
NORMES D'UTILITZACIÓ DE SALA D'EXTRACCIÓ DE MEL

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE:

APAEMA i Fruits Secs participen en el projecte del Pla Pilot d'un obrador de transformats 

Vegetals i 4ª gamma adjudicat per FOGAIBA. Aquest projecte es durà a terme físicament 

a les instal·lacions de Fruits Secs a Binissalem. La gestió de l'espai, organització i 

el·laboració de productes és a través d'una treballadora d'APAEMA.

Dins aquest obrador vegetal, s'ha fet una sala exclusiva per l'extracció de mel degut a la 

demanda per part d'alguns socis apicultors de poder tenir un espai on extreure la seva 

mel amb la maquinària adequada, encara que  es comparteixen alguns espais com el 

magatzem de productes fungibles (els pots de vidre per envasar). En el cas de la sala de 

mel, únicament es llogarà l'espai de la sala (amb totes les seves insatal·lacions).

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPAI:

La sala d'extracció de mel es troba situada a la Cooperativa de Fruits Secs (Crta. Inca-

Palma km 23.4) al terme Municipal de Binissalem.

La sala té una superfície total de 16.5 m2 dividida en dues sales:

• Una primera sala de 6m2 per deixar les alces

• Una segona sala de 10.5m2 per fer l'extracció i l'envasat.



La sala d'extracció i envasat disposa de la següent MAQUINÀRIA I MATERIAL:

- BANC DESOPERCULADOR: Cubeta d'acer inox; inclou xarxa de filtració i tapa, així 

com una parrilla de suport. Te una aixeta de sortida de guillotina. Mides: 

1000x465x410mm. Apte per quadres Langstroth i Dadat.

- PINTA DE PUES PREMIUM per desopercular. D'acer inoxidable amb mànec gruixat de 

plàstic

- GANIVET PER DESOPERCULAR: Fulla de 1.8mm i tall de 28cm amb serra per ambdós 

costats. Mànec de fusta.

-EXTRACTOR UNIVERSAL  AUTOMÀTIC REVERSIBLE DE 6 QUADRES: Fabricat 

totalment en hacer inoxidable, amb cistell tangencial que disposa de 6 canastes de 340 x 

50 x 440mm (Tant per langstroth, dadant o layens). Reversible automàtic (permet treure 

mel per dues cares sense canviar quadres). Té un motor SAF amb programador 



automàtic de temps i velocitat d'extracció. Té quatre programes, un d'ells totalment 

configurable. Té una aixeta de sortida de 50mm.

- POALS DE PLÀSTIC ALIMENTARI PER LA RECOLLIDA. De 18 litres.

-2 MADURADORS DE 50 Kg. De la marca SAF NATURA. En acer inoxidable 18/10. Fons 

cònic.Aixeta de plàstic alimentari de guillotina

- 2 MADURADORS DE 100 Kg.  De la marca SAF NATURA. Fet en hacer inoxidable 

18/10. Fons cònic doblat, tapa d'acer i aixeta de plàstic en guillotina.

- 1 MADURADOR DE 200KG. De la marca SAF NATURA. Fet en hacer inoxidable 18/10. 



Fons cònic doblat, tapa d'acer i aixeta de plàstic en guillotina.

- FILTRE PER MADURADORS

- SOPORT PER POAL “ANTIGOTEIG”. D'acer inoxidable, per facilitat el volcat als 

maduradors.

 

- RESISTÈNCIA PER A MEL: Blindades niquelades per a ús alimentari, ensamblades en 

hacer inoxidable.amb una caixa estanca amb un interruptor i un termostat per regular 

temperatura de la mel.

- RESISTÈNCIA PER MEL PRIMIO: per a petites quantitats. Resistència de 75w per 

evitar la cristalització de petites quantitats de mel. Ideal per maduradors de 50 kg.

-TAULES D'ACER INOXIDABLE PER L'ENVASAT.

- PICA “RENTAMANS” AMB PULSADOR  AUTOMÀTIC FRONTAL.

- CERIFICADOR A VAPOR + CREMADOR A GAS BUTANO: cerificador de 115 litres 

Compost per un doble fons hermètic per l'aigua, filtre d'acer inoxidable, una reixa per la 

cera i una tapa hermètica. L'Aigua es calenta amb el cremador a gas i fon la cera que surt 

en estat líquid a l'exterior.



2. QUÈ OFERIM?

La sala d'extracció de mel ofereix diferents lloguers pels apicultors socis d'APAEMA o 

Fruits Secs:

➢ Lloguer de les instal·lacions per l'extracció de mel: En aquest cas, és la cooperativa 

de Fruits Secs qui lloga l'espai.Es deixarà un dipòsit de 200€ (5% d'inversió en 

maquinària). Aquest dipòsit es retornarà quna es comprovi que les instal·lacions es 

troben en el mateix estat (les màquines estan corrrectes i tot està igual de net).  El 

lloguer te un cost de 9€/hora +IVA. Aquest lloguer dona dret a usar les eines i 

material per la desoperculació i l'extracció (el lloguer dels maduradors va apart), 

així com per l'envasat (material per l'envasat apart) i es té a disposoció aigua per 

netejar i electricitat. El procediment per llogar les instal·lacions és enviant un mail a 

obrador.apaema@gmail.com sol·licitant data i hora d'entrada i sortida. Un pic s'hagi 

rebut la confirmació de la reserva s'ha de firmar un contracte pel lloguer 

(concretament “cessió d'ús de l'espai”), que es pot firmar el mateix dia que s'usa. 

Sense correu de resposta no hi ha confirmació de la data.

➢ Lloguer dels maduradors: Aquells que vulguin, poden llogar un o varis maduradors 

(prèvia reserva) per un preu de 0,03€ diaris/kg de mel. Els maduradors quedaran a 

les instal·lacions. Si la persona que ha llogat els maduradors no treu la mel i deixa 

el madurador net el dia i hora que ha sol·licitat, se li carregaran tants dies extres 

com tardi en buidar-los.

➢ Lloguer del cerificador i cremador: També es pot llogar el servei del cerificador per 

fondre cera. Aquesta eina és imprescindible endur-se-la  a casa i tornar-ho quan 

s'hagi fet el servei. Té un cost de 10€/dia (iva inclòs) i s'ha de sol·licitar a  

obrador.apaema@gmail.com indicant el dia i l'hora d'agafada i tornada de l'estri 

(amb un màxim de 7 dies per lloguer; si es supera el termini, es cobraran dos 

serveis)

➢ Compra d'envasos de vidre per la mel: La sala d'extracció de mel també vos ofereix 

la possibilitat de comprar els pots de vidre per la mel. Per informació de models i 

preus, escriviu a obrador.apaema@gmail.com
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• FUNCIONAMENT I PROCEDIMENT:

- Per poder sol·licitar la sala, és imprescindible fer-ho per escrit enviant un correu a 

obrador.apaema@gmail.com.  Al correu s'ha d'indicar a l'assumpte: LLOGUER DE LA 

SALA DE MEL i s'ha d'indicar el dia i hora d'entrada i sortida.

-En el cas de que es vulgui llogar algún madurador s'ha de demanar, indicant de quin 

tamany es vol (de 50, de 100 o 200kg) i durant quants de dies es vol llogar. 

-Si se es soci també s'ha d'indicar al correu de quina de les dues entitats.

- S'enviarà un correu de confirmació i llavors ja es pot venir el dia acordat.

- En aquell moment, abans de començar el servei, es pagarà la fiança (sense la qual no 

es pot començar el servei) i firmar el contracte.

- L'obrador s'ha de deixar en les mateixes condicions en què s'ha trobat. Totes les 

instal·lacions i maquinària han d'estar totalment netes (el material de neteja s'oferirà, entra 

com a part del lloguer de les instal·lacions). Si es vol, també es pot sol·licitar el servei de 

neteja per 30€ (s'ha de sol·licitar prèviament al correu).

- La fiança es tornarà un pic s'hagi pogut fer la inspecció de les instal·lacions, que pot ser 

fins a cinc dies després del seu ús. Si hi ha algún desperfecte o s'ha hagut d'invertir temps 

en neteja es descomptarà de la fiança.

- Llogar les instal·lacions no dona exclusivitat de la sala, es pot donar el cas que un 

apicultor estigui envasant la mel del madurador i un altre comenci a desopercular. En cap 

cas es trobaran més de dues persones a dintre la sala d'extracció.

- En el cas que es faci una mala praxis de les instal·lacions o la maquinària, Fruits Secs i 

APAEMA es reserven el dret de demanar responsabilitats que quedaran plasmades al 

contracte.

- . L'horari d'obertura de l'obrador és:

-De dilluns a divendres de 7 a 19h

 -Dissabtes de 9 a 12.30h

-Diumenges de 9 a 12.30
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