
VII CONCURS DE MELS DE LES ILLES BALEARS 
 

FIRA DE LA MEL 
 

LLUBÍ 2013 
 
L’Ajuntament de Llubí convoca el “VII Concurs de Mels de les Illes Balears”. 
 
Bases del concurs: 
 
Les categories d’aquest concurs de mels són les següents: 
 

a. Mel de primavera 
b. Mel de tardor 
c. Mel original 

 
Poden participar-hi tots els apicultors de les Illes Balears amb número de registre 
d’explotació apícola. 
 
L’apicultor només podrà presentar una mostra de mel per categoria. 
 
Els concursants hauran de presentar dos pots iguals, facilitats per l’organització, sense 
cap tipus d’identificació. Els pots es podran retirar a les Associacions respectives o a 
l’Ajuntament de Llubí. 
 
El dret a participar-hi és gratuït. 
 
L’apicultor concursant s’encarregarà de les despeses que es puguin generar per 
presentar les mostres. 
 
La recepció de les mostres serà a l’Ajuntament de Llubí fins dia 15 de novembre de 
2013, a les 14.00h. A cada mostra se li assignarà un número que serà l’única referència 
que tindran els membres del jurat. Juntament amb la mostra s’ha de lliurar un sobre 
tancat on hi constarà la categoria a la qual es presenta, i al seu interior hi ha d’haver: 
 

- Nom de l’apicultor i/o nom de la marca. 
- Adreça i població. 
- Telèfon i/o correu electrònic. 
- Floració dominant. 
- Data de recol·lecció. 
- Ubicació de l’apiari. 
- Fotocòpia de la pàgina del llibre d’explotació amb el segell de la Conselleria de 

2013. 
 
Adreça de lliurament: Ajuntament de Llubí, “VII Concurs de Mels de les Illes Balears” 
(2013), Carrer Sant Feliu 13, 07430 Llubí. 



 
L’organització del concurs serà a càrrec de l’Ajuntament de Llubí i el jurat estarà 
format per cinc membres, com a mínim, i presidit per Bartomeu Gual, president de la 
marca de garantia ÉSMEL, actuant com a secretari Bernat Esteva, president de 
l’Associació Balear d’Apicultors. La resta de membres seran designats per la 
presidència; tenen un lloc preferent un representant de cada una de les associacions 
de Menorca, Eivissa i Formentera; l’Ajuntament de Llubí podrà nomenar un 
representant.  
 
Els components del jurat no poden presentar-se al concurs. 
 
Les mels seran valorades segons la categoria a la qual es presenten, excepte les mels 
originals que el jurat podrà recolzar amb mels d’altres categories.  
 
Les mels han de presentar bon aspecte, els pots plens i la humitat ha de ser inferior al 
18,5%, les que no compleixin aquests requisits seran retirades del concurs. 
 
Totes les mostres podran ser analitzades i controlades. 
 
Les bases de la cata s’ajustaran al protocol de tast de la marca de garantia ÉSMEL 
aprovat per l’Institut de Qualitat Alimentària (IQUA) de la Conselleria d’Agricultura del 
Govern Balear. Per consultar: www.esmel.com. 
 
Totes les mostres que participin al concurs estaran exposades durant la Fira de la Mel 
de 2013. 
 
Hi haurà un primer i un segon premi a cada modalitat; cada un rebrà un diploma i un 
obsequi. 
 
El lliurament de premis serà durant la celebració de la XIV Fira de la Mel de Llubí, 
després de la visita de les autoritats als estands. 
 
El jurat podrà declarar desertes les categories que consideri, tant si és perquè les mels 
no assoleixen els mínims o perquè no s’hi presenten mostres. 
 
Es garanteix la difusió dels premis a través dels mitjans de comunicació, tant local com 
de premsa especialitzada, i es permetrà utilitzar la publicitat de promoció dels premis 
assolits. 
 
Tots els concursants rebran una nota de les classificacions de les seves mels. 
 
La decisió del jurat serà inapel·lable. El sol fet de presentar-se al concurs suposa 
l’acceptació de les bases. 
 
 
Llubí, 7 d’octubre de 2013 


