a morir, la reina amb les seves 

feromones (secrecions glandulars), anima i coordina tota la activitat de la colònia. 

 ’abella reina és més voluminosa que la resta d’abelles a conseqüència de la seva 

alimentació diferenciada, exclusivament per gelea reial, procedent  de les glàndules 
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mandibulars de les abelles joves.  ’abella reina al cap d’uns dies d’haver nascut, en 

quant el temps és bo i assolellat surt a fer el vol nupcial a no molta distància de l’apiari 

(conjunt de caseres d’un mateix lloc) i a una certa altura, més de quaranta metres on 

acudeixen els abegots del redol per fecundar-la. El vol nupcial no es realitza mai amb 

membres de la mateixa colònia.   a reina verge s’anirà acoblant  amb un indeterminat 

nombre d’abegots amb la intenció d’obtenir major diversitat genètica, fins que senti la 

seva espermateca ben plena d’espermatozous que li bastarà per fecundar tots els ous 

d’obrera  que posarà al llarg de la seva vida.  a reina té una vida aproximada de cinc 

anys. La seva criança dins la cel·la és de 16 dies.  ’instint de les abelles és alimentar 

varies cel·les amb gelea reial, que es converteixen en cel·les reials, totes elles per 

assegurar la vida de la colònia. La primera reina nascuda farà el vol nupcial i si tot va bé 

i regressa a la casera, les obreres eliminaran la resta de cel·les reials, si la reina no torna 

per alguna circumstància, les obreres facilitaran la sortida d’una altra jove reina. Quan 

la reina entra a la casera després del vol nupcial, la seva primera tasca serà la d’eliminar 

les seves possibles rivals amb el seu fibló.  A continuació, la reina iniciarà la posta 

d’ous acompanyada d’abelles obreres que la cuidaran i alimentaran.  

 es abelles obreres constitueixen la majoria de la població d’una casera, entre el 95% i 

el 99%. A excepció de la posta d’ous, les obreres s’encarreguen de fer tota la feina de la 

casera.  ’obrera pot viure un mes o mes i mig en èpoques de molta feina, mentre que les 

nascudes a la tardor que tenen menys activitat poden viure tres o quatre mesos (a més 

activitat menys temps de vida). Els tres primers dies de vida s’alimentarà exclusivament 

de gelea reial, a partir del tercer dia les abelles nodrisses les alimentaran amb una 

mescla de mel, pol·len i aigua fins el seu naixement. La seva criança dins la cel·la és de 

21 dies.   

La distribució de la feina de les obreres va en funció de la seva edat. La primera feina de 

les obreres en sortir de la cel·la on han fet el seu cicle vital, serà la de netejadores, les 

obreres netejaran les cel·les perquè la reina pugui fer-hi la posta, aquesta activitat durarà 

els primers dies mentre se li desenvolupen les glàndules mandibulars. Al tercer o quart 

dia, se l’anomena abella nodrissa i el que fa és alimentar a la reina i a tota la colònia i 

també és l’encarregada de mantenir una temperatura constant d’uns 36º dins la casera.  

Quan ha acabat el període de netejar cel·les i alimentar larves, arriba el moment de 

sortir per primera vegada de la casera. Si fins aquest moment s’havia orientat amb les 

antenes dins la casera, ara començarà a utilitzar el seu aparell visual (dos grans ulls 

composts, situats un a cada costat del cap i tres més petits distribuïts en triangle a la part 

central i superior del cap) que li permet veure per tots els costats sense necessitat de 

girar el cap. En sortir de la casera els seus primers vols són per aprendre a volar i a 

orientar-se.  ’abella conta amb una partícula magnètica en la part frontal del cervell que 

és sensible als camps magnètics i que les hi permet volar llargues distàncies i tornar al 

lloc exacte de partida.  

Abans de fer de recol·lectora, l’abella passa uns deu dies treballant dos oficis més, 

treballa la cera per construir cel·les i opercles per a la cria i també treu fora de la casera, 
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el fems, deixalles, larves i nimfes que no han arribat a bon port i les abelles mortes. 

Treuen tot aquest material amb les seves mandíbules a bona distància de la casera, si el 

pes o la mida són excessius, procedeixen a tapar, momificar  en el fons de la casera 

cobrint els escarabats, dragons, etc. amb pròpoli per evitar que la seva putrefacció pugui 

fer malbé la seva colònia. Les vuit glàndules ceroses que tenen es desenvolupen al 

temps que les glàndules mandibulars (secretores de gelea), es van atrofiant.   

A més en aquest període també procedeixen a recollir l’aliment que porten les 

recol·lectores. Si és nèctar, el s’envien fins l’estomac per enriquir-lo amb secrecions, un 

cop enriquida la càrrega de nèctar, la regurgiten dipositant-la en la boca d’una altra 

abella (dins la casera) que repetirà l’operació tantes vegades com el seu instint els 

indiqui que ja està llesta per ser dipositada dins la cel·la. Aquesta operació d’intercanvi 

de nèctars entre les abelles es denomina trofalaxia.    

Posteriorment a aquestes fases, l’abella passarà a fer de guardiana en la piquera (la taula 

de vol de l’entrada), defensant amb el seu fibló l’entrada de la colònia. En acabar l’etapa 

de guardiana, passa per l’ofici de replegar provisions per a la seva comunitat. La 

temperatura idònia per recollir tot el que necessiten, aigua, pol·len, nèctar, pròpoli, està 

entre els 18º i 28º de temperatura. Les plantes paralitzen les seves funcions fisiològiques 

per davall dels 10º de temperatura, fet que implica que els nectaris estiguin tancats. A 

una temperatura de més de 30º la planta té molta transpiració i pot passar que la seva 

transpiració sigui superior a l’aigua recollida per les arrels i en aquest cas els nectaris es 

troben secs.  En condicions de fred, vent o pluja, les abelles recol·lectores no surten a 

treballar. El fort desgast físic que suposa tanta feina, sobretot en la primavera i l’estiu, 

permet que l’abella visqui no més de deu dies fent aquesta darrera funció. (Barceló, 

2002) 

Els abegots són els mascles fèrtils de la colònia, la seva criança dins la cel·la és de 24 

dies. Són més grossos que les obreres, tenen un cos robust i pelut amb uns ulls més 

grossos que les obreres. Surten de la casera si fa molt bon temps per realitzar un vol de 

plaer. En dies de bon sol i devers el migdia s’ajunten els abegots fent renou esperant que 

s’acostin les reines verges per poder fecunda-les.  ’abegot neix d’un ou no fecundat per 

partenogènesi, la reina té la facultat de fecundar o no, l’ou que baixa dels seus ovaris. 

La cel·la dels abegots ha de ser més ampla, per tant és voluntat de les obreres que neixin 

més o menys abegots, normalment estimulen la posta d’abegots en temps de eixamada 

(formació de nous eixams). Sembla ser que els abegots produeixen una sèrie de 

feromones que inciten a les obreres  en general i les recol·lectores en particular a 

treballar més a gust i amb més intensitat.  ’abegot no sap fer res dins la casera, fins i tot 

volen ser alimentats directament  a la boca per les abelles. No tenen trompa per xuclar el 

nèctar de les flors, no tenen glàndules ceroses, ni glàndules mandibulars secretores de 

gelea reial, ni fibló per defensar-se. Sols poden acoblar-se a una reina verge, cosa que 

aconsegueixen un de cada cent, però la gesta li surt cara perquè poc després d’acoblar-

se caurà mort a terra. Quan no és temps d’eixamada i quan escassegen les fonts 

mel·líferes del camp o arriba el fred d’hivern, l’interès de la colònia està per sobre dels 

abegots i aquests són sacrificats per les obreres.  
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Les caseres de quadres mòbils més utilitzades actualment són les caseres Langstroth o 

Perfecció, les caseres Dadant i les caseres Layens. La darrera més utilitzada a la 

península, és una casera horitzontal molt apropiada per a la transhumància. A Mallorca 

és més habitual trobar les dues primeres, Langstroth on el cos de cria i alça tenen la 

mateixa grandària i la Dadant on l’alça és la meitat del cos de cria. També és usual 

trobar una combinació de les dues, per exemple usar el cos de cria Perfecció amb les 

alces Dadant (anomenades mitges alces) que són més lleugeres.  

 Elements de les caseres:  

o el fons, plataforma o pis, és la base de la casera, en el mateix pis existeix una 

obertura al mig que serveix per instal·lar una reixeta o piquera que serà per on 

entraran i sortiran les abelles per accedir al cos de cria. La taula de vol serà la 

superfície plana davant la piquera on prenen el vol les abelles i allà on aterren 

quan tornen de la seva activitat.   

  

o el cos de cria que es col·loca sobre la plataforma, és el lloc que utilitza la reina  

per fer la posta i on les abelles nodrisses s’encarreguen d’alimentar a la colònia.  

 

o els quadres són uns marcs de fusta que s’introdueixen dins els caixons per poder 

treballar dins la casera en petites seccions. Són el suport de fusta que juntament 

amb un fil ferro subjecten la cera estampada. La cera ve amb un dibuix 

hexagonal imprès que posteriorment les abelles estiren fins a formar les cel·les, 

lloc on la reina posa els ous. En els quadres del cos de cria s’hi emmagatzemen 

poll (cria), mel i pol·len. 

  

o les alces són extensions cap a dalt de la casera (pisos), on es col·loquen els 

quadres destinats al rebost, a la reserva de mel de les abelles, que posteriorment 

seran retirats pels apicultors per extreure la mel si ho troben necessari.  

 

o la tapa dels quadres o entre tapa té la funció de protegir els quadres i mantenir la 

temperatura de la casera. A la part superior d’aquesta tapa hi ha un forat en el 

centre per al pas de les abelles. 

 

o la tapa és la protecció de la part superior de  la casera, aquesta actua protegint 

l’interior contra el fred, el vent, l’aigua i com un impediment d’entrada a altres 

insectes o animals.    
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A)       B)  

 

 

Figura 2 Caseres. Langstroth o Perfecció (A) i Dadant (B). Imatges d’Internet. 

http://www.fortea.com/index.php?fortea=03productosderivados&cat2=2&cat=1  

http://www.mieldemalaga.com/colmenas/verticales.htmlon 

A la casera Langstroth o Perfecció (A) s’observa que el cos de cria (part inferior) té la 

mateixa mida que l’alça (part superior).  a Casera Dadant (B) té el cos de cria més alt 

que la Langstroth, però les seves alces són més baixes i més bones de transportar que el 

cos de cria Dadant o el cos de cria i alces Langstroth.    

 

7.3.2 Descripció del producte. 

La mel és el resultat de la recol·lecció i transformació per les abelles, del nèctar de les 

flors i els melats. Aquest procés de transformació, requereix moltes hores de feina per 

aconseguir un producte que tingui entre un 17% i un 20% d’aigua. Els sucres continguts 

en el nèctar i els melats fermenten per acció dels enzims, conseqüència de les 

successives aportacions de saliva de les abelles.   

El nèctar és la saba ensucrada excretada pels nectaris, glàndules que es troben a moltes 

plantes. Aquests nectaris produeixen saba tant del floema com del xilema. El nèctar de 

les flors és la matèria primera més important que utilitzen les abelles per a fabricar la 

mel.  

El melat, és un líquid ensucrat excretat per determinats insectes (còccids, àfids, i psiles) 

que xuclen les parts vives de la planta, aquests insectes s’alimenten de saba, la saba és 

pobra en matèries nitrogenades  i per aquest motiu n’ingereixen gran quantitats, 

expulsant gran part de l’excedent d’hidrats de carboni (sucres), que aprofiten les abelles 

i altres insectes. 

De la mateixa manera que hi ha moltes  fonts de nèctar i de melats, també hi ha molts 

tipus de mels. Cada tipus de mel té el sabor que li dona el conjunt de la flora del territori 

http://www.fortea.com/index.php?fortea=03productosderivados&cat2=2&cat=1
http://www.mieldemalaga.com/colmenas/verticales.htmlon
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on es troba instal·lat l’apiari. En les regions on la flora natural té espècies dominants, les 

mels es poden classificar segons l’espècie de planta basant-se en uns criteris 

determinats. Per a determinar el tipus de mel de flors, s’utilitza el recompte al 

microscopi dels grans de pol·len que conté. En general, quan la proporció de grans de 

pol·len d’una sola planta representa més del 50% del conjunt de pol·len, se dona a la 

mel el nom d’aquesta planta. Per anomenar una mel amb el nom d’una espècie vegetal, 

s’empra un factor corrector que es multiplica en el cas de mels pobres en pol·len o un 

factor divisor quan el percentatge en pol·len  és alt, així, una mel amb alt contingut de 

pol·len haurà de presentar un tant per cent més elevat d’aquest per ser anomenat com a 

mel d’aquesta espècie vegetal i a la inversa quan es tracta de mels amb baix contingut 

de pol·len (Philippe, 2008). 

La diferenciació geogràfica de les mels sols es pot realitzar en base a l’anàlisi 

melisopalinològic, es a dir mitjançant la investigació dels pòl·lens presents a la mel. El 

reconeixement dels continguts pol·línics en les mels, l’estudi de la composició botànica 

del pol·len apícola i les variacions de les produccions segons l’època o el seu entorn, 

són essencials per a determinar i definir l’origen geogràfic i la qualitat dels mateixos. 

Per altra part, a més dels anàlisi de pol·len, en el control de les mels, són necessaris els 

controls fisicoquímics que permeten precisar les seves qualitats organolèptiques, els 

caràcters de naturalitat i puresa de les mateixes (Boi, 2008).  

 a Guia de pràctiques correctes d’higiene per al sector apícola de Catalunya 

(Generalitat de Catalunya, 2010) descriu la mel de la següent manera:   

La mel és el producte elaborat per les abelles a partir del nèctar de les flors i d’altres 

exsudacions ensucrades de les plantes (sense addicció) i que les abelles liben, 

transformen, combinen amb substàncies específiques pròpies, emmagatzemen,  i deixen 

madurar en les bresques de la casera. Així doncs, és un producte natural, fluid, pastós o 

cristal·litzat, dolç, agradable i d’olor aromàtic; molt apreciat pel seu valor nutritiu, la 

seva activitat enzimàtica i les seves propietats antioxidants, a causa sobretot per la 

fracció polifenòlica i en concret, al poder antimicrobià dels seus flavonoides.  

La mel és un aliment molt segur a causa de la seva composició i el seu processat, ja que 

no passa per grans transformacions ni manipulacions des del punt de producció en 

l’explotació apícola fins al envasat.  

La mel, gràcies a l’elevat contingut en sucres, el baix pH i la presència de substàncies 

bactericides, impedeix la proliferació de la majoria dels microorganismes, tant sols es 

desenvolupen llevats en superfície quan la mel adquireix humitat, perquè minva la seva 

concentració de sucres.  

Una de les principals propietats de la mel per a garantir la seguretat alimentària és el 

baix contingut d’humitat, per davall del 19%.  
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7.3.3 Classificació de la Mel 

Podem classificar la mel de diferents maneres, en la taula següent es presenta la 

classificació que es fa en la Norma de Qualitat relativa a la Mel (R.D.1049/2003), sobre 

la varietat floral predominant (origen botànic),  l’ús al que va destinat el producte i com 

aquest producte és presentat al consumidor.  

 

TIPUS                   DESCRIPCIÓ 

Segons l’origen botànic 

Mel de milflors Procedeix de diferents flors, sense el predomini de cap d’elles. 

Mel monofloral Procedeix principalment d’una espècie botànica i per tant té 

qualitats organolèptiques diferenciades 

Mel de melats Procedeix principalment de les secrecions de les parts vives de 

les plantes 

Segons el destí 

Mel per a consum 

directe 

Es destina a venda i consum 

Mel per a ús industrial Mel que ha passat per algun tipus de transformació i no es pot 

vendre per a consum directe 

Segons la presentació 

Mel en bresca Conté un tros de bresca amb mel 

Mel centrifugada És obtinguda exclusivament de la centrifugació de les 

bresques 

Mel premsada És obtinguda pel premsat de les bresques en fred 

Mel decantada o 

degoteig 

És obtinguda pel degoteig de les bresques durant el procés de 

desoperculat 

Taula 3  Classificació de la mel segons el seu origen, destí o presentació. 

(R.D.1049/2003) 

 

7.3.4 Característiques de la mel 

La composició de la mel  depèn de molts factors: espècies recol·lectades, naturalesa del 

sòl,  raça de les abelles, estat fisiològic de la colònia, etc. (Jean-Prost et al., 1989).  

 

7.3.4.1 Característiques fisicoquímiques 

En base a la normativa de qualitat sobre la mel, per mel s’entén el producte que respon a 

les següents característiques:  

Contingut en sucres  (glucosa + fructosa): Mel de flors  no menys del 65% 

      Mel de melats  no menys del 45% 

   (sacarosa)  Mel en general no més del 5% 

Contingut en aigua     Mel en general no més del 20% 

Contingut en sòlids insolubles en aigua Mel en general no més del 0.1 % 

Conductivitat elèctrica      ≤ 0.8 mS/cm 
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Àcids lliures     Mel en general ≤ 50 meq/kg 

HMF      Mel en general ≤ 40 mg/kg 

 

Com es pot comprovar en la taula 4, els diferents autors coincideixen estretament en la 

composició en tant per cent d’aigua i sucres de la mel, mentre que la resta de 

components avaluats, sense presentar diferències significatives, presenten valors un tant 

diferents. Hem de tenir en compte la influència del clima, la pluviometria, les espècies 

vegetals que visiten les abelles, etc. per comprendre les variacions de tant per cent en els 

components de la taula,  minerals, àcids i proteïnes contingudes a les mels. 

 

AUTORS (Boi et al., 

2008) 

(Philippe, 

2008) 

(Jean-Prost, 

1989) 

(Garau, 

1990) 

AIGUA 17.0 17.2 17.0 17.2 

 

 

 

 

 

 

SUCRES 

 

 

 

 

 

 

80.0 

 

 

 

 

 

 

79..6 

Fructosa 

38.19 

 

 

 

 

 

 

75.0 – 80.0 

 

 

 

 

 

 

81.3 

Dextrosa 

31.28 

Sacarosa   

1.31 

Maltosa i 

altres 

disacàrids 

7.31 

Sucres 

superiors    

1.5 

ÀCIDS 0.6 0.6 0.3 0.6 

PROTEINES 0.3 0.3 0.4 0.4 – 0.8 

MINERALS - 2.2 0.2 3.3 

Taula 4 Característiques fisicoquímiques de la mel (%) 

 

 

7.3.4.2 Característiques sensorials i biològiques  

 ’anàlisi sensorial permet distingir els diferents tipus de mel i el seu estat de 

conservació. Inclou característiques estandarditzades, de tipus visual (color, tonalitat, 

brillo, neteja), gustatives (sabor, aroma), olfactiu (olor, aroma retronasal) i tàctil 

(viscositat, tipus i forma dels cristalls). 
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Característiques 

d’olor i aroma 

En general, les olors es troben entre el vegetal (malt, reïna, bàlsam, 

regalim, etc.), floral (taronja, lavanda, romaní, etc.), afruitat (poma, 

rem, figa, etc.) i animal (cuiro, almesc, amoníac, etc.) 

Característiques 

gustatives 

Els sabors que predominen en boca i que s’han de reconèixer són a 

més del dolç, l’acidesa, l’amargor i la salinitat. 

Característiques 

visuals 

Identificació d’algunes característiques pròpies de la mel:  

a) Neteja (absència d’escuma en la superfície del producte, neteja 

del producte i del recipient). 

b) Homogeneïtat (presència de capes de diferents colors, 

bombolles d’aire). 

c) Fluïdesa (massa fluida, aquosa, densa, espessa, molt espessa, 

cristal·litzada). 

d) Tipus de cristal·lització (fina, mitjana, grollera, aglomerada) i 

la forma dels cristalls (rodons o angulosos). 

e) Estructura de la cristal·lització (compacta, pastosa, blana 

estable o inestable).  

f) Presència o absència de fermentació 

Color El color és variable, va del groc pàl·lid (aigua) a vermell ambarí o 

molt obscur, quasi negre.  

Taula 5 Característiques sensorials de la mel  (Boi et al., 2008) 

Els diferents tipus de pol·len presents  en la mel estan directament relacionats amb els 

tipus de plantes que han subministrat els nèctars. El nèctar recol·lectat a diari per les 

abelles d’una mateixa colònia sol provenir de diferents espècies vegetals. Quan 

introdueixen el nèctar en la casera es va mesclant amb la reserva de mel existent, la mel 

per tant procedeix d’un conjunt de plantes i el contingut en pol·len és divers. La 

distinció entre una mel monofloral i multifloral sols es pot autentificar mitjançant 

l’anàlisi pol·línic de la mostra.  

Quan no predomina cap tipus de pol·len sobre els altres pol·lens en una mel, es diu mel 

multifloral o mil flors, mentre que quan hi predomina un tipus de pol·len per sobre el 

45%  de mitjana, es diu mel mono floral (Boi, et al., 2008). 

Taula 6 Classificació del pol·len en funció de la quantitat present en una mel segons 

l’escala de Louveaux (Boi et al., 2008). 

A la taula 6 es pot observar com es classifica el pol·len en funció del tant per cent 

present a la mel. La lletra D vol dir que el pol·len és dominant, és a dir que dins la 

mostra de mel hi ha més d’un 45% del pol·len d’una mateixa espècie vegetal, a partir 

d’aquest anàlisi i en base a la classificació de la taula 6, la podrem classificar com a mel 

monofloral. Les altres classificacions poden servir per identificar un determinat perfil 

pol·línic.  

Pol·len dominant D >45 % 

Pol·len acompanyant A 45 - 16 % 

Pol·len aïllat important I 15 – 3 % 

Pol·len aïllat rar R 2 – 1 % 

Pol·len present P < 1 % 
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7.3.5 Procés d’extracció de la Mel 

El procés d’extracció de la mel es compon d’un seguit de passes que van des de el 

treball de les abelles a la natura fins a la venda del producte final per part de l’apicultor. 

Aquestes passes s’inicien a l’apiari, lloc on l’apicultor té un determinat nombre de 

caseres, en funció de la càrrega nectarífera i pol·linífera de les espècies vegetals de 

l’entorn.  a labor de l’apicultor consisteix en mantenir i preservar aquestes caseres i els 

seus habitants per a una correcta labor de producció en el moment adequat. De  l’apiari, 

l’apicultor trasllada les alces plenes de mel cap a un lloc on pugui fer feina amb unes 

condicions mínimes d’higiene i seguretat i que denominem sala d’extracció.  En aquest 

espai es realitza tot el procés per a extreure la mel dels quadres i assegurar la seva 

conservació i posterior maduració fins al moment de l’envasament i posterior etiquetat i 

venda del producte.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 3 Diagrama de flux del procés d’extracció i venda de la mel 
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8- OBJECTIUS 

 

Aquest treball pretén ser un primer pas per al reconeixement de la qualitat de la mel de 

Mallorca, i el seu objectiu és dissenyar un pla de millora de la producció i 

comercialització d’aquesta Mel. Concretament i com a objectius específics es pretén:  

- Analitzar i documentar la situació del sector apícola mallorquí 

- Dissenyar per al procés d’extracció de la mel de Mallorca: 

o Un sistema APPCC 

o Un pla de traçabilitat del producte 

o Un sistema de control de qualitat fisicoquímic i sensorial 

- Realitzar un estudi del mercat del producte  
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9-PLA DE MILLORA DE LA PRODUCCIÓ DE LA MEL DE 

MALLORCA  
 

9.1 Mel de Mallorca 

9.1.1. Aproximació històrica 

Una característica dels aliments és que són peribles i que amb el pas del temps els seus 

valors nutritius queden alterats, és per aquest motiu de la importància de les conserves 

al llarg de la història, un instint de supervivència durant les estacions de fred i 

condicions atmosfèriques adverses o bé per a la conservació dels excedents del camp. 

Dels sistemes tradicionals emprats per a la conservació, la mel té com a base l’acció del 

sucre, de la mateixa manera les confitures i melmelades. Entre les elaboracions de 

confitura més antigues destaca la confitura amb mel (Martí, 1989).  

Els antecedents històrics de l’ús de la mel a Mallorca per part d’apicultors aficionats o 

professionals, pels consumidors i com a ingredient dels plats en la tradició alimentària 

de Mallorca, són nombrosos. 

Pel que fa a la mel, és citada per Pedani Dioscòrides (s. I a. C.), com un dels ingredients 

en l’elaboració de coques de serpentària, consumides a les Illes Balears. De la segona 

meitat del segle XIV en concret a l’any 1375,durant el regnat de Pere el Cerimoniós 

(Pere III de Catalunya i Aragó)  es conserva una relació d’ingredients en motiu del 

convit al Governador en la població d’Alcúdia. En aquesta extensa relació, es fa menció 

de la mel com a producte per a la realització d’algunes salses a càrrec del cuiner Bn. 

Mayrach (Martí et al., 1989). 

En els edictes del virrei de Mallorca, Lluís Vich y Manrique de 1584, pel que fa a la 

destrucció dels ruscs o sostracció de la mel, “Cap. XVII, Contra los qui guarden abelles 

de altri. Item com en lo present Regne se fassa gran abus en guardar les abelles de 

altri, destruint del tot aquelles y robant la mel y la sera en gran detriments dels poblats 

en lo present Regne... pena de servir a la Majestat en les galeras per temps de sinch 

anys y correr la vila” (Font, 2005). 

A les fonts de la literatura dietarista, en destaca el Dietari del Dr. Fiol. Memòries de 

don Joaquim Fiol, de Mallorca, Doctor en Drets, que comprenen de l’any 1782 fins en 

1788 on fa una relació dels ingredients utilitzats entre aquests anys, destacant d’una 

llarga llista, la bresca de mel, la mel clara de bresca bullida i la mel fresca tant de 

Mallorca com d’Eivissa. 

La mel apareix com a ingredient en multitud d’ingredients a la cuina del segle XVIII, 

ensaïmades fregides amb mel o sobrassada amb mel (la sobrassada es torra al foc i 

quan està cuita li lleves la pell i la poses dins una olleta amb mel i una mica de brou o 

aigua calenta. Aquesta recepta és millor que bullir la sobrassada o fer tallades amb 

aquesta, en aquests casos, la mel no penetra en la sobrassada) (Martí, 1978) o 

simplement com a elaboració, mel de magrana (Ripoll, 1978).  a mel s’inclou en les 
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receptes de bunyols d’arròs amb llet, mesclada amb sucre; en els ous filats; greixonera 

d’arròs dolç; el ous farcits (plat dolç) en els que s’empra la mel aclarida amb un poc 

d’aigua per regar els ous un cop acabats; orellanes que un cop fregides es posaran dins 

un plat amb mel i sucre; una pasta en forma de canó anomenada canyellons i que es 

serveixen en un plat amb mel i sucre; confitura amb mel (tota fruita se pot confitar amb 

mel, es necessita la mateixa quantitat que si fos sucre); bunyols de patata que una 

vegada fets es banyen amb mel (Martí, 1978)(Ripoll, 1978). 

 

A partir d’aquí es resumeix la informació de la obra Die Balearen referida a la mel de 

Mallorca.  ’Arxiduc  luís Salvador d’Aústria en aquesta obra, parla de l’existència de 

tres tipus de caseres d’abelles o bucs cap a finals del segle XIX.  es caseres d’argila, les 

de canya i les de fusta, essent les més habituals, les de argila i les de canya. En aquesta 

obra es comenta la necessitat de protegir les caseres del fred del nord i ubicar-les en 

llocs on hi hagi una bona floració, aspectes bàsics en el desenvolupament de l’apicultura 

de sempre. En èpoques d’escassesa i per evitar la mortaldat de les abelles, es col·loca a 

prop de l’apiari una font poc profunda amb mel i arrop (most de vi cuit),  figues 

banyades en aigua o també un xarop obtingut de la cocció de garroves. Pel que fa a 

l’aigua, es col·loquen abeuradors amb petits trossos de suro per evitar que les abelles 

s’ofeguin . 

 

El buc o casera (noms tradicionals dels nius d’abelles) d’argila, consisteix en un cilindre 

o tub d’aquest material d’uns vuitanta centímetres de llargària per vint de diàmetre. Els 

diàmetres d’ambdós costats  estan tapats  amb un cercle o tapa de marès tallat a mida. 

En un dels dos costats es fan uns forats a la tapa perquè les abelles puguin entrar i sortir. 

Quan arriba el moment de la collita, es lleva la tapa d’un dels dos costats i s’extreuen les 

bresques amb mel amb la ma o amb l’ajuda d’un tallant i es fiquen dins un poal i es 

tapen per evitar que les abelles hi vagin. Es tapa el buc obert i les bresques són 

traslladades fins a l’obrador on es premsen a mà avocant la mel sobre un colador o sedàs 

dins un recipient. Es pot esperar uns dies que la mel decanti restes de cera que per 

diferència de densitat quedaran a sobre, llavors es procedeix a envasar o a consumir la 

mel.    
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A)                                                                B) 

 

  
Figura 4 Foto actual d’un buc de fang (A), Imatge de diferents bucs, extreta del Die 

Balearen (Arxiduc, 1878) (B) 

 

 a quantitat de mel que s’obté depèn de les condicions climatològiques del any i de la 

major o menor abundància de flors a prop de l’apiari. De cada buc s’extreuen diferents 

quantitats de mel i cera, quantitats que oscil·len entre els 610-814 g de mel i 102 g de 

cera a Llucmajor i 814-2221 g de mel i 68 g de cera a Binissalem (Arxiduc, 1878). 

 

La mel de Mallorca, encara que no és tan bona com la de Menorca, és de molt bona 

qualitat en paraules de l’Arxiduc, té merescuda fama i ha obtingut nombrosos premis en 

exposicions nacionals i internacionals. En particular destaca la mel de flor de taronger 

de Sóller, i les mels d’Artà, Mortix, Cosconar i Santa Margalida. A l’exposició de 

Madrid de l’any 1857, tant la mel com la cera de Mallorca varen ser qualificades entre 

les primeres d’Espanya.  a mel es paga entre 1 real (0.26 francs), la lliura (407g) per les 

qualitats inferiors, podent arribar als 3 reals per les de més qualitat. A Mallorca es 

produeix mel de flor de taronger, mel de romaní, mel de card, mel de garrover, mel de 

farigola, mel d’estepa, mel d’ametller i mel de diferents floracions, una de les plantes 

que contribueix a l’alimentació de l’abella és el xiprell (Arxiduc, 1878).  

 

Tant la mel com la cera són recol·lectades dos pics a l’any, a finals d’octubre o per 

novembre en Tots Sants i en el mes de maig. En octubre es retiren menys bresques que 

en maig però la quantitat de mel obtinguda és major. La qualitat de la mel de primavera 

és major per ser més aromàtica.  ’apicultor protegit amb un pedaç al cap o amb una 

espècie de sac de fil amb una xarxa de tramat fi per protegir-se de les picades de les 

abelles, retira les bresques completes deixant les que encara no estan plenes de mel o be 

tenen larves (poll), o si és època d’hivern, les que estima necessàries per l’alimentació 
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de les abelles.  En alguns llocs i depenent dels anys, les bresques són retirades només un 

pic a l’any i de forma alternativa s’extreuen les bresques d’un costat i a l’any següent les 

de l’altre. Un cop extreta la bresca, aquesta es col·loca dins un ribell i es tapen. Abans 

que es refredin es pressionen amb la ma perquè surti la mel, que es fa passar per un 

pedaç de fil. Lo que queda de les bresques es posa dins el forn per a obtenir així, la cera 

pura.  

 

La mel de Mallorca és consumida enterament pels seus habitants i a vegades, la 

producció tot just transcendeix  l’àmbit de les famílies que es dediquen a ella. Es tracta 

d’una indústria casera sense projecció comercial i són pocs els que disposen de 

suficients caseres per a vendre el seu producte. Bona quantitat de mel, es destina a la 

preparació d’una pasta anomenada bunyols, que per Tots Sants, és costum oferir com a 

berenar a totes les persones integrants de les finques, incloent els treballadors del camp 

d’un i altre sexe que a partir d’aquest dia assenyalat comencen la recollida de l’oliva. 

Els bunyols també es mengen com a darreria en dies diferents però sobretot en aquells 

dies de festa, com pot ser un dia de matances. Dels cinc anys d’estudi de l’Arxiduc, tant 

sols s’ha importat mel de la península a l’any 1868.  

 

Anteriorment a l’època de l’Arxiduc, les produccions de mel eren majors i hi havia un 

major nombre d’apicultors, però des de l’any 1850 algunes causes provocaren una 

disminució important en la producció de mel i cera, la malaltia dels tarongers, la tala de 

molts de boscs i garrigues, així com una sequera general que impedí una gran floració i 

provocà la mortaldat de moltes abelles i en conseqüència un cop mortal pels apicultors 

de Mallorca. Com a exemple, dir que a Sóller hi havia més de 2500 caseres, més de 

2000 a Llucmajor i més de mil a Calvià i Fornalutx, actualment (any 1871), trobem 160 

caseres a Sóller, 900-1000 a Llucmajor, 600 a Calvià i 70-80 a Fornalutx. La reducció 

de caseres  redueix també el nombre de persones o famílies dedicades a aquesta feina.  

 

A l’any 1864 es fa una estadística on es recullen les dades de caseres i nombre 

d’apicultors de l’illa, però per por d’un nou impost i per la deixadesa o manca d’interès 

dels Alcaldes, qui eren els encarregats de registrar totes les existències, s’haurà induït a 

ocultar part de la producció de l’Illa. L’Illa es divideix en tres termes, Partit d’Inca 

(Alcúdia, Inca, Maria, Pollença, Sa Pobla, Sencelles, Selva, Sineu) amb 545 caseres 

repartides entre 118 propietaris., Partit de Manacor (Artà, Campos, Felanitx, Manacor, 

Petra, Santanyí, Son Servera) amb 1471 caseres repartides entre 132 propietaris, Partit   

de Palma (Algaida, Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Estellencs, Fornalutx, 

Llucmajor, Puigpunyent, Valldemossa) amb 565 caseres repartides entre 123 

propietaris.  

 

La producció de mel per aquest mateix any era de: Partit de Manacor (1240 kg), Partit 

d’Inca (714kg), Partit de Palma (520kg). El total estadístic de tota l’illa era de 2474 kg 

de mel. Pel que fa a les dades dels diferents termes, podem dir que la producció de mel 

és més important en el pla que en la muntanya.  
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Les dades de 1873 reflecteixen un increment en el nombre de caseres, Partit de Manacor 

3400 caseres repartides entre 350 propietaris, el Partit de Palma 3300 caseres repartides 

entre 600 propietaris i el Partit d’Inca 1300 caseres repartides entre 280 propietaris. Si 

per calcular la producció mitjana ens atenem a un tipus de producció més bé baix en un 

any de condicions regulars i favorables, tenint una mitjana de 5 bresques per casera que 

produeixen 600 g de mel cada una, obtenim  40000 bresques que fan un total de 

24000kg de mel anuals. Unes xifres que l’Arxiduc considera relativament baixes, seria 

doncs factible i desitjable segons ell, que  la cria d’abelles es realitzés amb major 

entusiasme i enteniment per a convertir-se en una rentable font d’ingressos per a l’Illa.  

 

Una de les especialitats de la cuina que comenta l’Arxiduc és la sobrassada amb suquet, 

pel que es posen tallades fines de sobrassada en una pella i es fregeixen en la seva 

pròpia grassa, s’afegeix aigua, vinagre i sucre i es couen fins que comença a bullir. O la 

sobrassada amb mel, on la sobrassada es torra a vegades sobre el caliu, llevant-li llavors 

la pell socarrada i desfent la carn dins una olleta per seguidament cuinar-la amb mel i 

una mica de brou de carn o en defecte una mica d’aigua. 

 

Els plats dolços de la cuina mallorquina sempre hi són en dies festius i dates de relleu, 

tal és el cas dels bunyols que un cop daurats es banyen en sucre o mel. Una altre de les 

festes en les que es mengen bunyols és la vesprada del dia 21 d’octubre, dia de les 

Verges. Els bunyols anomenats “de mel”, també es solen amanir de mel. Les orellanes 

fetes amb farina fina, ous i sucre, són fregides amb oli i posteriorment empolvorades  

amb mel. Les llesques de Papa també són amanides amb sucre o mel.  

 

Existeix abans de  l’any 1868 un impost anomenat Derecho de Puerta, que no és més 

que el gravamen de tots els articles introduïts tant a Palma com a Mallorca per a us i 

consum, doncs bé, en aquest llistat de queviures no surt cap partida de les que eren 

introduïdes a Mallorca o bé a la seva capital, de mel, de lo que es dedueix que llevat 

d’alguna ocasió, la mel consumida a Mallorca era produïda a la mateixa illa.  

  

Es fa mercat el dilluns a Manacor, el dimarts a Montuïri, el dimecres a Sineu, el dijous a 

Inca, el dissabte a Palma i els diumenge a Binissalem, Felanitx, Pollença i Sencelles, la 

resta de llocs no tenen mercat propi. A més d’aquests mercats, es celebren les fires 

anuals en els pobles de l’illa i en la capital, en aquestes fires es venen fruites de 

temporada, terrisseria, pasta d’ametlla torrada mesclada amb mel i sucre, llegums, 

teixits, etc. 

 

Segons les dades recollides per l’administració de Mallorca, les tendes i magatzems que 

poden vendre mel o productes fets amb mel, són les tendes classificades com a 

confiteria i cera, de les quals n’hi ha un total de 31 en tota la illa. Això no lleva que en 

altres tipus de comerços es pugui comerciar amb la mel. La varietat de comerços a 

Palma és molt superior a la resta de pobles, encara que en els pobles no falta de res pel 

dia a dia. Per posar un exemple la majoria de la població, sobretot els pagesos,  cou el 

pa en el forn de casa, tenen per costum enfornar un pic a la setmana o fins i tot cada 
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dotze o catorze dies. Les mestresses de casa que compren el pa en forns públics afirmen 

que aquest pa fresc comprat en el forn es consumeix amb més rapidesa, fet  que 

contribueix negativament a l’economia domèstica.  

 

 es mercaderies procedents de l’estranger, de les colònies, i de la resta d’Espanya 

inclosa Balears durant el període 1860-1870 i en la relació exhaustiva d’articles en les 

Duanes de Palma, d’Alcúdia, d’Andratx, de Pollença i de Sóller, no figura cap 

importació de mel. A la duana de Felanitx a l’any 1868, figura una partida d’importació  

de mel de 9200 kg.  

 

A Palma tenen costum el matí de berenar amb una tassa de xocolata acompanyada de 

quartos, xucladors (una espècie de coca), madritxos amb la dolçor de la mel i coques 

bambes. Els palmesans prenen poca llet (Arxiduc, 1878). 

 

9.1.2 Varietats i tècniques de cultiu tradicionals 

Ja en temps de l’antiguitat, Neoptolomeu i el poeta Nicandre en els seus escrits 

contribuïren a estendre l’admiració per la mel, distingien nombroses classes de mel: per 

les flors de procedència i pel temps de producció. Així parlen de la mel vernum que es 

recollida en temps de la primavera, mel clara i perfumada. La mel aestivum, més densa i 

morena, que era molt apreciada per fabricar composts medicinals. Per la seva 

procedència de flors, la més apreciada era la mel de tem o frígola, que en els mercats de 

l’Àtica, era la reina de les mels amb preus molt superiors a les altres (Barceló, 2002). 

Mel verge integral. És la mel madura, talment com surt de la bresca. És la mel que no 

ha sofert cap tipus de manipulació, cap afegit ni cap tractament químic o tèrmic. 

Contràriament, les mels industrials comercialitzades han d’haver sofert, com a mínim,  

un tractament tèrmic per evitar la seva cristal·lització, per ser fàcilment empotades i 

mantenir la seva presència.  

Mel monofloral. És la mel que procedeix de flors de la mateixa espècie vegetal o que 

una gran part de la mel pugui procedir d’una mateixa espècie,  “mel de romaní”, mel de 

taronger”, “mel d’alzina”, etc.  

Mel multifloral (o de mil flors). És la mel que procedeix de tota casta de flors.  

Mel fonera. És una mel més coneguda pels nostres avantpassats i ben apreciada a 

l’estranger. És una mel pobra en vitamines, de gran concentració i coloració obscura. 

Prové de l’antiga tradició d’exprimir les bresques amb les mans, quan s’havia extret la 

mel, les restes de mel i cera que ja no degotaven es posaven dins un forn per encalentir-

la. La cera es fonia, la mel i la cera es col·locaven dins un ribell i per diferència de 

densitats, la cera quedava en la part superior. Llavors es retirava la capa de cera que 

havia solidificat i en el fons del ribell teníem la mel fonera. Aquest sistema es pot 

emprar avui en dia quan volem aprofitar la mel que ha quedat cristal·litzada dins les 

bresques, tal pot ser el cas de la mel d’ametller (Barceló, 2002). 
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9.1.3 Procés de producció o transformació 

A continuació, en aquest apartat es passarà en primer lloc a fer una descripció del procés 

de la producció o transformació de la  mel de Mallorca (apartat 9.1.3.1), i posteriorment 

es faran una sèrie de recomanacions, proposta de bones pràctiques de maneig (apartat 

9.1.3.2), proposta de labors rutinàries (apartat 9.1.3.3), i una proposta de millores 

tècniques (apartat 9.1.4). 

 

9.1.3.1 Descripció del procés 

Les abelles recol·lectores volen cap a les fonts de nèctar, pol·len, aigua, pròpoli, en 

funció de les necessitats que té la colònia. Així, per a les èpoques de recol·lecció, maig i 

novembre, l’apicultor ha de  tenir preparades amb antelació les alces perquè les abelles 

hi puguin emmagatzemar la mel que posteriorment serà recol·lectada. La mel del cos de 

cria és per a ús exclusiu de la colònia, mentre que la mel que dipositen en les alces és  el 

magatzem que les abelles guarden com a excedent.  ’apicultor extreu la mel de les alces 

tenint cura de que la colònia tingui suficient aliment per a subsistir.  

Durant els mesos de primavera i a partir d’octubre i novembre, l’apicultor controla les 

alces dels seus apiaris. Els quadres de les alces presenten mel emmagatzemada però per 

assegurar que el contingut d’aigua és l’adequat (no ha d’excedir el 18%), les abelles 

quan la mel està en òptimes condicions, procedeixen a opercular la cel·la, es a dir 

segellen les cel·les (plenes i amb el contingut adequat d’humitat) amb una capa de cera. 

Les alces emprades per a la recol·lecció, solen ser les anomenades mitges alces, que són 

un poc més petites que les alces, per facilitar el trasllat quan estan plenes.  

 

Figura 5 Apicultor manejant les caseres  
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 ’apiari és el lloc elegit per l’apicultor per a tenir les caseres. Es sol elegir la ubicació 

en funció de la proximitat de una gran varietat d’espècies que aportin durant la floració, 

nèctar o pol·len i pot ser melats. En funció de la climatologia de Mallorca i de les dues 

extraccions de mel que es fan, és interessant, si es pot elegir, triar un lloc on la varietat 

de floració interessi, bé per la producció d’una mel monofloral, bé pel tipus de mel que 

volem produir, o bé per tenir floració i aliment per les abelles el màxim temps possible 

o durant les èpoques d’escassesa com és l’estiu.  a proximitat d’aigua potable és 

important per a la labor de les abelles i s’ha de fer el possible perquè la tinguin a l’abast.   

 a sala d’extracció, com el seu nom indica, és el lloc on portem totes les alces des de 

l’apiari per a procedir a extreure la mel de cada un dels quadres de l’alça. Aquesta sala 

ha de tenir un mínim de condicions higiènic sanitàries per a complir amb la normativa i 

per a no fer mal bé un producte natural com és la mel.  ’accés a l’apiari convé que sigui 

a peu pla i prop d’un camí, per facilitar la labor de descàrrega i càrrega de les alces. 

Aquest és el moment en el que es procedeix a extreure la mel. El procés que s’ha de 

seguir ha de mester tota una sèrie de controls per a garantir que la extracció de la mel és 

fa en òptimes condicions.  

 

9.1.3.2 Proposta de bones pràctiques de maneig 

Per a realitzar la recol·lecció de la mel, iniciarem la feina a primeres hores del matí per 

evitar la calor, però també evitarem una gran concentració d’abelles al interior de la 

casera i per això farem la visita després de que les abelles recol·lectores hagin partit a 

realitzar la seva tasca diària, quan la temperatura permeti el vol de les abelles. A la 

tardor, l’hora per visitar la casera serà més tardana perquè les nits són més fredes i les 

abelles surten més tard de la casera.  

Es fa necessari una vestimenta adequada, uns calçons o mono amb ajusts elàstic en 

canells  i turmells,  jaqueta amb caputxa i reixeta per veure-hi, botes altes que 

protegesquin la part inferior dels calçons i guants de pell o plàstic amb ajust elàstic  als 

canells. La vestimenta ha de ser de color clar, normalment blanc o groc. 

Traslladarem cap a l’apiari alces buides per anar posant els quadres de mel que traguem. 

Aquesta  alça es posarà al costat de la casera on treballem i sobre una superfície neta, 

mai directament a terra per evitar la possible contaminació per fongs, espores, etc. 

Treballarem amb un fumador, aquest cremarà fullaca de pi o herbes aromàtiques 

assecades, hem de tenir en compte  que el material a cremar no pot envair les bresques 

amb olors estranyes que passarien a la mel.  ’alça buida estarà tapada amb un pedaç de 

color clar per evitar que les abelles accedeixin als quadres amb mel un cop extrets.   

 ’ús del fumador és útil per tranquil·litzar a les abelles i evitar que es posin nervioses i 

així poder treballar sense perill. Es procedeix de la següent manera, es dona un poc de  

fum a  la piquera i quan es procedeix a destapar la part superior (tapa), es torna a donar 

un poc de fum perquè les abelles es desplacin cap a baix i no molestin a la zona de 
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maneig de l’apicultor. De tan en tan es tira un poc de fum per mantenir les abelles 

separades de l’alça on treballem, dins la casera. 

Procedirem a treure els quadres per observar si hi ha mel operculada. Els quadres amb 

mel operculada (quadres madurs) els espolsarem amb un raspall de pelatge suau per 

evitar fer mal bé a les abelles. Un cop el quadre està net d’abelles el posarem dins l’alça 

buida i ràpidament ho taparem amb el pedaç per evitar que hi vagin les abelles. Els  

quadres no operculats es podran retirar sempre i quan el tant per cent d’humitat de la 

mel estigui dins els límits acceptables, es comprova amb un refractòmetre apícola. Hi ha 

sistemes manuals que permeten reconèixer si la mel té un excés d’humitat durant l’estiu, 

en aquest cas es procedeix a posar les bresques cap avall i se espolsen amb moviments 

enèrgics, si no cau mel és senyal de que el contingut d’humitat està dins els paràmetres 

de normalitat. Extraurem tots els quadres que tinguin interès. Es podran substituir els 

quadres que ens emportem per quadres amb la cera estirada per a que les abelles 

segueixin treballant i no es quedin sense espai per emmagatzemar la mel. De tan en tan 

netejarem la mel aferrada dels pels del raspall amb una mica d’aigua. Ens durem els 

quadres amb les bresques plenes deixant aquelles bresques amb poca mel, mel no 

operculada o bresques amb cria.  

En tenir l’alça completa de quadres amb mel, la durem cap al vehicle assegurant-nos de 

la higiene del lloc on dipositem aquestes alces i de que estiguin totalment cobertes sense 

accés per les abelles dels voltants.  es alces amb quadres de mel s’aniran apilant dins el 

vehicle assegurant la seva posició per evitar que es puguin desplaçar o caure durant el 

trajecte fins a la sala d’extracció. 

Es seguirà el mateix procediment per a cada una de les caseres de tots i cada un dels 

apiaris.  

Els quadres, un cops passin  per la sala d’extracció, es podran tornar a les caseres perquè 

les abelles aprofitin les restes de mel i cera dels quadres. Aquesta operació es farà de 

forma ràpida i a l’horabaixa de tard per evitar el pillatge. Preferentment es col·locaran 

en aquelles caseres de les que s’han tret més bresques o be a les caseres més fluixes, per 

ajudar-les amb el que queda de mel o bé, simplement, es tornaran a les caseres d’origen.  

En la sala d’extracció, els espais tancats ja existents o de nova construcció s’han 

d’adaptar a les recomanacions legals vigents (Reglament CE 852/2004 del Parlament 

Europeu i del Consell, relatiu a la higiene dels productes alimentaris) per a l’elaboració 

de la mel amb totes les garanties sanitàries. A ser possible, la sala estarà orientada al sud 

per tenir llum natural a través de les finestres. La zona serà de fàcil accés per als 

vehicles (terreny pla no inundable). No pot estar prop de zones amb indústria 

contaminant. Ha de disposar de separacions entre la zona d’extracció, zona d’envasat i 

zona d’emmagatzematge.  a zona d’extracció i envasat ha de disposar de rajola en el 

sòl i en les parets per facilitar la neteja, el trespol tindrà les pendents adequades per a 

l’evacuació cap als desaigües. Hi haurà d’haver un rentamans amb comandament de peu 

per aigua potable. Instal·lació elèctrica per il·luminació i endolls per maquinària. La 

sala haurà d’estar ventilada.  es finestres han de dur  mosquitera. En els locals 
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d’extracció estarà prohibit fumar, emmagatzemar substàncies perilloses i/o 

contaminants, el pas d’animals i el pas de persones malaltes o amb vestimenta poc 

adequada. 

 a zona neta de la sala d’extracció preferiblement, serà un espai que no tindrà 

comunicació directa amb l’exterior.  es dimensions seran suficients per l’activitat i pel 

material a emprar en la extracció, maduració i envasat de la mel. S’haurà de poder 

accedir des de la zona de càrrega i descàrrega amb facilitat. 

Tots els elements i accessoris pel procés d’extracció, maduració i envasat de la mel 

seran d’un material de qualitat alimentària. Els ganivets, les palanganes, l’extractor, i els 

maduradors seran d’acer inoxidable, no estan permesos els elements plàstics no 

alimentaris ni s’aconsella l’ús de material galvanitzat.   

 a sala d’extracció consta d’un espai per acumular les alces quedant aquestes tapades i 

evitant el contacte amb superfícies que no presentin els requisits higiènics i de neteja 

mínims. Una zona destinada al desoperculat on de forma manual amb ganivets calents 

(elèctrics) o freds es procedeix a llevar els opercles de la bresca. La mel escorreguda 

durant l’operació i els opercles amb restes de mel cauen sobre palanganes o dipòsits a 

l’efecte, per recuperar tot el producte.    

Dins la mateixa zona hi ha un centrifugador o extractor, podent ser aquest, un extractor 

radial on es posen els quadres desoperculats. Aquests quadres s’han de posar de forma 

equilibrada dins l’extractor per evitar descompensacions en el moment de gir. Durant el 

gir al interior de l’extractor, la mel serà expulsada de les cel·les cap a les parets interiors 

de l’extractor (d’acer inoxidable) per efecte de la força centrífuga.  ’extractor pot ser 

manual o automàtic i la capacitat en nombre de quadres és variable.  ’extractor i els 

maduradors van equipats amb aixetes antidegoteig en la part inferior. 

Els dipòsits de maduració podran ser de diferents capacitats on la mel reposarà al 

voltant d’una setmana com a mínim. Aquests dipòsits d’acer inoxidable, tindran filtres 

de reixa del mateix material a la part superior (lloc d’abocament) per separar petites 

partícules que hagin pogut quedar en el procés d’extracció. 

 ’envasament es podrà fer manual o amb maquinària. Es tindrà a ma una bàscula per a 

comprovar el pes dels envasos i el seu contingut. És imprescindible realitzar la feina en 

condicions de neteja, tant del lloc com de l’operari. Es disposarà d’un lloc habilitat per 

l’etiquetatge manual o automàtic. 

El procés d’extracció s’inicia amb el desoperculat. En aquesta operació llevem la capa 

de cera que ens assegura les condicions d’humitat necessàries per a la mel. Ho fem amb 

un ganivet calent amb una resistència o be amb un ganivet fred passant molt 

superficialment sobre la bresca deixant visible la mel emmagatzemada. La cera dels 

opercles i la mel que regalima durant el procés del desoperculat es recollida dins un 

dipòsit de qualitat alimentària per a la seva posterior utilització mitjançant un filtrat 

manual que separi la cera de la mel, aquesta és l’anomenada mel de degoteig. Els 
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opercles són de cera verge fabricada per les abelles i es podrà utilitzar per a la fabricació 

de làmines de cera estampada.   

Els quadres desoperculats es col·locaran dins l’extractor de forma equilibrada i 

compensada. Quan està ple, començarà a rodar i per efecte de la força centrífuga 

extraurà la mel de les cel·les. Quan ha descarregat la mel d’un costat, els quadres es 

giren i torna a rodar per treure la mel de l’altre costat.  a velocitat de gir és suau al 

principi i quan la càrrega de mel és mínima, es pot augmentar la velocitat per impedir 

així, la fractura de les bresques. Aquesta mel es va depositant en el fons del extractor.  

Quan s’ha acabat el procés, s’obri l’aixeta inferior per on surt la mel. Aquesta mel pot 

passar per un filtre abans de caure dins un dipòsit d’acer inoxidable anomenat 

madurador.  ’aixeta de l’extractor pot estar connectada directament amb els 

maduradors amb una mànega. La mel es pot filtrar de forma manual amb un sedàs 

metàl·lic d’acer inoxidable, tant en la sortida de l’extractor com en la entrada del 

madurador o en ambdós llocs.  

El filtratge consisteix en eliminar les petites partícules que hi puguin haver quedat per 

efecte del maneig bocins petits de: cera, partícules de fusta, ales o potes de les abelles.  

Els dipòsits de maduració mantenen en el seu interior la mel perquè en el termini d’una 

setmana o deu dies, s’hagin decantat les partícules més petites per diferència de densitat. 

Llavors ens queda a la part superior del dipòsit una capa d’escuma blanca amb les restes 

de partícules que es retirada al cap d’aquest temps de forma manual.   

Passat aquest temps es pot procedir a l’envasament de la mel dins pots de mig quilo o 

un quilo (mesures habituals de venda) o d’altres mesures. S’omplen els pots i si és 

necessari es pesa per a comprovar que la mesura és correcta. Finalment es posa la tapa.  

Un cop, tenim la mel envasada, es col·loquen les etiquetes al pot.  ’etiqueta ens 

informa del tipus de mel, data d’envàs, fabricant, tipus de mel, traçabilitat, etc.  

S’anotaran en un quadern data, hora i totes les operacions realitzades a cada casera. 

 

9.1.3.3 Proposta de labors rutinàries 

S’ha de dur un control individual de cada una de les caseres dels apiaris que maneja 

l’apicultor. Per aquest control es du un quadern de camp on s’anoten totes i cada una de 

les intervencions i dades d’interès que es realitzen a cada casera de l’apiari.  es caseres 

estan marcades amb un codi alfanumèric que interpreta l’apiari i el número de casera. 

Les bones pràctiques, juntament amb el maneig correcte i la millora de les tècniques 

d’higiene, són factors que redueixen els efectes dels paràsits i afavoreixen una millor 

qualitat de la mel.  ’elevada humitat de l’aire de les Illes és un factor ambiental limitant 

per a l’activitat i juntament amb els paràsits presents, sempre amb més alts nivells, 

poden produir empobriment a la colònia i repercutir en la disminució de la producció de 

mel (Boi, 2015). 
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 es labors a tenir en compte durant l’any s’especifiquen mes a mes: 

o Gener 

o Control i vigilància de possibles desperfectes a l’apiari causats per 

climatologia adversa. 

o Si no és necessari, millor no destapar les caseres, a menys que faci molt 

bon temps. 

o Posta a punt de tot el material per a la temporada: desinfeccions i 

manteniment de les caseres i els quadres de reserva. 

 

o Febrer 

o Si la temperatura acompanya es pot revisar l’estat de la cria, les 

provisions de nèctar i pol·len, possibles malalties, comportament de les 

abelles, etc. 

o Netejar les bases de les caseres de restes acumulades durant  l’hivern. 

o És un bon moment per fer tractament antivarroasi, si fos necessari. 

o És el moment de reproduir les colònies més fortes. 

 

o Març 

o Visitar setmanalment l’apiari, és temps de cria, de recol·lecció de pol·len 

i entrada de nèctar, per això s’ha de valorar l’addicció d’alces per al 

desenvolupament òptim de les colònies.  

o Control i vigilància de les eixamades. 

o És bon moment per renovar les bresques de cera vella. 

o És el moment de reproduir les colònies més fortes. 

 

o Abril 

o Visita setmanal de l’apiari. 

o Control i vigilància de les eixamades. 

o És bon moment per renovar les bresques de cera vella. 

o Control de les tasques realitzades amb anterioritat per evitar eixamades. 

 

o Maig/Juny 

o Col·locar reixa excloent sobre el cos de cria per evitar que la reina faci la 

posta a l’alça si l’apicultor ho troba adient. 

o Control de possibles eixams. 

o Recol·lecció de la mel que coincideix amb el final de la floració. 

  

o Juliol/Agost 

o Són els  mesos més càlids i secs, les abelles treballen poc, ho fan a les 

primeres hores del dia en els melats, fruits picats, etc. 

o Control de les caseres i prevenció de l’atac de les arnes de la cera i les 

formigues. 

o Vigilar l’abastiment d’aigua potable a l’apiari. 
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o Possibilitat de donar aliment a les caseres amb dificultat per a sobreviure. 

o A finals d’agost, es pot fer un tractament contra la varroasi, si és 

necessari. 

 

o Setembre/Octubre 

o Pluges i temperatures suaus, noves floracions com la del garrover, per 

tant es controlen els mateixos paràmetres que a la primavera (no solen 

sortir eixams a la tardor). 

o Les tasques estan dirigides a obtenir una segona collita de mel. 

 

o Novembre 

o Recol·lecció de la mel de tardor. 

 

o Desembre 

o  es condicions d’aquest mes són semblants a les del mes de gener i es 

tracta de fer vigilància i preparació del material per a la temporada.  

 

9.1.4 Proposta de millores tècniques.  

Les característiques d’un apiari depenen de la seva dimensió, les fonts d’aliment de les 

abelles, la seva ubicació i el tipus de casera. 

La “Dimensió”, fa referència a la grandària de l’apiari, es a dir, el nombre de caseres i 

tipus d’aquestes que es situaran en un lloc concret. Per a determinar el nombre màxim 

de caseres hem de conèixer la càrrega apícola de la zona, dit d’altre manera, hem de 

saber de quin tipus de flora disposem a l’entorn i la seva quantitat en un radi determinat. 

Ens interessen totes aquelles espècies vegetals que ens aportin nèctar i/o pol·len, però 

també melats. Com més quantitat d’espècies vegetals que aportin aquests nutrients prop 

de l’apiari, més caseres podran subsistir.  

La font d’aliment bàsica a més del nèctar i el pol·len és l’aigua.  a proximitat de 

l’aigua és vital, si no existeix un recurs hídric proper, s’ha de portar manualment fins a 

l’apiari. Pel que fa a la distància de vol de les abelles per recol·lectar pol·len o nèctar, 

interessa que l’aliment estigui proper.  ’abella pot recollir l’aliment a una distància de 

1500 metres, però com més distància ha de volar, més consum energètic i vital del 

insecte, per tant, és desitjable que la font d’aliment estigui en un radi inferior als 500 

metres. 

El lloc de l’apiari ha de complir amb el  requisit d’accessibilitat, és important poder 

accedir si es pot, fins a les caseres per carregar i descarregar de forma senzilla i evitar 

manejar pesos a distància. Per facilitar l’accessibilitat és important també que el sòl 

estigui ben anivellat i ben drenat per evitar bassiots.  

Les caseres necessiten una base resistent per facilitar el maneig de l’apicultor, també és 

necessària una bona ventilació tant per la situació de les caseres com per l’espai entre 
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aquestes.  ’espai de trànsit per darrera de les caseres, tant pel pas, com pel maneig no és 

menys important.   

En quant a les limitacions és important disposar d’una barrera vegetal per a l’ombra i 

per a la limitació de l’apiari.  a distància allunyada als possibles veïnats de la zona i un 

cartell d’avís d’abelles vives proper a l’apiari són necessaris per evitar problemes. Per a 

la qualitat dels productes de la casera i per la supervivència de les abelles, és important 

mantenir-se lluny de cultius extensius o que requereixin fumigacions amb productes 

químics o altres elements tòxics per les abelles. És fa necessària la separació d’altres 

activitats ramaderes per evitar problemes de picades. El control de l’herba davant la 

piquera de les caseres, el control de  les formigues i altres enemics de les abelles és 

important. 

En la figura 6 es presenta amb detall el tipus de material i condicions emprades a la sala 

d’extracció en cada una de les operacions. 

 ’obtenció  de la mel es fa en la sala d’extracció on s’utilitzen elements nets i 

desinfectats d’acer inoxidable i/o permesos en el maneig alimentari. 

El desoperculat consisteix en llevar els opercles de cera de les cel·les per poder extreure 

la mel madura, aquesta operació es fa amb un ganivet d’acer inoxidable. El ganivet pot 

estar connectat a una resistència, en aquest cas es denomina ganivet calent. Si no es 

disposa d’un desoperculador professional amb un dipòsit per replegar els opercles i la 

mel que es desprèn junt als opercles, és necessari un recipient per a replegar-ho que 

compleixi amb les exigències d’higiene i de grau alimentari. 

Els quadres són portats fins a l’extractor d’acer inoxidable, on a conseqüència del gir 

(manual o elèctric), la força centrífuga projecta la mel a les parets interiors del extractor 

i aquesta va regalimant fins al fons. El fons cònic i una aixeta a la part inferior permet la 

sortida controlada de la mel. 

Per a evitar petits elements que s’han desprès a causa de la força centrífuga (bocinets de 

fusta, cera o altres materials), es fa un primer filtrat amb malles d’acer inoxidable quan 

la mel surt del extractor. A continuació la mel que ha sortit del extractor passa a un altre 

dipòsit d’acer inoxidable on passarà un mínim d’una setmana. Aquest dipòsit anomenat 

madurador té un filtre a la part superior, també d’acer inoxidable i una tapa per a 

protegir l’interior d’elements externs. En el madurador es van decantant les petites 

partícules per diferència de densitat abocant-se aquestes a la part superior en una capa 

fina que es retirarà de forma manual amb posterioritat i abans de l’envasat.  

 ’envasa’t es fa en envasos nous que s’han de netejar amb sabó neutre i desinfectar amb  

aigua calenta.  ’envasament  es fa sobre una superfície neta i apta pel treball amb 

aliments. Durant la operació de l’envasament és important la inspecció visual de la mel 

per evitar deixar passar impureses. Acte seguit es controla el pes de l’envàs i el pes de la 

mel amb l’envàs. Cal omplir quasi al màxim l’envàs per minvar la presència d’aire. 

 ’envàs de boca ampla és útil per facilitar la manipulació de la mel. 
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Figura 6  Detall del tipus de material i condicions emprades a la sala d’extracció 

 

 

EXTRACCIÓ DE LA MEL 

DESOPERCULAT 

CENTRIFUGAT 

FILTRAT 

MADURADOR 

-Extractor d’acer inoxidable 

amb suport  i tapa  

-Fons cònic d’acer 

inoxidable 

 

-Material d’acer inoxidable 

-Filtre cònic de forat fi per 

evitar bombolles 

-Malles netes i desinfectades 

d’acer inoxidable 

-Recipient d’acer inoxidable 

 

PRE-FILTRAT 

SORTIDA EXTRACTOR 

MADURACIÓ 

-Mínim temps de maduració  

es recomana una setmana 

- ’alçada del dipòsit ha de 

ser tres vegades l’amplada 

- ’escuma formada per 

diferència de densitats 

s’elimina manualment 

 

 

-Tots els elements d’acer inoxidable són també de grau alimentari. 

-Tots els elements han d’estar nets i desinfectats amb aigua calenta 

 

-Ganivet acer inoxidable 

- Palangana acer inoxidable 

per recollir mel i opercles 

-El suport per a la seva 

estabilitat  i la tapa per 

evitar l’entrada de pols i 

insectes 

-Fons cònic per facilitar el 

buidatge i aixeta anti 

degoteig 

-Material d’acer inoxidable 

amb tapa 
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Un cop envasat el producte s’afegeix sobre el recipient una etiqueta dissenyada a 

l’efecte  que conté els següents apartats: 

-Nom del producte 

-Indicació de mel crua 

-Contingut net (gr. o kg) 

-Número o codi lot (traçabilitat) 

-Nom i direcció de l’envasador/productor  

-País i lloc d’origen 

-Instruccions de l’emmagatzematge 

-Informació nutricional 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 7 Possibilitats de venda al detall del producte “Mel” 

 

A la figura 12 es plantegen les diferents possibilitats de venda al detall del producte, es 

suggereix que la venda del producte es pot fer directament en un mercat setmanal, 

contar amb diferents persones per a la venda del producte, disposar d’un comerç on es 

pugui donar sortida a aquest tipus de producte o distribuir directament a diferents locals 

comercials  per a la seva venda.   

 

Venda al detall de la mel en envasos de ½ quilogram i 1 quilogram. 

Diferents possibilitats de venda: 

MERCAT 

SETMANAL 

VENDA PER 

INTERMEDIARI 

LOCAL 

PROPI 

DISTRIBUCIÓ 

ALS 

COMERÇOS 

VENDA 
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9.1.5 Característiques diferencials de la mel de Mallorca 

Per determinar si una mel és d’un lloc concret ens hem de basar en l’anàlisi pol·línic, 

llavors es poden consultar els atles d’aquesta matèria per observar les diferències entre 

els grànuls d’una espècie vegetal i una altra, i així determinar si aquella mel és 

originària d’un lloc concret. Per altra banda, si volem determinar les característiques 

bàsiques que ha de tenir el pol·len per a determinar l’origen floral de la mel, ens hem de 

basar en els següents criteris:  

o Abundància de pol·lens de diferents espècies en la mostra. 

o Correspondència entre les espècies pol·líniques i la seva època de floració.  

o Presència d’espècies endèmiques d’un territori. 

Aquests criteris permeten identificar si una mel és d’un lloc o un altre, no obstant, la 

observació del pol·len a través d’un microscopi electrònic no deixa lloc a dubte, sols cal 

tenir el citat pol·len catalogat en algun dels atles disponibles i es pot procedir a la 

confirmació del seu lloc d’origen. 

El tipus de mel, l’època de floració, l’elevat percentatge de pol·len d’una espècie 

vegetal, el moment d’extracció i les pràctiques de maneig, donen lloc a un producte 

diferenciat sensorialment, la mel de Mallorca presenta aspectes organolèptics diferents.  

A Mallorca trobem les següents mels: (Boi et al., 2008) 

o Mels monoflorals: Mel de Taronger, de  lampúdol, d’Albó, de Murta, de 

Romaní, de Garrover, de Xiprell, d’Heura, d’Arbocera. 

o Mels multiflorals: Mel de Fabàcies, Mel de fruiters i Mel de milflors. 

o Melats: Melat d’Alzina 

 

9.2 Sistema APPCC aplicat a la producció de Mel de Mallorca  

9.2.1 Anàlisis dels perills i mesures preventives 

 a normativa espanyola d’ordenació de les explotacions apícoles R.D. 209/2002, obliga 

als apicultors a: 

o Dur al dia el llibre de l’explotació apícola 

o Mantenir les distàncies de seguretat en zones poblades 

o Declarar les malalties de declaració obligatòria  

o Mantenir en bon estat de salut les abelles 

o Tenir les caseres identificades 

o Tenir al dia el Registre dels tractaments efectuats en el Llibre d’explotació 

A més d’aquesta i la resta de normativa d’aplicació, es duen a terme Bones Pràctiques 

que non són més que mesures a tenir en compte respecte al maneig de l’apiari i que 

també poden derivar de la normativa: 
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o Les eines i materials utilitzats han d’estar nets i ser inofensius per les abelles. 

o El maneig ha de produir el mínim tràfec a l’apiari per garantir el funcionament 

òptim de la colònia. 

o Evitar les substàncies fitosanitàries en la mel. 

o Evitar restes d’acaricides en la mel. 

o  ’ús de productes fitosanitaris dels voltants no pot ser nociu per les abelles. 

o Bona comunicació amb els agricultors a l’hora d’aplicar tractaments 

fitosanitaris. 

o Evitar contaminar la mel amb productes propis del manteniment de les caseres. 

o Realitzar una neteja, desinfecció i/o desparasitació, si procedeix. 

o Pel manteniment interior de les caseres, usar cera d’abella, parafina o oli de 

llinosa. 

o Per al fumador, usar materials secs d’origen vegetal. 

o Evitar la contaminació dels quadres i la mel durant el transport per contacte amb 

superfícies no higièniques. 

o Canviar la cera amb una freqüència inferior als quatre anys. 

 

A continuació es mostren les taules amb les anàlisis dels perills i mesures preventives 

per a cada operació apícola. Per a realitzar les taules següents s’han consultat les guies 

de Catalunya (Generalitat de Catalunya, 2010), i el sistema APPCC de Valladolid 

(Holguín, 2014), el sistema APPCC de Valencia (Generalitat Valenciana, 2004), la guia 

de Canàries (Hernández et al., 2005), o la d’Aragó (Gobierno de Aragón, 2015). Aquest 

treball presenta algunes semblances amb les guies descrites, encara que totes les taules 

s’han realitzat pensant en les condicions de Mallorca i l’experiència dels apicultors 

d’aquesta illa.  

DESOPERCULAT 

PERILLS ACCIONS 

CORRECTES 

MESURES 

PREVENTIVES 

AUTOCONTROLS 

Proliferació de 

fongs i llevats. 

 Realitzar l’extracció 

en el moment òptim 

d’humitat de la mel. 

 

Contaminació 

bacteriana de la 

mel a través de les 

eines de 

desopercular. 

Usar eines de 

material llis, no 

corrosiu, resistent i 

no tòxic. 

 

Tenir les eines de 

desopercular en 

bon estat de neteja. 

Usar ganivets 

exclusius per aquest 

us, secs i nets. 

 

Deixar el ganivet i els 

quadres sobre 

superfícies netes. 

PLA DE NETEJA 

(eines  i 

maquinària). 

 

PLA DE 

MANTENIMENT 

(maquinària) 

Contaminació de la 

mel a través de les 

eines.  

Utilitzar un 

desoperculador que 

s’adapti al tipus de 

quadre. 

Taula 7 Anàlisi dels perills i mesures preventives del desoperculat 
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La mel és un producte amb pocs riscs de seguretat alimentària a conseqüència de la seva 

condició d’aliment bacteriostàtic a causa del seu contingut alt en sucres que provoquen 

una baixa activitat de l’aigua i en conseqüència, les bactèries no poden créixer ni 

desenvolupar-se. El seu baix pH i la presència de substàncies bactericides d’origen 

natural entre els seus components impedeixen el creixement de la majoria dels 

microorganismes.  es bactèries patògenes per l’home no ho són per les abelles i les que 

ho són per les abelles, no ho són per l’home.  Per tot això, la contaminació de la mel per 

gèrmens patògens per a l’home vendrà causada per anomalies greus durant la 

manipulació i processat del producte (Holguín, 2014).  

EXTRACCIÓ 

PERILLS ACCIONS 

CORRECTES 

MESURES 

PREVENTIVES 

AUTOCONTROLS 

Contaminació 

bacteriana a través 

del operador 

Rentar-se les mans 

abans de començar 

el procés 

  

 

PLA DE NETEJA 

(utensilis i 

maquinària). 

 

PLA DE 

MANTENIMENT 

(maquinària) 

Contaminació 

bacteriana a través 

de la maquinària 

Usar eines de 

material llis, no 

corrosiu, resistent i 

no tòxic. 

 

Tenir la 

maquinària 

d’extracció i els 

materials en bon 

estat de neteja 

Retirar els quadres del 

extractor un cop s’ha 

extret la mel per 

centrifugació. 

Taula 8 Anàlisi dels perills i mesures preventives de la extracció 

FI TRAT D’IMPURESES 

PERILLS ACCIONS 

CORRECTES 

MESURES 

PREVENTIVES 

AUTOCONTROLS 

Contaminació 

bacteriana a través 

de les eines i 

maquinària 

Usar eines de 

material llis, no 

corrosiu, resistent i 

no tòxic. 

 

Tenir la maquinària 

i els materials en 

bon estat de neteja 

Usar sedassos i 

maduradors d’acer 

inoxidable o altre 

material d’ús 

alimentari.   

 

 

PLA DE NETEJA 

(utensilis i 

maquinària). 

 

PLA DE 

MANTENIMENT 

(maquinària 

Contaminació física Utilitzar les tapes i 

proteccions per 

evitar la introducció 

accidental 

d’elements en els 

contenidors de mel. 

  

Taula 9 Anàlisi dels perills i mesures preventives en el filtrat d’impureses 
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ENVASAMENT 

PERILLS ACCIONS 

CORRECTES 

MESURES 

PREVENTIVES 

AUTOCONTROLS 

Contaminació 

bacteriana a través 

dels recipients. 

 

Contaminació per 

elements físics a 

través dels 

recipients 

Usar envasos de 

material alimentari. 

Usar envasos secs i 

nets. 

Fer les operacions 

d’envasament en un 

espai adequat amb 

superfícies llises i 

no absorbents.  

Treballar de forma 

higiènica. 

Usar envasos de 

primer ús. 

 

Protegir els envasos 

per evitar 

l’acumulació de 

pols. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLA DE NETEJA 

 

 

PLA DE 

MANTENIMENT 
Contaminació 

bacteriana a través 

de la maquinària. 

Usar eines de 

material llis, no 

corrosiu, resistent i 

no tòxic. 

 

Tenir la maquinària 

i els materials en 

bon estat de neteja 

 

Taula 10 Anàlisi dels perills i mesures preventives de l’envasament 

ENMAGATZEMATGE 

REQUISITS DE LES INSTALACIONS EXEMPLES 

Espai obscur, fresc i sec Espai destinat exclusivament a 

emmagatzemar el producte final. 

 

Espai separat d’una altra zona on es 

realitzin altres processos. 

Espai sense la presència d’olors fortes 

Els envasos han d’estar protegits per 

evitar l’acumulació de pols. 

Taula 11 Anàlisi dels perills i mesures preventives del emmagatzemat 

 

9.2.2 Determinació dels punts crítics de control (PCC) 

En aquest apartat procedim a revisar cada un dels perills en cada etapa del procés 

d’extracció i analitzar quins d’aquests perills són punts crítics de control.  

Per analitzar quin són els perills determinats com a PCC utilitzarem un arbre de 

decisions responent a quatre preguntes: 

o P1: Existeixen mesures preventives per aquest perill? 

o P2: Està aquesta etapa específicament dissenyada per eliminar o reduir el perill 

fins un nivell acceptable? 

o P3: Hi pot haver una contaminació o pot augmentar el perill fins un nivell 

inacceptable? 

o P4: Una etapa posterior pot eliminar o reduir el perill fins un nivell acceptable? 



50 

 

 

PERILL P1: 

 
P2: 

 
P3: 

 
P4: 

 
Nº PCC 

ETAPA 1: MANEIG DELS QUADRES DE L’APIARI 

P. Químic:  

-Presència de residus fitosanitaris o d’acaricides en la 

mel  

-Presència d’espores per contacte dels quadres amb el 

sòl 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

PCC-1 

ETAPA 2: TRANSPORT I DESCÀRREGA DELS QUADRES AMB MEL 

P. Físic:  

-Possible contaminació secundària del material apícola.  

-Presència d’insectes o altres plagues  

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

ETAPA 3: DESOPERCULAT 

P. Físic: 

-Contaminació de la mel a través de la manipulació o 

superfícies brutes 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

 SI 

 

ETAPA 4: EXTRACCIÓ DE LA MEL 

P. Físic: 

-Contaminació de la mel a través de la manipulació o 

maquinària bruta 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

ETAPA 5: FILTRACIÓ 

P. Físic: 

-Contaminació de la mel a través de la maquinària, els 

manipuladors o filtres bruts 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

PCC-2 

ETAPA 6: MADURACIÓ 

P. Físic: 

-Contaminació de la mel a través dels manipuladors 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

PCC-3 

P. Biològic:  

-Alteració de la mel per les males condicions d’humitat i 

temperatura. 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

PCC-4 

ETAPA 7: ENVASAMENT 

P. Físic: 

-Contaminació de la mel a través dels manipuladors o 

maquinària o superfícies brutes. 

-Contaminació de la mel per la mala condició d’higiene 

dels envasos o de la composició dels mateixos. 

-Risc físic per fractura del vidre. 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

PCC-5 

ETAPA 8: ENMAGATZEMATGE 

P. Físic: 

-Contaminació de la mel per les males condicions 

higièniques del emmagatzematge 

 

 

SI 

 

 

NO  

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

PCC-6 

P. Químic: 

-Presència de productes químics en la mel per la mala 

distribució del magatzem. 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

PCC-7 

P. Biològic: 

-Alteració de la mel per les males condicions de 

temperatura i humitat.  

-Alteració de la mel per exposició a  la llum solar. 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

 

 

PCC-8 

Taula 12 Identificació dels punts crítics de control (PCC) 
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9.2.3 Sistema APPCC del procés d’extracció de la mel de Mallorca 

Una vegada hem identificat tots els PCC, procedim a establir per a cada un d’ells, un 

límit crític (LC) que ens permeti identificar si és acceptable el procés en cada una de les 

etapes.  

Quan tenim establerts els Límits Crítics (LC) per a cada PCC, procedim a establir un 

sistema de vigilància que ens permeti detectar a temps una possible desviació dels LC. 

A continuació, procedirem a establir les mesures correctores per a cada PCC, quan el 

sistema de vigilància detecti una desviació respecte dels LC establerts. 

S’ha d’establir un sistema de registre i arxiu de dates que facin possible aplicar un 

sistema APPCC de forma regular i homogènia, tal i com s’ha dissenyat, que a més 

aporta garanties de la seva posta en pràctica i eficàcia. 

El registre es durà a terme quan tinguin lloc tots els procediments de vigilància, accions 

correctores, i de verificació. Per això s’omplen els formats establerts amb els resultats, 

data i signatura de la persona que fa l’operació. 

 

Nº 

PCC 

LÍMIT CRÍTIC 

(LC) 

SISTEMA DE VIGILÀNCIA MESURES 

CORRECTORES 

PCC

1 

Dos mesos des dels 

tractaments sanitaris.  

Dur a terme un registre de totes les 

operacions en els apiaris per conèixer 

els tractaments interns i  de tercers 

que ens puguin afectar.   

Intervenir en el lot afectat i 

retirar-lo de la 

comercialització. 

PCC

2 

Absència de 

patògens.  

La neteja de les mans de l’operari es 

fa de forma continuada i sempre al 

inici i final d’una tasca.  a roba de 

l’operari ha d’estar neta.  a neteja 

dels equips de treball es realitzarà al 

principi i final de la jornada i a més, 

mínim una vegada per cada partida 

de mel extreta. La comprovació serà 

visual. 

Repetir la neteja de les 

superfícies i equips de 

treball. Avaluar la idoneïtat 

del producte segons el grau 

d’exposició a la brutícia  i 

decidir el seu destí. 

PCC

3 

Absència de 

patògens. 

 a neteja de les mans de l’operari es 

fa de forma continuada i cada vegada 

que es fa una labor diferent dins el 

local de treball. La neteja dels equips 

de treball es realitzarà al principi i 

final de la jornada i a més, mínim 

una vegada per a cada partida de mel 

extreta. La comprovació serà visual. 

Repetir la neteja de les 

superfícies i equips de 

treball. Avaluar la idoneïtat 

del producte segons el grau 

d’exposició a la brutícia i 

decidir el seu destí. 

Taula 13 Sistema APPCC del Procés d’Extracció de la Mel de Mallorca  
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PCC LÍMIT CRÍTIC  SISTEMA DE VIGILÀNCIA M. CORRECTORES 

PCC

4 

Absència de llum 

directe a la sala 

d’extracció i 

maduració. 

Temperatura i humitat 

inferior als 30ºC i 60% 

respectivament. 

Es controlarà la temperatura i 

humitat del punt de la sala que 

tingui les condicions més 

desfavorables de forma continuada 

i mitjançant un registre gràfic amb 

sistema d’alarma quan superi els 

LC. 

Adaptar la temperatura i la 

humitat ajustant el termòstat 

de la sala. Si el problema 

perdura, canviar el producte 

a un lloc segur. Avaluar la 

idoneïtat del producte segons 

la desviació de la 

temperatura i la humitat 

detectades i temps 

transcorregut fora de control. 

PCC

5 

Absència de patògens.  a neteja de les mans de l’operari 

es fa de forma continuada i cada 

vegada que es fa una labor diferent 

dins el local de treball. La neteja 

dels equips de treball es realitzarà 

al principi i final de la jornada i a 

més, mínim una vegada per a cada 

partida de mel extreta. La 

comprovació serà visual. 

Repetir la neteja de les 

superfícies i equips de 

treball. En el cas de 

recipients en males 

condicions, aquests seran 

eliminats. Avaluar la 

idoneïtat del producte segons 

el grau d’exposició a la 

brutícia i decidir el seu destí. 

PCC

6 

Absència de patògens i 

plagues. 

La neteja i desinfecció del 

magatzem es realitzarà 

setmanalment. Els programes de 

desinsectació i desratització es 

duran a terme per un especialista 

mensualment. 

Repetir la neteja i desinfecció 

de tot el magatzem. Si 

existeix algun tipus de plaga, 

es durà a terme un nou 

programa de desinsectació i 

desratització fins acabar amb 

el problema. Avaluar la 

idoneïtat del producte segons 

el grau d’exposició a la 

brutícia i decidir el seu destí. 

PCC

7 

Absència de productes 

químics en els 

diferents  locals. 

Els productes químics estaran 

emmagatzemats en un magatzem 

apart per aquest tipus de productes. 

La comprovació serà visual. 

Traslladar el producte químic 

al seu magatzem. Avaluar la 

idoneïtat del producte segons 

el grau d’exposició al 

producte químic i decidir el 

seu destí. 

PCC

8 

Absència de llum 

directe. Temperatura i 

humitat inferior als 

30ºC i 60% 

respectivament. 

Es controlarà la temperatura i 

humitat del punt de la sala que 

tingui les condicions més 

desfavorables de forma continuada 

i mitjançant un registre gràfic amb 

sistema d’alarma quan superi els 

LC. 

Adaptar la temperatura i la 

humitat ajustant el termòstat 

del magatzem. Si el 

problema perdura, canviar el 

producte a un lloc segur. 

Avaluar la idoneïtat del 

producte segons la desviació 

de la temperatura i la humitat 

detectades i temps 

transcorregut fora de control. 

Taula 13 (cont.) Sistema APPCC del Procés d’Extracció de la Mel de Mallorca  
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A continuació es mostren els possibles sistemes de registre durant tot el procés: 

REGISTRE DE VIGILÀNCIA DEL PCC-1 (P. QUÍMIC MANEIG) 

Data: 

Hora: 

Població: 

Número Apiari: 

Coordenades: 

Vigilat per (signatura): 

Registre manual (omplir amb una  X si hem complit el procediment) 

Casera Fumador Raspallat Trasllat quadres Protecció quadres Transport 

      

      

      

      

      

Observacions: PCC-1  

 

 

 

Verificat per: 

(Data i 

signatura) 

Taula 14 Control de vigilància per al punt de control crític número 1 

 

REGISTRE DEL PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ 

ZONA F* PROCEDIMENT SI/NO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abans i 

després 

de l’ús 

 

 

 

 

 

Estris, 

maquinària i 

superfícies de 

treball 

 

Eliminar la brutícia i les 

restes mitjançant un 

raspallat 

 

Aclarir les eines amb aigua 

calenta 

 

Neteja amb aigua calenta i 

detergent 

 

Aclarir amb aigua abundant  

Desinfectar els estris en 

immersió durant 2 minuts en 

aigua calenta  (>65ºC) o bé 

una solució desinfectant 

durant 1 minut 

 

Aclarir i eixugar  a l’aire o 

bé amb paper d’un sol ús 

 

Sala 

d’extracció, 

envasat i 

magatzem 

Eliminar la brutícia i 

desinfectar el sòl. 

Escombrat i fregat 

 

En cas de detectar restes 

difícils d’eliminar, s’ha 

d’emprar una rasqueta o un 

raspall 

 

Taula 15 Pla de neteja i desinfecció (F*: FREQÜÈNCIA) (PCC-2) 
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A continuació es presenten tota una sèrie d’exemples de registres per deixar constància 

de les incidències que poden tenir durant el procés d’extracció, maduració o envasat de 

la mel.  

 

REGISTRE D’INCIDÈNCIES EN  A SUPERVISIÓ DE  A NETEJA 

ZONA INSTAL·LACIÓ/ 

MÀQUINA 

DESCRIPCIÓ 

INCIDÈNCIA 

ACCIÓ 

CORRECTORA 

RESPONSABLE 

     

     

     

     

Taula 16 Registre per a possibles incidències en la supervisió de la neteja 

 

REGISTRE D’INCIDÈNCIES EN E  MANTENIMENT 

DATA INSTAL·LACIONS/ 

EQUIPS/ESTRIS 

DESCRIPCIÓ INCIDÈNCIA OBSERVACIONS 

    

    

    

    

Taula 17 Registre per a possibles incidències en el manteniment 

 

REGISTRE DE VIGILÀNCIA DEL PCC-3 (P. FÍSIC MADURACIÓ) 

Data: 

 

Lot: 

Caseres: 

Vigilat per (signatura): 

 SI/NO 

Neteja maquinària  

Neteja eines  

 DATA/HORA SI/NO 

Dipòsit tapat en repòs   

Observacions: PCC-3  Verificat per: 

(Data i signatura) 

 

 

 

Taula 18 Control de vigilància per al punt de control crític número 3 
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REGISTRE DE VIGILÀNCIA DEL PCC-4 (P. BIOLÒGIC MADURACIÓ) 

Data: 

 

Lot: 

Caseres: 

Vigilat per (signatura): 

Registre dades 

HORA T (ºC) H (%) 

   

   

   

   

Observacions: PCC-4  Verificat per: 

(Data i signatura) 

 

 

 

Taula 19 Control de vigilància per al punt de control crític número 4 

 

 

 

 

REGISTRE DE VIGILÀNCIA DEL PCC-5 (P. FÍSIC ENVASAMENT) 

Data: 

Hora: 

Lot: 

Caseres: 

Vigilat per 

(signatura): 

Registre manual  

 SI/NO 

Neteja estris  

Neteja envasos  

Neteja tapes  

Neteja bàscula  

Neteja superfície de feina   

Observacions: PCC-5  

 

 

Verificat per: 

(Data i signatura) 

 

 

Taula 20 Control de vigilància per al punt de control crític número 5 
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REGISTRE DE VIGILÀNCIA DEL PCC-6 (P. FÍSIC MAGATZEM) 

Data: 

Hora: 

Lot: 

Caseres: 

Vigilat per 

(signatura): 

Registre manual  

OPERACIONS SI/NO 

Neteja i desinfecció  

Control visual de possibles insectes i rosegadors  

Control estat i conservació del producte  

Observacions: PCC-6  

 

 

Verificat per: 

(Data i signatura) 

 

 

Taula 21 Control de vigilància per al punt de control crític número 6 

 

 

 

REGISTRE DE VIGILÀNCIA DEL PCC-7 (P. QUÍMIC MAGATZEM) 

Data: 

Hora: 

Lot: 

Caseres: 

Vigilat per 

(signatura): 

Registre manual  

OPERACIONS SI/NO 

Control de la ubicació del material de neteja i desinfecció  

Control tancament portes i finestres  

Control de vessament de líquids  

Observacions: PCC-7  Verificat per: 

(Data i signatura) 

 

 

Taula 22 Control de vigilància per al punt de control crític número 7 
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REGISTRE DE VIGILÀNCIA DEL PCC-8 (P. BIOLÒGIC EN EL MAGATZEM) 

Data: 

Hora: 

 

Lot: 

Apiari: 

Caseres: 

Vigilat per: (signatura) 

 

HORA T (ºC) H (%) 

   

   

   

   

Observacions: PCC-8  

 

 

Verificat per: 

( Data i 

signatura) 

 

 

 

Taula 23 Control de vigilància per al punt de control crític número 8  

 

 

REGISTRE D’ACCIÓ CORRECTORA 
Data: Hora: 

PCC: 

Descripció de la incidència: 

Identificació de la causa: 

Acció correctora: 

Mesures per evitar la seva repetició:  

Producte afectat (SI/NO): 

Identificació del producte afectat (quantitat, lot, denominació): 

Disposició del producte:  

Persona responsable (signatura): Verificat per (Data i signatura): 

Taula 24 Registre d’acció correctora davant possibles incidències 
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Es durà a terme la verificació del sistema comprovant regularment el compliment i 

eficàcia del sistema APPCC. Es farà una validació inicial per comprovar que tots els 

elements planificats són efectius,  una validació durant el transcurs normal de l’activitat 

i una revisió del sistema per assegurar-se que està actualitzat. 

 

9.3 Traçabilitat 

9.3.1 Pla de traçabilitat del producte 

La traçabilitat definida en el Reglament (CE) nº 178/2002 com la possibilitat de trobar i 

seguir el rastre, a través de totes les etapes de producció, transformació i distribució 

d’un aliment, un pinso, un animal destinat a la producció d’aliments o una substància  

destinats a ser incorporats en aliments o pinsos o amb probabilitat de ser-ho. 

El Reglament d’execució (UE) nº 931/2011 considera en el seu punt 2, que la 

traçabilitat és necessària per a garantir la seguretat dels aliments i la fiabilitat de la 

informació facilitada als consumidors.  ’article 18 del Reglament CE nº 178/2002, 

entre altres coses, parla de la necessitat de posar en pràctica, sistemes per identificar les 

empreses subministradores, per identificar a persones o empreses a les que s’hagi 

subministrat un aliment i que aquesta informació estigui a l’abast de les autoritats 

competents si aquestes ho sol·liciten. Així mateix, diu que els aliments hauran d’estar 

degudament etiquetats o identificats per facilitar la seva traçabilitat. Aquest Reglament, 

ha convertit en obligació, un sistema de traçabilitat per a tots els operadors d’una cadena 

alimentària.    

El sistema de traçabilitat d’una empresa, haurà de tenir en compte: 

1- Un medi únic per a identificar un producte de la manera més senzilla. 

2- Les dades del producte:  

a. les matèries primeres, el maneig, la transformació, la producció i la 

presentació . 

b. Procedència i destí amb les seves corresponents dates. 

c. Els controls als que ha estat subjecte i els resultats. 

3- La relació entre la identificació del producte i les dades. 
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El concepte de traçabilitat es divideix en dos tipus, la traçabilitat interna i la traçabilitat 

externa. La interna es refereix als mètodes, elements i procediments necessaris dins la 

pròpia empresa fins a l’expedició del producte acabat cap al client.  a traçabilitat 

externa fa referència a tot el que és extern a l’empresa, es a dir,  a la  recepció dels 

proveïdors de la matèria primera i la posta a disposició del producte en el mercat.  

Traçabilitat cap enrere 

 

              Traçabilitat cap endavant 

Figura 8 Traçabilitat cap endavant i cap enrere  

 

Etapes de la traçabilitat: 

La traçabilitat cap enrere fa referència a la recepció de  productes o matèries primeres.  

1- Traçabilitat cap enrere: 

a. De qui es reben els productes. Identificació dels proveïdors 

b. Què s’ha rebut exactament. Producte i quantitat 

c. Quan. Data de recepció. 

d. Quins controls té el producte fins el punt de recepció 

e. Què es va fer amb els productes quan es reberen, on s’emmagatzemaren i 

amb quines condicions 

En la traçabilitat interna, es tracta de relacionar els productes i/o matèries primeres que 

s’han rebut a l’empresa, les operacions o processos que aquests han seguit dins la 

mateixa i els productes finals que surten d’allà. 

Per a utilitzar un proveïdor de forma ràpida en el cas que es detecti alguna anomalia, cal 

tenir a ma un llistat dels principals proveïdors: 

NOM ADREÇA TELÈFON CORREU 

ELECTRÒNIC 

NÚMERO 

D’INSCRIPCIÓ 

OBSERVACIONS 

      

      

      

      

Taula 25 Registre del llistat de proveïdors 

2- Traçabilitat interna: 

a. Què és el que es crea 

b. A partir de que es crea 

c. Com es crea 

d. Quan 

e. Quin procés segueix 

f. Identificació del producte final 

CLIENT TRAÇABILITAT INTERNA PROVEÏDOR 
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 a traçabilitat cap endavant és la traçabilitat dels productes preparats per a l’expedició i 

del client immediat al que s’entreguen. Què i a qui s’entreguen els productes. A partir 

d’aquí els productes queden fora del control de l’empresa. 

3- Traçabilitat cap endavant: 

a. A qui s’entrega 

b. Què s’ha venut exactament. Producte i quantitats 

c. Quan  

d. Medi de transport 

e. Controls logístics 

A partir de la traçabilitat hem de poder donar resposta a qualsevol informació referent a 

la producció, transformació, distribució, així com d’on prové la matèria primera, quins 

tractament ha tingut en origen, les dates, grandària del lot, empreses proveïdores, 

clients, etc. 

Ha d’existir un registre detallat de tot el procés en la producció (maneig), desoperculat, 

extracció, maduració, envasat i etiquetat, tipus d’envasos, marca de comercialització, 

data de consum preferent, etc. 

 

9.3.2 Registres de traçabilitat 

El registre de la traçabilitat es farà mitjançant un codi alfanumèric de set dígits, el 

primer d’aquests serà una lletra que identificarà el proveïdor, aquesta lletra sempre serà 

la mateixa si la mel prové dels apiaris del mateix productor, però cap la possibilitat de 

que aquest productor compri la producció d’un altre productor o que s’associï amb 

diferents apicultors, amb la qual cosa, la lletra serà diferent. S’haurà d’obtenir tota la 

informació necessària de qualsevol proveïdor extern per poder seguir la traçabilitat del 

producte. No es podrà mesclar la mel de diferents productors, ni la mel de diferents 

apiaris d’un mateix productor amb la intenció de controlar el procés en tot moment.  

Un exemple de codi alfanumèric és el següent: A01PA1706. 

A-01-PA-17-06 La primera lletra indica el proveïdor del producte, els dos següents 

dígits fan referència al número d’apiari d’aquest productor. Els apicultors poden tenir un 

número indeterminat d’apiaris, encara que es fa del tot impossible excedir els dos dígits 

a Mallorca.   

 es dues següents lletres fan referència al municipi on està ubicat l’apiari. 

Els dos següents dígits fan referència a l’any i els dos següents al mes en els que arriba 

la matèria primera a la sala d’extracció.  

Per motius de seguretat alimentària la matèria primera de tercers productors s’hauria de 

gestionar des de l’apiari amb el maneig correcte o bé assegurar-se prèviament de que 

segueix els mateixos controls fins a l’entrega d’aquesta matèria.    
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Es necessari tenir un registre escrit de les operacions realitzades a cada una de les 

caseres. 

Model de registre de producció 

Nº 

Apiari 

Caseres Nº 

Identificació 

Collita Observacions 

Nº Tipus Data Kg Tipus Lot nº Observacions 

         

         

         

         

         

Taula 26 Registre de producció per apiaris 

Model de registre de l’envasament 

Collita/Proveïdor Envasament Expedició 

Data  Lot nº K

g 

Tipus Observacions 

 

Data  Lot nº Kg Tipus 1/2 

 

1kg Data Client 

             

             

             

             

Taula 27 Registre de la collita i producte envasat 

 

9.4 Etiquetat 

 ’etiquetatge ha de complir el Real Decret 1334/1999, de 31 de juliol pel que s’aprova 

la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, a més 

del punt 5 del Real Decret 1049/2003 de la Norma de Qualitat relativa a la mel sense 

excloure el que es diu en el Reglament (UE) nº 1169/2011. 

o Denominació de venda del producte 

Es tracta del nom comercial del producte, en aquest cas, Mel; el nom es pot completar 

amb indicacions de l’origen floral o vegetal, al origen regional, territorial o topogràfic i 

als criteris de qualitat específics. 

o Quantitat neta 

 a quantitat neta s’ha d’expressar en unitats de massa, és obligatori utilitzar les unitats 

específiques de Quilogram (Kg) o Gram (g). Les xifres han de tenir una alçada mínima 

de 4 mm, si la quantitat nominal és superior a 200 g i fins a 1000 g ambdós inclosos. 

o Data de caducitat 

A la mel ha de figurar la duració mínima o bé la data de caducitat. La data de duració 

mínima s’ha d’expressar mitjançant llegendes com les següents: 
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 “Consumir preferentment abans de ...” en el cas de que la data de caducitat 

especifiqui el dia. 

 “Consumir preferentment abans del fi de ...” a la resta de casos que no 

especifiquen el dia. 

En la identificació de la data és suficient posar el mes i l’any. 

o Condicions particulars d’utilització i conservació, si és necessari. 

o Identificació de l’empresa 

A l’etiqueta ha de figurar el responsable del producte, ja sigui fabricant, envasador, 

importador dins la (UE): Nom, raó social o denominació, sempre amb la direcció 

completa. 

o Lot 

Tots els envasos han de dur inscrit un número de lot de fabricació o indicatiu de 

traçabilitat. 

o Lloc de procedència 

S’ha d’especificar el país o països d’origen on s’ha recol·lectat el producte, excepte en 

els casos de mescles de mel, en virtut del que estableix el article 5.1.4 del R.D. 

1049/2003, que podran dur inscrit: “mescla de mels originàries de la CE” o “mescla de 

mels no originàries de la CE” 

Exemple d’etiqueta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Identificació de l’empresa 

(Nom i direcció social) 

NOM COMERCIAL 

(denominació de venda del 

producte) 

Marca d’identificació. 

Oval sanitari 

 

Consumir preferentment 

abans del fi de .... 

Quantitat neta (Kg o g) 

 

Lloc de procedència 

Lot 
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En relació al que es disposa en el Reglament 853/2004, tots els productes d’origen 

animal han de dur una marca identificativa en forma oval visible en l’etiqueta, que ha de 

contenir la informació següent:  

o Nom del país o abreviatura 

o Número d’autorització de l’establiment (nº Registre General Sanitari 

d’Aliments) 

o Sigles CE a la part inferior 

El R.D. 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari, d’Empreses 

Alimentàries i Aliments, exclou de la obligació de la inscripció en el Registre Sanitari, a 

les empreses o persones a títol individual quan es tracti d’activitats marginals en termes 

econòmics o de producció.  

A més de la informació abans especificada, es pot introduir qualsevol altre informació 

com per exemple les propietats nutritives, condicions especials de conservació i 

utilització, el logotip de producció ecològica (és necessari el certificat de la CBPAE), el 

segell d’una marca de garantia,d’una D.O.P., d’una I.G.P., etc. 

 

9.5 Control de qualitat 

9.5.1 Control fisicoquímic 

En el moment de la comercialització de la mel com a  tal o el de la seva utilització en 

qualsevol producte destinat al consum humà, la mel ha de respondre a unes 

característiques que venen determinades per normativa (R.D. 1049/2003  pel que 

s’aprova la Norma de qualitat relativa a la mel). La mel no podrà excedir els valors de la 

citada normativa en el contingut en sucres, contingut en aigua, contingut de sòlids 

insolubles en aigua, conductivitat elèctrica, àcids lliures, índex diastàsic i HMF. 

La informació sobre el control fisicoquímic a les diferents D.O.P de l’Estat, així com les 

varietats o tipus i la seva descripció són les següents: (Ministerio de Agricultura y 

Pesca. Alimentación y Medio Ambiente, 2017) 

o D.O.P. Mel de Granada:  

 Mel monofloral de Castanyer: mel amb una olor forta i penetrant i un 

sabor característic (una mica ranci), retrogust amarg i astringent per la 

presència de tanins. Tarda molt en cristal·litzar. Color obscur amb 

matisos verdosos i vermellencs.  

 Mel monofloral de Romaní: aroma excel·lent, sabor delicat, molt dolç i 

balsàmic amb persistència mitjana -alta. Color clar amb tons groguencs 

tirant a blanc quan solidifica. Ràpida cristal·lització.  

 Mel monofloral de Tamarell: aroma i sabor a tamarell. Color àmbar 

obscur. Difícil cristal·lització.  
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 Mel monofloral d’Alvocat: de sabor dolç a  fruits secs. Color marró 

obscur quasi negre.  

 Mel monofloral de Taronger: de suau aroma floral a taronger. Sabor 

aromàtic persistent i àcid. Color clar amb tons groguencs. 

 Mel de Tomaní: d’olor i sabor aromàtic intens, fort i penetrant. Color 

ambarí palla. 

 Mel de la serra: mel d’olor forta i penetrant amb les mateixes 

característiques que la de castanyer. 

 Mel multifloral: mel que varia en sabor i aspecte en funció de l’època de 

floració i recol·lecció. 

 

o D.O.P. Mel de l’Alcarria:  es mels presenten les qualitats organolèptiques  

pròpies de l’origen floral corresponent, especialment en quant a aroma i sabor. 

La mel protegida per aquesta DOP es classifica en: 

 Mel monofloral d’Espígol, on el percentatge de pol·len d’espígol serà 

>10% 

 Mel monofloral de Romaní, on el percentatge de pol·len serà ≥15% 

 Mel multifloral on la suma de percentatges dels grans de pol·len de 

farigola, sajolida, romaní i espígol serà ≥5% 

 Per a totes les mels, la suma de percentatges de pol·len de plantes no 

ornamentals cultivades en la zona de producció serà ≤15%, excloent els 

cultius de plantes aromàtiques. 

 

o D.O.P. Mel de Tenerife: És la mel provinent dels diferents ecosistemes de 

Tenerife. Es presenta en estat líquid, cremós i o cristal·litzat, així com en bresca 

o bocins de bresca. La mel de Tenerife pot ser: 

 Mel multifloral en la que no hi ha predomini d’una espècie botànica 

concreta.  

 Mel monofloral on predominen les característiques pròpies d’una espècie 

botànica i posseeix les qualitats organolèptiques, fisicoquímiques i 

melisopalinològiques establertes en el plec de condicions de la DOP. La 

DOP empara les següents mels monoflorals: Mel de Ginesta del Teide, 

Mel de Tajinaste, Mel d’Alvocat, Mel de Castanyer, Mel de Bruguerar, 

Mel de Relinchón, Mel de Poliol, Mel d’Atzavara (Pitera), Mel de 

Malpica, Mel de Tedera.  

 

o D.O.P. Mel de Villuercas – Ibores: És una mel obtinguda de la flora autòctona 

elaborada per les abelles Apis mellifera spp. Atenent als diferents paratges de 

vegetació es defineixen els següents tipus de mel:  

 Mel monofloral de Ginesta. 

 Mel monofloral de Castanyer. 

 Mel de milflors. 

 Mel de melats. 
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o D.O.P. Mel de Liébana: Les varietats de mel que es produeixen a la zona i que 

poden emparar-se baix aquesta DOP són: 

 Mel de Melats: Procedeix del melat de Roure i Alzina i del nèctar del 

Bruc i Esbarzer i un tant per cent variable de pol·lens presents en la flora 

de la comarca de Liébana.  

 Mel monofloral de Bruc: Procedeix del nèctar de les espècies Erica 

cinerea, Erica vagans, Erica tetralix, Erica cirialis, Calluna vulgaris. 

 

o I.G.P Mel de Galícia: Segons el seu origen botànic es classifiquen en: 

 Mel multifloral: Color entre l’ambre i l’ambre fosc. Gust i aroma serà 

acord a la flora predominant en la mel.  

 Mel monofloral d’Eucaliptus: Color ambre, sabor suau i aromes ceris. 

 Mel monofloral de Castanyer: Mel fosca, de gust intens i forts aromes a 

flor. 

 Mel monofloral d’Esbarzer: Color ambre fosc, sabor fort afruitat, 

marcadament dolç i aromes fruiters. 

 Mel monofloral de Bruc: Color ambre fosc o fosc amb tons vermellosos, 

sabor lleugerament amarg i persistent, aromes florals persistents.  

 

Característiques 

Fisicoquímiques 

DOP – IGP 

Granada Alcarria Tenerife Villuercas Liébana Galícia 

Humitat                                ( %) < 17.5 ≤ 17.5 ≤ 18.0 14-17 ≤ 18.6 ≤ 18.5 

Fructosa + Glucosa      (g/100 g)   > 60.0 > 60.0   

Sacarosa                       (g/100 g)   < 4.0 < 5.0 ≤ 5.0  

HMF                               (mg/kg) < 10.0 ≤ 15.0 ≤ 20.0 < 10.0 < 20.0 ≤ 28.0 

Acidesa lliure               (meq/kg)  ≤ 35.0 ≤ 50.0  < 50.0  

Conductivitat Elèctrica (mS/cm)  ≤ 0.6  ≥ 0.8 * 0.8-1.4  

Activitat diastàsica   (Esc.Shade)   ≥ 12.0  25-55  

Sòlids insolubles           (g/100g)     ≤ 0.1  

Taula 28 Dades fisicoquímiques mels amb DOP – IGP (* per mels de castanyer i de 

melats).(Ministerio de Agricultura y Pesca. Alimentación y Medio Ambiente, 2017) 

 

9.5.2 Control biològic 

La mel com a producte natural, presenta una flora microbiana pròpia però molt escassa, 

gràcies a les seves propietats antibacterianes, que impossibiliten el creixement i 

persistència de la majoria de microorganismes, llevat d’algunes bactèries i espores 

(Hernández et al., 2005).  

 

9.5.3 Control sensorial de la Mel de Mallorca  

Per aquest apartat s’ha tingut en compte la bibliografia següent: (Boi et al., 2008) i 

(Sancho et al., 1999). 
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 ’anàlisi sensorial és una manera molt útil per conèixer les propietats organolèptiques 

de la mel. És un instrument eficaç per al control de qualitat d’un aliment. Existeixen 

diferents tipus d’anàlisi o controls sobre la mel:  

Anàlisi olfactiu: es tracta de atracar el nas e inspirar lentament, per etapes,  fins percebre 

els olors. Els olors generalment estan entre el vegetal, floral, afruitat i animal. S’ha de 

valorar la intensitat en una de les cinc categories (nul·la, lleugera, mitja, forta o molt 

forta) i indicar els possibles defectes que es detectin, com l’olor a fum, de fermentació o 

mel encalentida. 

Anàlisi visual: consisteix en la identificació d’algunes característiques pròpies de la mel, 

així com d’altres que puguin deixar traces en el procés que va de l’apiari fins a la sala 

d’extracció i envasat. S’han de valorar els següents paràmetres: 

a) Neteja (absència d’escuma, neteja del recipient i del conjunt del producte) 

b) Homogeneïtat (presència de capes de diferents colors, bombolles d’aire, traces 

blanques, etc.) 

c) Fluïdesa (des de massa fluida fins a cristal·litzada, passant per espessa) 

d) Tipus de cristal·lització (fina, mitja, gruixada, aglomerada) i forma dels cristalls 

(rodons o angulosos) 

e) Estructura de la cristal·lització (compacta, pastosa, blana estable o inestable) 

f) Presència o absència de fermentació 

El color és un altre paràmetre important i variable, donat que va des del color groc 

pàl·lid (aigua) fins al vermell àmbar o molt obscur, quasi negre. Existeix una relació 

molt clara entre el color de la mel i l’estació de recol·lecció i la seva composició 

química. Els tons més clars solen ser mels més líquides, normalment mels d’estiu o 

primavera.  La mesura del color es fa posant una mostra de mel dins el tub d’assaig d’un 

colorímetre i es llegeix en una escala (de Pfund) el grau de reflexió de la mostra.  

Dins l’apartat del sabor, incloem les sensacions gustatives i les olfactives  (aroma) que 

s’aprecien per via retronasal gracies a la comunicació directa entre el nas i la boca. De 

la mescla dels diferents tipus de nèctars dependrà l’aroma d’una mel. En el nèctar es 

troben diversos composts carbonílics, esters i alcohols procedents de  la saba de la 

planta i que han passat als nectaris. Per apreciar l’aroma, es posa una petita quantitat de 

mel sobre la llengua amb una espàtula i els productes aromàtics es desprenen obtenint 

una percepció retronasal i lingual. Els gustos predominants són el dolç, salat, àcid i 

amarg.  

La cristal·lització és un paràmetre que varia de forma natural en funció de la 

temperatura de conservació i el temps des del moment de l’envasament. Els factors que 

determinen el procés de cristal·lització són, tipus, qualitat, i quantitat de sucres, 

contingut en humitat, impureses i variacions de temperatura.  Així, quant major sigui la 

proporció de glucosa en una mel, major rapidesa de cristal·lització i més probabilitat de 

formació de cristalls gruixats.  Si predomina la fructosa, els cristalls són molt fins (Boi 

et al., 2008). 
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9.5.3.1 Guia d’avaluació sensorial 

Per aquest apartat s’ha tingut en compte la bibliografia següent: (Boi et al., 2008) i 

(Sancho et al., 1999). 

Es farà una proposta dels paràmetres sensorials a avaluar en la mel de Mallorca. En el 

tast de mel posem a prova els nostres sentits en diferents fases per avançar a l’anàlisi 

sensorial d’aquest producte.  a composició majoritària de la mel és sucre i aigua, però 

té altres composicions molt diverses que li aporten unes característiques específiques 

per a cada producte. 

El lloc del tast ha de ser un lloc ventilat amb bona llum, on no puguin interferir altres 

olors, les parets i mobles de la sala han de ser clars, a ser possible blancs per a no 

interferir en el color.  

 a sala de tast ha d’estar a temperatura ambient, la mel s’ha de conservar entre els 21º i 

27º C per mantenir el producte en unes condicions òptimes per al tast, millor si la mel 

està fluida. 

Per al tast, és preferible un recipient de vidre transparent i net on es col·locarà una 

mostra d’ aproximadament 250 g del producte. 

El tastador haurà d’establir un ordre lògic que vagi d’acord amb les mostres 

seleccionades, lo ideal seria començar amb les mels més suaus en sabor i textura i 

acabar amb les més denses i colors més obscurs. 

La fase visual  

Consisteix en mirar la mel i analitzar la informació que ens pot donar. Es mira amb llum 

natural front una finestra o claror o bé amb una llum blanca artificial sobre una taula 

blanca. El color de la mel està relacionat als seus orígens botànics i a l’època de  

l’elaboració (la mel de primavera és més clara que la mel de tardor), les diferents 

tonalitats indicaran influències florals diferents. En aquest procés també es té en compte 

la cristal·lització com a procés natural de la mel.  

La fase olfactiva 

La mostra s’atraca al nas aspirant profundament per captar olors i matisos, 

posteriorment es fan aspiracions més curtes per a determinar més clarament els 

components. La via retronasal es detecta quan la duem a la boca i la tastem, en aquest 

cas els aromes ens arriben a través de la comunicació del sentit de l’olfacte amb el 

paladar. La mel té un marcat aroma floral, també de fusta, vegetal, cítric, etc. Es poden 

detectar olors defectuoses com el fumat si l’apicultor ha donat molt de fum als quadres, 

a caramel si s’ha encalentit la mel i altres olors.  

La fase gustativa i tàctil  

Es tracta de provar una petita quantitat de mel i deixar que aquesta se temperi en la boca 

amb la saliva per a poder distingir els aromes que també es capten per via retronasal. En 
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ser un aliment dolç,  lo primer que detectarem serà sobretot a la punta de la llengua per 

a continuar amb diferents sensacions depenent de cada tipus de mel. Si excedeix un 

sabor àcid pot ser un defecte de mels fermentades, encara que pot ser també a causa del 

seu origen cítric, l’amarg en canvi està més relacionat amb l’ametller o el bruc. En el 

sabor salat, predominen els melats. En aquesta fase també s’analitza la cristal·lització de 

la mel i es detecten el tipus de  cristalls entre la llengua i el paladar. Són més agradables 

els cristalls més fins que no els gruixuts. La cristal·lització no homogènia, dividida en 

parts sòlides i líquides, és un defecte de la mel.  

 

9.5.3.2 Fitxa de tast 

Per aquest apartat s’ha tingut en compte la bibliografia següent: (Sancho et al., 1999). 

Un vegada explicades les fases sensorials a les que es sotmet la mel, passem a definir 

quines característiques s’avaluaran durant l’anàlisi d’aquesta. Cal especificar que 

avaluem la mel de Mallorca i com a tal, ens referim a una mel crua que no ha estat 

processada, no ha estat encalentida, no ha passat per un procés de filtratge industrial i 

que per tant és una mel de categoria superior que prové directament de les bresques, i 

que s’ha obtingut mitjançant procediments únicament mecànics. 

Les condicions per al tast: 

o No fumar, ni menjar productes de sabor fort, ni molt especiat o coent, tampoc 

prendre licors o cafè, almenys dues hores abans de la prova. 

o El tast es farà preferiblement durant el matí. 

o Els tastadors faran les proves en compartiments separats o lo suficientment 

distanciats per a no interferir en la prova.   

o  es condicions de la sala han de complir l’absència de soroll fort, llum difusa i 

uniforme i una temperatura entre els 21 i 27ºC.  

Després de consultar la bibliografia citada, es presenta una proposta per a la fitxa de tast 

(veure taula 29). Per omplir la fitxa es seguirà l’ordre que marca aquesta taula i es 

procedirà a la seva valoració.  

CARACTERÍSTIQUES SENSORIALS 

ASPECTE VISUAL (color)  

AROMA  

GUST  

SENSACIONS EN BOCA  

TACTE (cristal·lització)  

VISCOSITAT  

DEFECTES  

COMENTARIS  

Taula 29 Fitxa de tast 
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10- LINIES O PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT RURAL 

 ’agricultura s’enfronta a canvis estructurals a causa de la progressiva  liberalització del 

comerç mundial, l’ampliació europea, la reforma de la Política Agrícola Comuna 

(PAC), el desenvolupament tecnològic, l’augment de les exigències mediambientals i 

les noves demandes de qualitat i seguretat alimentària. Per tot això, calen a les Illes 

Balears intervencions estructurals per millorar la competitivitat de les explotacions 

agràries i assegurar així el manteniment de l’estructura socioeconòmica, optimització de 

la producció, aprofitament de noves tecnologies, i orientació cap a  productes de qualitat 

reconeguda, tot sota la perspectiva de la millora mediambiental i el manteniment de les 

condicions d’higiene i benestar animal (BOIB, 2015). 

La UE ha desenvolupat i aplicat la PAC per afrontar els reptes i garantir la seguretat 

alimentària dels ciutadans europeus. Històricament la PAC, des de l’any 1957 ha 

contribuït a establir una política comuna entre els països membres de la UE per a 

proporcionar aliments assequibles, i ajustar els nivells de producció a les necessitats del 

mercat. Posteriorment el suport que es donava al mercat passa a donar-se al productor, 

al temps que se’ls alentava a ser més respectuosos amb el medi ambient. Des de el 2003 

la PAC dona ajudes a la renda a condició d’atendre les terres i complir la normativa de 

seguretat alimentària, mediambiental i de salut i benestar animal. Des de l’any 2013 la 

PAC es reforma per reforçar la competitivitat i promoure l’agricultura sostenible i la 

innovació, a més de donar suport a l’ocupació i el creixement de les zones rurals i 

desplaçar l’assistència financera cap a un us productiu de la terra (Comissió Europea, 

2017). 

El programa de Desenvolupament Rural  de les Illes Balears, per al període 2014-2020 

(PDR), contempla una sèrie d’ajudes per el sector agrari, segons el Reglament (UE) 

1305/2013.  

El llistat d’ajudes del PDR en període de sol·licitud actual, contempla ajudes per a la 

creació d’empreses de joves agricultors, les inversions no productives de agro ambient i 

clima, la modificació de subvencions per a inversions a les explotacions, i la 

transformació i comercialització de productes agrícoles entre les que no està inclosa la 

mel ni l’apicultura. Existeixen altres ajudes del FOGAIBA, però cap d’elles, al menys 

dins període de sol·licitud obert, corresponen a aquests conceptes.  

El Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA) ha fet pagaments a tot l’Estat  

pel concepte d’apicultura, en els mesos de gener 2017 i març 2017, per la qual cosa té 

disponible un acumulat de 109.174,74€ en el mes de maig d’aquest any. 

El Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER) ha invertit en apicultura 

ecològica més de quatre milions d’euros en el mes de gener del 2017, més d’un milió 

d’euros pel mateix concepte en el mes de febrer i una quantitat menor en el mes de març 
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a tot l’Estat Espanyol. Cap d’aquestes partides econòmiques ha arribat a les Illes Balears 

(Fons Espanyol de Garantia Agrària, 2017). 

En el BOIB de 29 d’abril de 2017, en base a la resolució del FOGAIBA, surt la 

convocatòria d’ajudes per a la millora de la producció i comercialització dels productes 

de l’apicultura a l’àmbit de les Illes Balears pel període 2017-2019. Aquesta resolució 

determina les quanties màximes de la convocatòria i finançament, els beneficiaris, les 

actuacions subvencionables, la quantia de les ajudes, sol·licituds, selecció de 

beneficiaris, etc. En el punt 4 d’aquesta resolució, actuacions subvencionables, es diu 

que poden ser subvencionades les següents activitats: (BOIB 51, 2017). 

o Assistència tècnica als apicultors   

o Formació 

o Tractaments per a plagues o malalties 

o Alimentació 

o Transhumància 

o Laboratoris apícoles 

o Repoblació de la cabanya apícola 

Aquestes activitats són les que es duen a terme anualment per part de les diferents 

associacions d’apicultors de les Illes Balears, per a gestionar les ajudes. A Mallorca 

l’associació encarregada s’anomena: Associació Balear d’Apicultors (ABA). 

La normativa que regula el règim d’ajudes a l’apicultura i les bases reguladores per a la 

concessió de les subvencions són:  

 El R.D. 448/2005, de 22 d’abril pel que es modifica el R.D. 519/1999, regula el 

règim d’ajudes a l’apicultura en el marc dels programes nacionals anuals i el 

R.D. 209/2002 pel que s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions 

apícoles.  

 La Ordre AAA/2571/2015, de 19 de novembre, per la que s’estableixen les 

bases reguladores de la concessió de les subvencions per a la realització de 

projectes d’investigació aplicada en el sector apícola i els seus productes, dins el 

programa Nacional de mesures d’ajuda a l’apicultura. Publicada en el BOE 289, 

de 3 de desembre de 2015 pel Departament del Ministeri d’Agricultura, 

Alimentació i Medi Ambient. 
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11- MARC LEGAL DEL PROJECTE 
 

 Reglament (CE) 2081/1992 del Consell, de 14 de juliol de 1992, relatiu a la 

protecció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions d’origen dels 

productes agrícoles i alimentaris. 

 Reglament (CE) nº 178/2002 de 28 de gener de 2002, del Parlament Europeu i 

del Consell, pel que s’estableixen els principis i els requisits generals de la 

legislació alimentaria, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentaria i es 

fixen procediments relatius a la seguretat alimentaria. 

 Reglamento (CE) nº 852/2004 de 29 de abril de 2004, del Parlament Europeu i 

del Consell, relatiu a la higiene dels productes alimentaris. 

 Reglament (CE) no 853/2004 de 29 de abril de 2004, del Parlament Europeu i 

del Consell, pel que s’estableixen normes especifiques d’higiene dels aliments 

d’origen animal. 

 Reglament (CE) 854/2004 pel que es tracten les normes específiques per a 

l’organització dels controls oficials dels productes d’origen animal destinats al 

consum humà. 

 Reglament (CE) 1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de 

novembre de 2012, sobre els  règims de qualitat dels productes agrícoles i 

alimentaris. 

 Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 

desembre de 2013, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons 

Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 

 Directiva europea 84/450/CEE, de 10 de setembre de 1984,  sobre publicitat 

enganosa. 

 FAO. Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura. 

Codex Alimentarius contribueix a través de les seves normes, directrius i codis 

de pràctiques alimentàries internacionals, a la innocuïtat, la qualitat i l’equitat en 

el comerç internacional d’aliments. http://www.fao.org/fao-who-

codexalimentarius/codex-home/es/ 

 OMS. Organització Mundial de la Salut. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=108

37%3A2015-clasificacion-Peligros&catid=7678%3Ahaccp&Itemid =41432 

&lang=es 

 Llei 34/1988, General de Publicitat, de 11 de novembre. 

  lei 11/1997 de 24 d’abril, de envasos i residus d’envasos. 

 Ordre de 27 d’abril de 1998 pel que s’estableixen les quantitats individualitzades 

a cobrar en concepte de dipòsit i el símbol 127 identificatiu dels envasos que es 

posin en el mercat a través del sistema de dipòsit, devolució i retorn regulat en la 

Llei 11/1997. 

 Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició. 

 Llei 28/2015, de 31 de juliol per a la defensa de la qualitat alimentària. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10837%3A2015-clasificacion-Peligros&catid=7678%3Ahaccp&Itemid
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10837%3A2015-clasificacion-Peligros&catid=7678%3Ahaccp&Itemid
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 R.D.2816/1983 de 13 de octubre, pel que s’aprova la Reglamentació Tecnico-

Sanitària per a l’elaboració, circulació i comerç de detergents (detergents 

sintètics i sabons de rentar). 

 R.D.3360/1983 de 30 novembre, pel que s’aprova la Reglamentació Tecnico-

Sanitària sobre elaboració, circulació i comerç de lleixius. 

 R.D.3349/1983 de 30 de novembre, pel que s’aprova la Reglamentació Tecnico-

Sanitària per a la fabricació, comercialització  i utilització de plaguicides. 

 R.D.723/1988 de 24 de juny, pel que s’aprova el control del contingut efectiu 

dels productes alimentaris envasats.  

 R.D.2207/1995 de 28 de desembre, pel que s’estableixen les normes d’higiene 

relatives als productes alimentaris. 

 R.D.1749/1998 de 31 de juliol, por el que s’estableixen les mesures de control 

aplicables a determinades substàncies i els seus residus en els animals vius i els 

seus productes. 

 R.D.770/1999 de 7 de maig, pel que s’aprova la Reglamentació Tecnico-

Sanitària per a l’elaboració, circulació i comerç de detergents i netejadors.  

 R.D.1334/1999 de 31 de juliol, pel que s’aprova la Norma General d’etiquetatge, 

presentació i publicitat dels productes alimentaris. 

 R.D.202/2000 de 11 de febrer, pel que s’estableixen les normes relatives als 

manipuladors d’aliments. 

 R.D. 209/2002  egislació espanyola d’apicultura. 

 R.D.1049/2003, d’1 de agost, Norma de Qualitat relativa a la Mel. 

 El R.D. 448/2005, de 22 d’abril pel que es modifica el R.D. 519/1999, regula el 

règim d’ajudes a l’apicultura en el marc dels programes nacionals anuals i el 

R.D. 209/2002 pel que s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions 

apícoles.  

 R.D.191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari, d’Empreses 

Alimentàries i Aliments. 

 R.D. 473/2015, de 12 de juny pel que se modifica el R.D. 1049/2003, d’1 

d’agost, pel que s’aprova la Norma de qualitat relativa a la mel. 

 Ordre de 24 de febrer de 1993, pel que es normalitzen la inscripció i 

funcionament del Registre d’Establiments i Serveis Plaguicides. 

 La Ordre AAA/2571/2015, de 19 de novembre, per la que s’estableixen les 

bases reguladores de la concessió de les subvencions per a la realització de 

projectes d’investigació aplicada en el sector apícola i els seus productes, dins el 

programa Nacional de mesures d’ajuda a l’apicultura. Publicada en el BOE 289, 

de 3 de desembre de 2015 pel Departament del Ministeri d’Agricultura, 

Alimentació i Medi Ambient. 

 Reglament ÉSMEL. http://www.esmel.com/index.php (Agrupació de Defensa 

de l’Abella Autòctona Mallorquina). 

 MAPAMA. Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. 

http://www.mapama.gob.es/es/ 

http://www.esmel.com/index.php
http://www.mapama.gob.es/es/
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12- ASPECTES COMERCIALS 

Els conceptes següents s’han redactat en base a Santesmases, 2007. 

12.1 Introducció  

Màrqueting és  el procés de planificació i execució, de la concepció, fixació del preu, 

promoció i distribució, d’idees, béns i serveis, per crear intercanvis que satisfacin els 

objectius dels individus i de les organitzacions. 

Conceptes bàsics: 

- Bé: objecte físic, tangible, que es pot veure i tocar i, en general, percebre pels 

sentits. 

- Servei: aplicar un esforç humà o mecànic a persones, animals o objectes. Són 

intangibles, no es poden percebre pels sentits, són peribles i no es poden 

emmagatzemar. 

- Idea: un concepte, una filosofia, una opinió, una imatge o una qüestió. 

- Necessitat: sensació de carència, física o psicològica, comú a totes les 

persones. 

- Desig: forma d’expressar la voluntat de satisfer una necessitat, d’acord amb les 

característiques personals de l’individu, els factors culturals, socials i 

ambientals, i els estímuls del màrqueting. 

- Demanda: és la formulació expressa d’un desig, que està condicionada pels 

recursos econòmics de l’individu, i pels estímuls de màrqueting percebuts. 

 

 

Factors culturals/socials.    Factors econòmics. 

Característiques personals    Recursos disponibles 

 

 

    

     Orienta      Canalitza 

   Identifica     Estimula 

Figura 9 Necessitats, desitjos i demandes i l’actuació del màrqueting (Santesmases, 

2007) 

 

 

NECESSITAT

S 

MÀRQUETING 

DESITJOS DEMANDES 
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El màrqueting maneja quatre instruments fonamentals (les denominades 4 P en anglès), 

quatre variables “controlables”, perquè poden modificar-se: 

- Producte 

- Preu 

- Promoció: composta alhora de publicitat, venda personal, relacions públiques i 

promocions de vendes. 

- Distribució 

El màrqueting mix és una combinació concreta de dels quatre instruments. 

 

12.2 Producte 

El producte és el mitja amb el que es poden satisfer les necessitats del consumidor. Des 

del punt de vista del màrqueting, el producte ha de satisfer les necessitats del client i 

donar-li allò que realment necessita. El producte és una suma de característiques o 

atributs físics (Santesmases, 2007). 

En tractar de la mel, un producte elaborat per les abelles de forma tradicional i extret de 

les caseres en forma de mel crua sense tractaments tèrmics, ni addiccions, oferim al 

client un producte natural de qualitat.  

Hem de tenir en compte que si el temps i la floració acompanyen, a Mallorca sols es fan 

dues extraccions anuals. Una dada a afegir és que la mel que s’extreu a Mallorca no és  

suficient per abastir la demanda del mercat. 

 

12.2.1 Productors, transformadors i comercialitzadors 

Els  productes elegits per a comparar, són aquells productes de Mallorca que 

compleixen amb la legislació vigent, R.D. 209/2002  egislació espanyola d’apicultura,  

R.D. 1049/2003 Norma de qualitat relativa  a la mel i R.D. 1334/1999 sobre etiquetatge. 
Tractarem la venda minorista com a venda directa del productor al client, sense 

intermediaris. Molts dels apicultors de Mallorca que produeixen mel crua, treballen des 

de fa més de quinze anys. 

 ’experiència de l’apicultor i la qualitat del seu producte fa que l’oferta no sigui 

suficient i que la totalitat del producte es vengui una temporada rere l’altre.  

 ’únic producte que comercialitza i al que fem referència, és la mel crua, per crua 

s’entén una mel que no ha estat processada, que no s’ha encalentit i per tant no ha 

perdut cap de les seves propietats i nutrients. És un producte totalment natural. 

Els apiaris on treballen aquests apicultors estan ubicats a llocs d’alt interès nectarífer i 

pol·linífer de la illa de Mallorca. 
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12.2.2 Elecció del producte 

S'ha triat aquest producte per una sèrie de motius: 

 1- És un producte natural, sa i digestible.  

 2- És un producte local, fet a Mallorca. 

 3- És un producte diferenciat envers altres mels de venda a Mallorca. 

 4- És un producte de qualitat a un preu raonable. 

5-És un producte elaborat amb matèries primeres locals, donant així un valor 

afegit per les seves qualitats organolèptiques. 

 

12.2.3 Definició del producte 

Producte: Qualsevol bé material, servei o idea que tingui un valor per al consumidor o 

usuari i sigui susceptible de satisfer una necessitat (Santesmases, 2007). 

Segons el R.D. 1049/2003 (Norma de qualitat relativa  a la mel), la mel és la substància 

natural dolça produïda per l’abella Apis mellifera a partir del nèctar de plantes o de 

secrecions de parts vives de les plantes o d’excrecions d’insectes xucladors presents en 

les plantes, que les abelles recol·lecten, transformen combinant-les amb substàncies 

específiques pròpies, dipositen, deshidraten, emmagatzemen i deixen a les caseres per a 

que maduri. 

El producte al que fem referència, se denomina mel crua, pel fet que sols ha estat sotmès 

a procediments mecànics, no s’ha encalentit, i tampoc s’ha filtrat, per mantenir el 

producte  amb tots els seus ingredients i propietats intactes. S’intenta fer el mínim 

maneig del producte.  

Aquest producte a més de ser un producte local, és un producte artesà que presenta unes 

qualitats organolèptiques molt valorades per apicultors de la península, de les Illes i pels 

consumidors de mel en general. 

12.3. El producte segons Kotler 

El producte per a Kotler a més d’una suma de beneficis bàsics, són tota una sèrie 

d’aspectes formals com la qualitat, la marca, l’envasa’t, l’estil, el disseny i que tot 

plegat constitueix el producte tangible. El conjunt d’aspectes afegits conformen el 

producte augmentat. 

El producte augmentat constitueix la oferta comercial global de l’empresa i és el resultat 

de sumar al producte tangible aspectes afegits, com el servei postvenda, manteniment, 

garantia, instal·lació, entrega i finançament. També es considera com a tal l’oferta que 

supera les expectatives del client o lo que ell està acostumat a rebre (millors condicions 

d’entrega, pagament, etc.) (Santesmases, 2007). 
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12.3.1 Producte tangible, aspectes formals 

En quant als aspectes formals del producte, el nivell de qualitat presenta unes 

característiques objectives: ser un producte natural, artesà i local amb una composició 

alimentària completa, sense entrar en els beneficis contrastats pel fet de consumir-la i 

que dependran en gran mesura de la informació que tingui el client al seu abast. Les 

característiques subjectives depenen del tast del producte per part del client referides a  

les característiques organolèptiques. 

 a marca, és la que diferencia aquest producte d’altres semblants.  ’etiquetatge no 

indueix a error al comprador, complint així els principis generals de la normativa 

d’etiquetatge  (R.D. 1334/1999). Pel numero de lot, per la seva traçabilitat, podem saber 

el seu origen, data d’extracció, apiari, etc. El fet de dur a l’etiqueta “Mel Crua”, ja ens 

indica que és un producte natural i no processat. El color i dibuix de l’etiqueta, a més de 

la informació que conté, ens indiquen que el producte està fet de forma tradicional, fet a 

casa i no provinent d’una indústria alimentària. Cal mencionar que aquesta mel, pot dur 

un número de Registre Sanitari i estar sotmesa al control de la Conselleria de Sanitat i 

Consum. A més, a l’etiqueta consta el pes net, la denominació de l’aliment, la data de 

caducitat, el nom o raó social i el lloc d’origen. Exemples d’etiquetes i envasos a la 

Figura 10. 

 

Figura 10 Etiquetes i envasos  

 ’envàs de vidre amb tapa metàl·lica són aptes per a ús alimentari i són reciclables.  a 

tapa pot presentar el dibuix característic d’una abella, o un motiu relacionat amb la 

marca. La majoria de pots de vidre presenten unes rugositats en forma de dibuix amb 

cel·les hexagonals a la part superior que simulen les cel·les de la bresca.  
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El disseny del producte té en compte la marca, el logotip, l’envàs amb la seva mida i 

forma, l’etiqueta i tota la informació que aquesta ha de dur. 

 

12.3.2 Producte augmentat, aspectes afegits 

En el nostre cas, el producte augmentat es percep quan es consumeix i es deixen notar 

les qualitats organolèptiques i l’equilibri del sabor.  

Si els clients valoren positivament el tast, aquest es convertirà en un aspecte positiu pel 

producte i la reputació de la seva marca.  

El tipus de venda directa, entre productor i client, és un valor afegit  que implica el 

contacte i un major control sobre la informació que percep el client. També és una 

manera d’arribar a clients amb recursos econòmics limitats, en ocasions es pot vendre 

1kg de mel i en altres una quantitat major. El fet de no tenir intermediaris, és vist pel 

client com un producte amb un preu ajustat i per tant una avantatge pel consumidor.  

 

12.4 El producte segons Levitt 

 evitt proposa el concepte de “producte total”, que es composa de: 

- Producte genèric: “Cosa” bàsica. Producte en si mateix. 

- Producte esperat: Expectatives mínimes del client. Inclou l’entrega, condicions 

de pagament, formació, etc. 

- Producte augmentat: Format per allò que va més enllà de les expectatives 

- Producte potencial: Tot aquell que té una possibilitat d’atreure i mantenir clients. 

Es refereix a tot allò que encara resta per fer. 

El producte total és el conjunt de tangibles i intangibles que s’obtenen sumant al 

producte genèric, el producte esperat, l’augmentat i el potencial.  

El concepte de producte genèric, de mel crua, és comparable a qualsevol altre producte 

de la seva categoria. 

La idea de producte esperat pot anar relacionat amb les expectatives que es creen sobre 

el producte a causa del contacte amb el venedor – productor, la informació de l’envàs, la 

qualitat del producte, les propietats de la mel, etc.  

El producte augmentat i que va més enllà de les expectatives del consumidor, té a veure 

amb la sensació del consumidor una vegada ha provat el producte i pot apreciar les 

seves característiques organolèptiques. La experiència del client serà positiva si li ha 

agradat i això serà un punt a favor per cercar i tornar a consumir el mateix producte. La 

satisfacció del client és la millor publicitat.  
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Producte potencial es pot considerar quan es manté la qualitat del producte o bé 

s’incrementa aquesta. El fet de donar a conèixer la qualitat de la matèria primera i les 

propietats favorables del producte. La possibilitat de tastar altres mels del mateix 

productor que a causa de la diferent floració, provoca unes qualitats organolèptiques 

diferents i per tant un major abast de sensacions. El fet de que sigui un producte local.  

El telèfon de contacte en la etiqueta per facilitar la comanda.  a creació d’un segell que 

ajudi a protegir la mel de Mallorca com a producte, etc. 

 

12.5 Comparativa amb possibles mels competidores 

12.5.1 La realitat del mercat Balear 

1- La mel a Mallorca té un preu elevat en comparació amb la península. 

2- Les característiques organolèptiques de la mel feta a Mallorca dona com a 

resultat un producte diferenciat i de qualitat. 

3- Els productors de Mallorca i les Illes Balears en general no poden cobrir la 

demanda de mel a les Illes. 

4- Els venedors de mel, aquelles persones que fan mercats setmanals i durant tot 

l’any, tenen dificultats per oferir la mel produïda a Mallorca a causa de la seva 

escassesa, a causa també de produir només dos pics a l’any si es donen les 

condicions adequades per a la producció i la quantia de mel que s’extreu per 

casera. 

Aquesta realitat provoca que alguns dels mercaders de la mel, facin el negoci fàcil i la 

comprin a granel a la península per llavors envasar-la a Mallorca. La diferència gran 

entre el preu de compra a la península i el preu de venda a Mallorca deixa marge 

suficient per fer negoci. Aquest fet implica una engany al consumidor que no està 

sancionat possiblement per la manca de denuncies dins el sector apícola, un món en el 

que tothom es coneix. Alguns apicultors posen a l’etiqueta: “Envasada a Mallorca”, 

altres posen: “Mel de Mallorca” quan el producte s’ha comprat a empreses de la 

península que a la vegada compren la mel a altres països i de la que per tant no existeix 

possibilitat de seguir la seva traçabilitat, ni existeix seguretat ni qualitat del producte. El 

sector es manté impassible, possiblement a l’espera que la gent sàpiga diferenciar un 

producte local d’un que no ho és.  

Una altra qüestió, és la cristal·lització de la mel. Aquest és un procés natural que depèn 

de l’origen floral de la mel, del temps que fa que està envasada i de la temperatura de 

conservació. Ara bé, un producte cristal·litzat o endurit  no dona aspecte de fresc i per 

tant té menys sortida comercial. Per evitar el procés de cristal·lització natural, les 

empreses sotmeten el producte a una elevada temperatura.  

La mel a partir dels 50ºC, canvia la seva constitució i determinats principis beneficiosos 

per l’home comencen a inactivar i destruir-se. La invertasa i la distasa ja estan inactives 
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a aquesta temperatura. D’aquesta manera, el valor de la mel en l’alimentació varia.  a 

mel com a preventiu o remei i la mel com a antisèptic entre d’altres es veuen greument 

afectades. (Philippe, 2008)  

 

12.5.2 Cartera de productes “Miel de la Granja San Francisco” 

 a història de la marca comença a l’any 1934, actualment el responsable de producció i 

qualitat de la fàbrica és Jordi Colomer. La fàbrica és a Riudarenes a Girona.  ’empresa 

manté una campanya publicitària perquè el client no oblidi. És una marca que es coneix 

a nivell internacional i que es ven a tot arreu. A la imatge 2 es pot veure l’etiqueta amb 

diferents llengües, anglès, francès i àrab.  

Són coneguts els anuncis que s'han fet al llarg de més de quaranta anys. A la plana web 

de la marca es poden veure aquests anuncis que  recorden l’antiguitat de la marca com a 

element de valor. 

 

Figura 11 Pot de mel extret del catàleg Adam Foods de Gran Bretanya. 

http://www.adamfoods.com/marca/granja-san-francisco 

A la plana web trobem els diferents formats de presentació, la seva història, com 

contactar amb l’empresa, els vídeos dels anuncis, la seva mel, algunes receptes, els 

formats i els productes que tenen en venda. El fons de pantalla mostra un camp ple de 

flors simbolitzant allò que és natural perquè el client relacioni el producte amb aquest 

fet. Quan es passa a veure els diferents productes que comercialitzen i que no són més 

que variants del producte “Mel”, el fons de pantalla ens mostra una abella sobre una 

bresca plena de mel que simbolitza l’origen natural dels seus productes. No obstant, la 

informació que es presenta a la plana web és molt limitada, no s’estén gaire en 

explicacions en cap dels apartats, sembla que el producte es ven sol i que no calen 

explicacions al detall de com és el procés d’obtenció de la mel, ni el perquè de les 

varietats del producte i no unes altres, etc. 

Línia de productes: La Granja San Francisco ven  mel en diferents formats de 

presentació i algunes infusions amb mel de la seva marca.  

Amplitud de la cartera: mel i infusions amb mel. 



80 

 

Profunditat: Diferents presentacions. 

- Pot de 1 kg. 

- Pot amb dosificador de 500 g. 

- Pot de 250 g. 

- Varietats en “Panal”: mel amb llimona. 

- “Panal” de 425 g. 

- “Panal” de 350 g. 

Longitud: Sis presentacions del producte mel, infusió de te i camamil·la amb mel.  

 

Figura 12 Formats http://www.granjasanfrancisco.es/formatos.html 

 

Diferenciació del producte 

La imatge en els envasos de mel de la Granja San Francisco, és un clàssic, és fàcil 

reconèixer-la entre d’altres pel seu disseny. Poden canviar els formats per oferir un 

ventall més ample de productes però sempre duen l’etiqueta amb el mateix logotip.  a 

marca és un instrument de recolzament de l’estratègia comercial. Presenten els seus 

productes en els anuncis o en la plana web com a productes del camp, productes 

naturals, tot i que es desconeix la procedència exacte de la matèria primera i el procés 

de producció.  És un producte que s’ha convertit en bàsic per a moltes famílies perquè el 

tenen a l’abast en el mercat, perquè es té la percepció que aporta els mateixos beneficis 

que altres mels i perquè els contingut dels envasos no goteja i no cristal·litza. La 

qualitat percebuda pel paladar del client pot ser bona o molt bona però no és objectiva si 

no es mesura o es verifica. 

El valor de la marca la trobem en dos factors importants: Lleialtat de la marca i 

reconeixement del nom. El fet d’invertir en la marca és altament rendible. San Francisco 

és una marca única. 

http://www.granjasanfrancisco.es/formatos.html
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12.5.3 Cartera de productes de la mel a granel de Carrefour 

El producte envasat de mel a granel de Carrefour, és un producte relativament nou i per 

tant no té història. Si es consulta la plana web de Carrefour, es pot consultar el preu 

d’aquestes mels però no a una informació que descrigui el producte. Aquests envasos de 

plàstic duen una etiqueta a la part frontal on s’especifica el tipus de mel  i en el revers 

del pot una altre etiqueta petita que diu el mateix i s’afegeix si és producte d’Espanya o 

de països de la Comunitat Europea o bé mescla de mels de diferents països. No hi ha 

descripció del procés d’obtenció de la mel, ni informació que permeti saber qui és el 

productor, el lloc de procedència específic, etc. 

D’entre tots els productes que figuren a la plana web, amb el cercador podem consultar 

les mels a granel, però sols trobem fotos de la part frontal d’aquest producte (Figura 

14).  

 ’envàs no presenta una marca concreta en general, alguns pots duen un logotip molt 

petit amb el nom d’apiterapia que presumiblement fa referència a un tractament i no a 

una marca. Alguna mel, com la de romaní i azahar crema presenten en el revers una 

informació més detallada del producte, tal com, la informació nutricional. En els estants 

on hi ha els envasos es pot veure informació relativa als suposats beneficis de la mel 

com per exemple “Miel energia màxima” o “Tradicionalmente utilizada para facilitar 

la digestión y depurativo hepático. Sabor dulce i herbal” (Figura 14).  

Línia de productes: La mel a granel de Carrefour ven  mel en diferents formats de 

presentació ½ kg, 1 kg, 2 kg. Mels i mels en crema de diferents floracions, romaní, de 

bosc, azahar (flor de taronger), eucaliptus, etc. 

Amplitud de la cartera: Ens centrem en la mel a granel. En el centre comercial podem 

trobar mels d’altres marques. 

Profunditat: Diferents presentacions. 

- Pot e 1/2 kg. 

- Pot de 1 kg 

- Pot de 2kg 

Longitud: Diferents presentacions del producte mel.  
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Figura 13 Catàleg de mel a granel plana web Carrefour 

 

Figura 14 Fotos de l’estand Carrefour  

Diferenciació del producte 

El producte fa propaganda dels beneficis que aporta la mel o les mels del estand.  Tracta 

de ressaltar les característiques del producte perquè es percebi com a producte únic i 

natural. No obstant, no deixa de ser una informació que no es pot contrastar 

tècnicament. Hi ha una manca d’informació generalitzada del producte.  

 ’envàs, l’etiqueta, la marca no són factors diferenciadors, manca informació. 

 ’absència de marca evita que s’identifiqui a Carrefour amb aquests productes, encara 

que existeixi el vincle del tiquet de compra, no ens consta el motiu pel que l’empresa no 

vol que figuri la seva marca en els envasos.   
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Figura 15  Mel de primavera. https://www.carrefour.es/supermercado/detail/Miel/_/R-

521003512 

 

12.5.4 Cartera de productes de la mel crua dels apicultors de Mallorca 

Aquests productes tenen diferents inicis, relacionats amb els anys d’experiència de cada 

un dels apicultors que treballen per treure al mercat un producte natural fet a Mallorca.   

Aquests apicultors s’encarreguen de gestionar els diferents apiaris dels que disposen a 

Mallorca, de gestionar la recol·lecció de mel, el manteniment de les caseres, la sala 

d’extracció, l’envasament i venda minorista del producte. Els apicultors al que fem 

referència venen la seva producció anual entre amistats i no pot engrandir el nombre de 

clients a causa de la seva escassa producció. La marca, per aquells que la coneixen és un 

element de valor. No tenen plana web, la informació que vol conèixer el client l’obté de 

primera ma per l’apicultor. Els consumidors de mel que cerquen un producte de qualitat 

i que coneixen la realitat del mercat apícola de Balears, valoren positivament aquestes 

mels crues encara que el preu pugui ser superior. Les etiquetes presenten una informació 

clara i objectiva del producte, així com les dades del apicultor per si sorgís algun 

problema.  

Línia de productes:  a majoria d’aquestes mels presenten dos formats d’envàs,  ½ kg i 1 

kg, no obstant, alguns dels productors també poden envasar en ocasions  ¼ kg. Es 

diferencia la mel de primavera de la mel de tardor per tant són dos formats per cada 

collita. 

 Amplitud de la cartera: mel  

Profunditat: Quatre  presentacions. 

- Pot de 1/2 kg (primavera i tardor) 

- Pot de 1 kg (primavera i tardor) 
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Longitud: Pot ½ kg primavera, pot ½ kg tardor, pot 1kg de primavera, pot 1 kg de 

tardor.  

 

Diferenciació del producte 

És evident que no tots els productes són iguals, en el cas de la mel crua d’aquests 

apicultors, es diferència dels seus competidors en la claredat de la informació, el 

contacte directe amb el productor, la possibilitat d’obtenir tota la informació referent al 

producte, la qualitat del producte i com a producte afegit la garantia del productor amb 

les dades conegudes o que figuren a l’etiqueta.  

Si es compara amb les altres carteres de clientes aquí representades, aquest producte 

presenta nombroses avantatges i un sol inconvenient, el preu una mica per sobre dels 

seus competidors. Amb el que no pot competir és en la quantitat de producció, però s’ha 

de ressaltar que aquest és un producte diferenciat com ja s’ha especificat. Cal dir que el 

preu de venda de la mel de Mallorca, no sols és una mica més car, sinó que a més el 

client que cerca aquest producte, té la dificultat afegida que és més difícil de trobar i 

l’obliga a cercar-lo, a desplaçar-se a altres establiments que no són el seu punt de 

compra habitual. Aquest “esforç extra”  és també un preu a pagar pel client, un 

increment del cost. 

En quant a qualitat, qualsevol mel crua feta a Mallorca està per sobre d’aquelles que 

arriben a Mallorca en dipòsits a granel i que s’envasen com si fos de Mallorca. Això no 

lleva que hi pugui haver mel externes excel·lents o millors que la mel produïda a 

Mallorca. 

El concepte i la finalitat de la marca és el mode principal d’identificar un producte i 

diferenciar-lo de la resta (Santesmases, 2007). 

El logotip de la marca presenta diferents dibuixos, un d’ells presenta un rusc d’abelles 

antic amb abelles voltant, imatge que pot representar un producte natural i autèntic. 

Altres envasos presenten igualment elements distintius amb una imatge determinada. El 

valor de la marca té diferents factors importants, per una part la lleialtat de la marca i el 

reconeixement del nom pels clients consumidors i la qualitat percebuda. Són marques 

úniques. 

 ’envàs és de vidre amb un regruix en forma d’adornament a la part superior i la tapa 

metàl·lica pot dur un dibuix que normalment relaciona el producte amb el seu lloc 

d’origen. 
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12.6 Preu 

El preu no sols és la quantitat de doblers que es paga per obtenir un producte, sinó 

també el temps utilitzat en aconseguir-lo, així com l’esforç i molèsties necessàries per a 

obtenir-lo.  

El preu té un fort impacte sobre el producte, és un instrument competitiu. El preu és un 

instrument que es pot modificar amb rapidesa.  És l’únic instrument que proporciona 

ingressos. El preu ha d’estar d’acord amb el valor percebut pel consumidor. Moltes 

vegades és l’única informació disponible a l’hora de comprar.  

 

12.6.1 Estratègies de preus 

Existeixen condicionants i factors que actuen com a limitadors a l’hora de fixar el preu. 

- El marc legal. No existeixen limitacions legals sobre el preu de la mel. 

- Mercat i competència. El preu de la mel a Mallorca ha anat pujant en els darrers 

anys, els apicultors han anat actualitzant els seus preus en funció del mercat 

intern. 

- Objectius empresarials. En el cas de la mel dels productors locals, no existeixen 

grans objectius, del que es tracta és de vendre un producte de qualitat a un preu 

que no impliqui  pèrdues.  

- Diferents parts interessades. Hi ha persones interessades en el preu que es marca 

per aquest producte. Uns poden ser els clients, que intentaran obtenir un 

producte d’igual qualitat amb el menor cost, però als qui realment interessa, són 

aquells productors que veuen com el fet de produir Mel, resulta més car de cada 

dia. Per altra banda també hi ha els comerciants de mel que no la produeixen 

però si la venen, per aquests, els increments de preu en el quilo de mel són 

sempre benvinguts. 

- Elasticitats creuades. La modificació en el preu d’un producte extern a la nostra 

producció, sigui una mel o un substitutiu de la mel pot afectar la demanda del 

nostre producte  i a la inversa.  

- Interacció dels instruments comercials. La millora en la qualitat, pot modificar 

l’elasticitat de la demanda i fer que els consumidors vulguin pagar més pel 

producte. De fet, molts dels clients que saben de la diferència de preu entre la 

mel crua i la industrial, opten per la mel crua sabent que a més del preu, 

existeixen altres diferències en el producte. 

- Costs i la corba d’experiència. Com més experiència es té en l’elaboració de la 

mel, menys costs de producció es donen, sobretot per a empreses que elaboren 

un producte industrial, no tant per a petits productors que depenen del cost del 

material auxiliar. De totes maneres la gestió dels apicultors amb experiència 

sempre implica un estalvi en els costs.  

- El cicle de vida del producte. No hi ha diferències entre les fases de vida del 

producte ni substitutius del producte, la demanda de mel es manté al llarg de 

l’any. 
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El mètode de fixació de preu es basa en la competència, els costs marquen el preu 

mínim al que es pot vendre el producte però fixaran un preu semblant al del sector, 

llevat que tinguin algun avantatge o desavantatge en qualitat (data de caducitat), 

disponibilitat,  en que fixaran preus superiors o inferiors. 

 ’estratègia del preu ha de tenir en compte el tipus de producte i la data d’envasament 

seguint uns criteris de rendibilitat, flexibilitat i orientació cap al mercat per aconseguir 

la lleialtat del client a llarg termini.  

Les estratègies diferencials. La discriminació del preu segons les característiques dels 

consumidors: 

a) Quan el client és habitual i compra gran quantitat de Mel. 

b) Quan hi ha excedent de producció i es fa necessària la venda en el termini 

habitual de temps. 

c) Quan es ven a un altre productor que s’ha quedat sense existències per poder 

abastir els seus clients. 

El fet de posar un preu semblant entre els apicultors, respon a una estratègia per a 

combatre la competència entre els que venen un producte  de característiques semblants. 

Els preus descomptats i les vendes a pèrdues no existeixen en el mercat de la mel de 

Mallorca. Es pot donar un augment de preu per aquelles mels que poden demostrar un 

plus de qualitat, tal podria ser el cas d’una mel certificada com a ecològica.  

Per altra banda, psicològicament, el fet de tenir preus alts dona prestigi al producte. 

Moltes vegades el preu de la mel ve determinat pel que vol pagar el client i per tant no 

té en compte els costs del producte, en aquest cas la valoració del consumidor davant un 

producte de qualitat beneficia al venedor.  

 

12.7 Canal de distribució 

La distribució posa el producte a disposició del consumidor en el moment que ho 

necessita, aquesta distribució crea el contacte, la venda del producte al lloc on ho 

necessita el client i finalment el lliura. La distribució és per tant,  l’instrument de 

màrqueting que relaciona la producció amb el consum.  

En el nostre cas, la venda directa productor client és la més emprada. En ocasions el 

productor pot deixar una quantitat determinada de producte en una empresa, comerç o 

agrupació coneguda i passar a recollir el producte no venut i els doblers recaptats al cap 

d’un temps. 

 

12.7.1 Intermediaris 

En el cas de contar amb intermediaris per a la venda del producte, aquests fan les 

següents funcions: 
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a) Redueix el nombre de transaccions 

b) Reducció dels costs de distribució en el cas de compres de gran quantitat del 

producte per després vendre en altres més petites. 

c) Creació d’assortiment: Els majoristes compren a diferents productors per a tenir 

una gran diversitat d’oferta.  

d) Moviment físic dels productes. 

e) Activitats de màrqueting: els intermediaris fan funcions de venda personal i de 

publicitat.  

f) Serveis addicionals: lliurament a domicili. 

g) Assumpció de riscs: no poder vendre el que s’ha comprat.  

Distribuir és apropar el producte al consumidor, s’han de considerar especialment els 

factors de la demanda. 

 

12.7.2 Comerç majorista 

El majorista és l’intermediari encarregat de vendre als detallistes. En el nostre cas no 

podem plantejar aquesta opció a causa de l’escassa producció dels productors de Mel de 

Mallorca. En no tenir comerç majorista, descartem tant la distribució exclusiva, com la 

selectiva o la intensiva.  

 

12.7.3 Comerç minorista 

Podem donar sortida a una part de la nostra producció mitjançant vincles amb diferents 

tipus d’establiments o llocs de venda. Es tracta de comerços independents, cadenes de 

detallistes, cooperatives, economats, mercats, etc.  

La forma més habitual de decantar-nos a l’hora de vendre aquest producte serà a través 

d’un petit comerç en el que el propietari coneix bé la clientela, comerços especialitzats, i 

establiments ben localitzats.  

Característiques del producte: 

- Un preu elevat afavoreix la venda directa o en exclusiva.  

-  ’estacionalitat redueix la possibilitat de distribució. 

- Configuració: productes que necessiten unes mínimes condicions 

d’emmagatzematge, incrementen les exigències als distribuïdors. 

- Gamma: a menor gamma, menors possibilitats de venda directa. 

- Prestigi: si el producte té prestigi, requereix menys esforç al distribuïdor. 

Les formes tradicionals de distribuir el producte creen hàbits de compra en els 

consumidors que sovint són difícils de modificar. Hi ha costum de comprar directament 

als productors i no tant de comprar en grans magatzems o mercats generalistes no 

especialitzats.  
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La distribució directa té elevats costs fixes i requereix marges de venda elevats, en 

canvi, la distribució amb intermediaris té elevats costs variables però no en té de fixes.  

El màrqueting directe és aplicable quan el productor ven de forma directa al 

consumidor, sense intermediaris, sigui cara a cara, per Internet o altra forma de venda 

directa. 

El major nombre de punts de venda augmenta la xifra de vendes, però a partir de cert 

nombre de punts, pot fer que les vendes mitjanes del punt de distribució baixin fins el 

punt que deixi de ser rendible. Aquest fet provocarà l’abandonament de la distribució 

del producte  i en conseqüència provocarà que les vendes totals baixin en lloc de pujar.  

 El productor ha de veure en el distribuïdor del seu producte a un associat i no a un 

rival. 

Una activitat  importantíssima dins el comerç detallista és el marxandatge, es a dir la 

presentació del producte i la seva disposició dins el establiment comercial. Si a més 

afegim, la localització de la tenda, les seves característiques, els mostradors, 

l’ambientació, etc., tots aquests factors influeixen en l’actitud dels clients i per tant en 

les vendes.  

La distribució física cap al comerç on podem tenir el producte a disposició del client, és 

important per a poder-ho vendre. Si el producte no resta a disposició del client, no es 

pot vendre. En aquest cas, es tracta de minimitzar el cost total del sistema seguint els 

objectius següents: subministrar la quantitat de producte demandada, als punts de venda 

apropiats, en el moment precís i al menor cost total.  

 

12.8 Promoció 

Un producte bo com és la Mel crua necessita de promoció davant la forta competència 

del sector. Davant un producte de característiques semblants, és important donar a 

conèixer el producte perquè es pugui vendre.  La qualitat és necessària per a mantenir el 

client, però no sol ser suficient si es tracta de vendre gran quantitat de producte. En el 

nostre cas la demanda de producte és més alta que l’oferta i no presenta un problema la 

seva venda, no obstant és important que el producte es conegui. 

 a promoció és bàsicament comunicació, és una transmissió d’informació del venedor 

cap al comprador sobre el producte que es ven. La promoció té tres grans finalitats, 

informar, persuadir i recordar. 

 

12.8.1 Instruments de promoció 

Del conjunt d’instruments que s’utilitzen a la promoció, són aplicables, la venda 

personal, i les relacions públiques. La venda personal és una comunicació oral 

interactiva que es fa de forma directa i personal  amb un client potencial específic i  del 
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que es rep de forma immediata una resposta a la informació traslladada. Les relacions 

públiques enteses com activitats de patrocini són necessàries per a mantenir la demanda, 

tal és el cas dels clients satisfets que parlen bé del producte o les millores en quant a 

imatge del producte.  

 a resta d’instruments, màrqueting directe, publicitat i promoció de vendes, encara que 

aplicables a la Mel artesanal, no es realitzen a causa de la escassesa de  producció. 

 

12.8.2 El procés de comunicació en la promoció 

 ’objectiu bàsic és que la informació vagi de l’emissor (venedor) al receptor 

(comprador) i que aquesta informació (missatge) sigui entesa pels dos d’igual manera 

per mitjà d’un sistema de codis (paraules, colors, etc.) (canal). El possible comprador 

rep i interpreta el missatge i retorna una resposta.  

 

12.8.3 Funcions de la venda personal 

La venda personal persegueix informar, persuadir, desenvolupar actituds favorables cap 

el producte, donar servei i captar i transmetre informació dels canvis del mercat i de 

l’entorn. 

La principal característica de la venda personal és la seva flexibilitat, la capacitat 

d’adaptar-se a cada comprador i situació concreta. Es crea una comunicació directa amb 

el comprador que permet aclarir dubtes, ampliar detalls, etc.  

El procés de venda personal segueix tres fases seqüencials, 

1a.-  Preparació: localitzar un client potencial. 

2a.- Argumentació: presentació i demostració del producte mostrant els seus 

avantatges mitjançant el raonament, vocabulari, etc. 

3a.- Transacció: quan es tanca la venda. S’ha de tenir en compte que la  

transacció inclou el servei postvenda, es a dir, l’entrega del producte.  a transacció i el 

servei postvenda són igual d’importants. 

 

12.8.4 Publicitat 

 a llei 34/1988, General de Publicitat, de 11 de novembre, s’adapta  a la directiva 

europea 84/450/CEE, de 10 de setembre de 1984,  sobre publicitat enganosa. Aquesta 

llei considera publicitat il·lícita: 

a) La que atempta contra la dignitat de la persona, vulneri valors i drets reconeguts 

a la Constitució. 

b) La publicitat enganosa. 

c) La publicitat deslleial. 
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d) La publicitat subliminal. 

e) La que  infringeix el disposat en normatives específiques de regulació de 

publicitat de determinats productes, bens, activitats o serveis. 

12.8.5 La promoció de vendes 

 a promoció de vendes és un  conjunt d’activitats de curta durada dirigida a 

intermediaris, venedors o consumidors, que mitjançant incentius o activitats tracten 

d’estimular la demanda a curt termini o augmentar l’eficàcia de venedors i 

intermediaris.  

 

12.9 Anàlisi DAFO 

Amenaces 

-  a manca d’una campanya autonòmica dirigida als consumidors i al mercat 

-  ’excessiva urbanització del camp i l’abandonament de les explotacions 

agràries.  

- La gran majoria de consumidors cerca un producte econòmic, és a dir, són 

consumidors de preu, cerquen mel sense importar l’origen ni la qualitat, 

l’empren com a endolcidor.  

- La sequera que afecta a les plantes herbàcies principals productores de mel de 

primavera. 

- Plagues: Vespa asiàtica (depredadora de les abelles), Varroasis (paràsit abelles). 

 

Oportunitats 

- Mercats i fires dels pobles. 

- La fira anual de Mel de Llubí. 

- Els cursets organitzats des de entitats com  APAEMA. 

-  ’augment de la sensibilitat cap a productes  naturals i de qualitat 

- La baixa producció afavoreix els preus alts de la Mel artesana 

- Hi ha clients disposats a pagar més per un producte local o un producte de 

qualitat. 

 

Debilitats 

- El frau per part d’alguns productors i comerciants que venen mel amb un alt 

índex de “xarop alimentari” en lloc de mel de qualitat a causa de la 

sobrealimentació de les caseres. 

- La competència de mels amb etiquetes fraudulentes o legislació ambigua. 

- La passivitat dels organismes oficials davant el comerç fraudulent. 

-  ’ intrusisme en el sector apícola de gent que sols cerca fer negoci. 

- La manca de conscienciació per part de la població en general davant els 

productes naturals i de qualitat.  

- La marca de qualitat existent a Mallorca per a la mel no funciona. 
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Fortaleses 

- Pocs competidors en la producció de mel crua de Mallorca. 

- Marge de benefici suficient. 

- La progressiva acceptació de la Mel de qualitat de Mallorca i del conjunt de les 

Illes.  

- El fet de que cada euro que rep l’apicultor, el benefici produït per les abelles per 

la seva pol·linització, és vint vegades superior (FAO). 

- El tracte directe entre el productor i el consumidor per la venda al detall en 

mercats, fires i pobles.  

-  a relació amb els botiguers que posen aquesta Mel a l’abast del consumidor.  

- Capital immobilitzat reduït. 

- Els cursos de formació que es fan a Mallorca.  
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13- CONCLUSIONS 

 

En el marc d’aquest treball s’ha fet una recerca històrica per avalar la tradició de 

l’elaboració de  la mel a Mallorca, concretament de l’ús de la mel de Mallorca al llarg 

dels segles i de les varietats de mel. S’ha fet una proposta de millora del maneig d’un 

apiari, en tot el procés d’extracció fins a l’envasat, de l’emmagatzematge i de tota una 

sèrie de labors que estan destinades al bon funcionament i pervivència de les caseres.  

Les tasques de millora proposades fan referència a la dimensió de l’apiari, és a dir, del 

nombre de caseres, les fonts de nèctar i pol·len i a la distància d’aquestes fonts fins a les 

caseres. Per a una millora en la gestió apícola queda palesa la necessitat d’un fàcil accés 

a l’apiari, d’incrementar els espais entre caseres i de l’existència d’espais vegetals 

particulars que ens permetin zones d’ombra i zones de limitació per a l’apiari, però 

també  la necessitat d’estar lluny d’explotacions intensives i espais sotmesos a l’acció 

dels plaguicides en el radi d’acció de les abelles. 

S’ha elaborat un sistema per a analitzar els perills i els punts de control crític com a un 

procés preventiu per a garantir la innocuïtat alimentària de la mel. Tenint en compte la 

normativa i les bones pràctiques de maneig d’un apiari, s’han elaborat unes taules amb 

les anàlisis dels perills, les accions correctes, les mesures preventives i l’autocontrol per 

a cada una de les fases del procés d’extracció, desoperculat, extracció, filtrat 

d’impureses, envasament i emmagatzematge.  

En cada etapa del procés d’extracció, s’han valorat els possibles perills i si aquests 

perills necessiten de punts crítics de control. Per a respondre d’aquesta necessitat s’han 

elaborat quatre preguntes, cada una d’aquestes preguntes et du a la següent fins a la 

darrera que et permet conèixer finalment si el perill es pot eliminar o reduir fins a un 

nivell acceptable; en cas contrari, s’estableix un punt crític de control (PCC). 

En aquest projecte s’ha considerat necessari establir vuit punts crítics de control, el 

primer (PCC-1) relacionat amb un perill químic a l’etapa del maneig dels quadres de 

l’apiari: Presència de residus fitosanitaris o d’acaricides en la mel o bé la presència 

d’espores per contacte dels quadres amb el sòl; el PCC-2 per un perill físic a l’etapa de 

filtració: Per la contaminació de la mel a través de la maquinària, els manipuladors o 

filtres bruts; el PCC-3 per un perill físic a l’etapa de maduració: Per contaminació de la 

mel a través dels manipuladors; el PCC-4 per un perill biològic a l’etapa de 

maduració:Alteració de la mel per les males condicions d’humitat i temperatura; el 

PCC-5 per un perill físic a l’etapa d’envasament: Contaminació de la mel a través dels 

manipuladors, maquinària o superfícies brutes, Contaminació de la mel per la mala 

condició d’higiene dels envasos o de la composició dels mateixos, Risc físic per la 

fractura del vidre; el PCC-6 per un perill físic a l’etapa d’emmagatzematge: 

Contaminació de la mel per les males condicions higièniques del emmagatzematge; el 

PCC-7 per un perill químic a l’etapa d’emmagatzematge: Presència de productes 

químics en la mel per la mala distribució del magatzem; i el PCC-8 per un perill 
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biològic a l’etapa de l’emmagatzematge: Alteració de la mel per les males condicions 

de temperatura i humitat o Alteració de la mel per exposició a la llum solar. 

Un cop identificats els PCC, s’ha establert un límit crític per a identificar si el procés en 

cada etapa és acceptable o no. Aquest límit implica establir un sistema de vigilància per 

a detectar possibles desviacions en referència a aquests límits crítics.  

Si mitjançant el sistema de vigilància es detecta una desviació respecte els límits crítics 

( C) establerts, s’han d’aplicar mesures correctores per a cada PCC. 

S’ha establert un sistema de registres i arxiu de dates fonamentat amb el sistema 

APPCC dissenyat. S’han elaborat exemples d’aquests tipus de registres.  

Els Reglaments interns, les guies de pràctiques correctes d’higiene pel sector de la mel 

de les diferents Comunitats Autònomes on existeix una mel enregistrada amb una 

D.O.P. o una I.G.P. inclouen un apartat de traçabilitat com a norma d’us obligatori per a 

la certificació del producte. Els registres de traçabilitat contemplats en les normatives 

d’Andalusia (Mel de Granada), Canàries (Mel de Tenerife), Extremadura (Mel de 

Villuercas – Ibores), Castella-  a Manxa (Mel de l’Alcarria), Galícia (Mel de Galícia), 

Cantabria (Mel de  iébana), són registres adaptats als seus llocs d’origen per la seva 

floració, per la transhumància, pel volum de producció, etc. A Mallorca calen uns 

procediments d’extracció singulars que s’adaptin a aquest territori. 

S’ha elaborat un pla de traçabilitat del producte en el que s’explica detalladament tots 

els elements implicats en la traçabilitat tant en origen, intern i destí. S’han creat 

diferents tipus de registres i s’ha creat un codi alfanumèric com a proposta pel control i 

seguiment del producte. 

En aquest projecte s’ha dissenyat el que seria una etiqueta comercial “tipus” per al 

producte, en base als criteris mínims establerts a la normativa de qualitat relativa a la 

mel. A més, s’han detallat les característiques fisicoquímiques i les varietats per a les 

mels amb DOP i IGP de l’Estat, s’han establert les característiques per a un control 

sensorial de la mel de Mallorca, des de les condicions de la sala de tast, fins arribar a la 

confecció d’una fitxa de característiques sensorials per al tast de la mel. 

Per a completar aquest treball, s’ha analitzat el producte “Mel” des de la perspectiva 

comercial en totes les seves variables, en base als quatre instruments fonamentals  del 

màrqueting, producte, preu, promoció i distribució. S’ha estudiat la realitat del mercat 

Balear i s’ha comparat el producte “Mel Crua” dels apicultors de Mallorca, amb dos 

dels productes coneguts pel consumidor. Finalment s’ha elaborat un anàlisi DAFO del 

sector mel.  
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