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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE TURISME I TREBALL
Num. 6488
Decret 20/2011, de 18 de març, pel qual s'estableixen les disposicions generals de classificació de la categoria dels establiments
d'allotjament turístic en hotel, hotel apartament i apartament
turístic de les Illes Balears
Els articles 20 i 22 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de
les Illes Balears, estableixen la classificació dels establiments d'allotjament. A
aquest efecte, els establiments hotelers es classifiquen en cinc categories, identificades amb el símbol d'una estrella, i els apartaments turístics en quatre categories, identificades amb el símbol d'una clau. L'article 15.3 estableix l'obligació dels establiments turístics d'exhibir les plaques identificadores corresponents a cada grup i categoria i l'article 2 de la mateixa Llei estableix que les activitats turístiques s'han de classificar i regular mitjançant reglament. D'acord
amb l'article 28 de la Llei 2/1999, els requisits, les característiques i les condicions s'han d'establir reglamentàriament.
Malgrat tenir competències, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
no en regulà la classificació; per tant, s'aplicà, supletòriament, la normativa
aprovada per a l'Estat: el Reial decret 1634/1983, de 15 de juny, pel qual s'estableixen les normes de classificació dels establiments hotelers; el Reial decret
2877/1982, de 15 d'octubre, sobre ordenació d'apartaments i habitatges de
vacances, i l'Ordre de 17 de gener de 1967 per la qual s'aprova l'ordenació dels
apartaments bungalous i altres allotjaments similars de caràcter turístic.
Des de l'any 2009, la legislació relacionada amb la transposició de la
Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior, ha generat la
modificació de la regulació que afecta, entre d'altres, les empreses turístiques.
Dins aquesta conjuntura normativa, l'Estat ha derogat les normes reglamentàries
en matèria de turisme que eren vigents, però sobre les quals no podia fer cap
modificació, atès que les competències pertanyen a les comunitats autònomes.
Així, el Reial decret 39/2010, de 15 de gener, pel qual es deroguen diverses normes estatals sobre l'accés a les activitats turístiques i l'exercici d'aquestes, derogà, entre d'altres, el Reial decret 1634/1983, el Reial decret 2877/1982 i l'Ordre
de 17 de gener de 1967. Per tant, en l'àmbit territorial de les Illes Balears s'ha
produït un buit en la regulació reglamentària pel que fa a la classificació dels
establiments, que afecta el dret a la informació dels consumidors i la relació de
qualitat exigible, d'acord amb l'article 40 de la Llei 2/1999, i dificulta la necessària classificació dels establiments a l'efecte de la declaració responsable i la
inscripció de les empreses en els registres turístics corresponents.
Amb anterioritat al Reial decret 39/2010, la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears aprovà el Decret 60/2009, de 25 de setembre, pel qual s'estableixen
la unificació dels procediments i la simplificació dels tràmits en matèria turística, com també la declaració responsable de l'inici de les activitats turístiques.
Aquesta norma també derogà un ampli nombre de reglaments autonòmics.
El Decret 13/2011, de 25 de febrer, pel qual s'estableixen les disposicions
generals necessàries per facilitar la llibertat d'establiment i de prestació de serveis turístics, la regulació de la declaració responsable i la simplificació dels
procediments administratius en matèria turística, que derogarà el Decret
60/2009, no en regula específicament la classificació, atesa la importància d'establir els requisits mínims que donaran la categoria als establiments, i que demana una norma específica de desenvolupament, a l'empara de l'article 2 de la Llei
2/1999.
D'acord amb l'article 24 de Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, 'els poders públics de la comunitat autònoma han de reconèixer l'activitat turística com a element econòmic
estratègic de les Illes Balears. El foment i l'ordenació de l'activitat turística s'han
de dur a terme amb l'objectiu de fer-la compatible amb el respecte al medi
ambient, al patrimoni cultural i al territori, i també amb l'impuls de polítiques
generals i sectorials de foment i ordenació econòmica que tenguin com a finali-
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tat afavorir el creixement econòmic a mitjà i a llarg termini.'
En aquest sentit, en aquest Decret s'ha considerat transcendent la participació de les organitzacions més representatives del sector a l'efecte de considerar les seves aportacions i la valoració del sistema establert com a adient per a
la consecució d'aquests objectius vinculats a la modernització i la competitivitat.
Ateses totes les circumstàncies anteriors i d'acord amb la Llei 2/1999,
aquest Decret estableix el sistema de qualificació dels establiments d'allotjament
en hotel, hotel apartament o apartament turístic, a l'efecte d'establir-ne la categoria que els correspon. A més, s'aprofita per establir un sistema de qualificació
nou que permet tenir en compte, d'una banda, les infraestructures i el compliment d'uns mínims obligatoris per a tots els establiments de la mateixa categoria i, de l'altra, els serveis prestats pels establiments, oferts a lliure elecció dels
titulars dels establiments. En aquest nou sistema s'han valorat la importància de
la percepció de la qualitat que tenen els consumidors i usuaris i els requisits
mínims que s'han de complir a tot el territori de les Illes Balears adequats als
estàndards generals del sector, i la possibilitat de millorar la competitivitat del
sector mitjançant un sistema flexible de la classificació, amb un espai que permeti la innovació empresarial a les Illes Balears.
La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, estableix en l'article 30.11 la competència exclusiva
de la Comunitat Autònoma en matèria de 'Turisme. Ordenació i planificació del
sector turístic. Promoció turística. Informació turística. Oficines de promoció
turística a l'exterior. Regulació i classificació de les empreses i dels establiments
turístics. Regulació de les línies públiques pròpies de suport i promoció del
turisme'. En aquest sentit, la competència exclusiva de la Comunitat Autònoma
amb relació a la 'Regulació i classificació de les empreses i dels establiments
turístics', a més de la competència en matèria de 'Defensa del consumidor i usuari' prevista en l'article 30.47, són el fonament de l'habilitació competencial de la
Comunitat Autònoma respecte de la matèria regulada en aquest Decret, tal com
recull la disposició addicional única, sens perjudici de les competències dels
consells insulars amb relació a la seva capacitat d'autoorganització, tal com estableix la mateixa disposició.
Per tot això, a proposta de la consellera de Turisme i Treball, vist el dictamen previ del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, oït el Consell
Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la
sessió de 18 de març de 2011,

DECRET

Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
Aquest Decret té per objecte desplegar la Llei 2/1999, de 24 de març,
general turística de les Illes Balears, amb relació a les condicions mínimes exigibles per establir la classificació, en les diverses categories, dels establiments
d'allotjament turístic de les Illes Balears dels grups prevists en l'article 15 d'aquesta Llei, denominats establiments hotelers i apartaments turístics.
Article 2
Àmbit d'aplicació
1. Les disposicions d'aquest Decret s'apliquen als establiments d'allotjament turístic que desenvolupen o exerceixen l'activitat amb relació als grups a i
b establerts en l'article 15 de la Llei 2/1999, és a dir, en hotel, hotel apartament
i apartament turístic.
2. A fi d'establir-ne la categoria i la classificació corresponent, els establiments prevists en l'apartat anterior i els serveis que prestin han de complir les
obligacions o els requisits derivats de la Llei 2/1999, de 24 de març, general
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turística de les Illes Balears, i del Decret 13/2011, de 25 de febrer, pel qual s'estableixen les disposicions generals necessàries per facilitar la llibertat d'establiment i de prestació de serveis turístics, la regulació de la declaració responsable
i la simplificació dels procediments administratius en matèria turística. Així
mateix, han de complir les obligacions o els requisits establerts en les normes
d'habitabilitat, accessibilitat, higiene, seguretat i en la resta de normes de protecció del consumidor i usuari.
3. Aquest Decret s'aplica a l'Administració turística de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i a la resta de les administracions competents en
matèria turística, sens perjudici de les competències pròpies dels consells insulars amb relació a l'ordenació turística.
Article 3
Principis generals
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1. La classificació en una de les categories establertes és obligatòria per a
tots els establiments esmentats en l'article anterior i, d'acord amb el principi
establert en l'apartat c de l'article 3, és de lliure elecció pel titular de l'establiment, en les diverses categories respecte de les quals té les condicions i els
requisits mínims.
2. L'adequació dels establiments autoritzats i en funcionament a alguna de
les categories establertes en aquest Decret requereix la qualificació suficient
prevista en els annexos 1 i 2.
3. En el supòsit de nous establiments, d'acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 2/1999, els hotels i els hotels apartament han de tenir la
qualificació mínima de quatre o cinc estrelles, o de tres estrelles, si es tracta
d'hotels de ciutat, i, si es tracta d'apartaments turístics, han de tenir una qualificació mínima de tres o quatre claus.

Les administracions públiques competents en matèria de turisme han d'adequar l'activitat als principis següents:
a) La classificació, com a element essencial de la informació al consumidor i usuari, amb relació a les condicions que presenta l'establiment i els serveis que presta, s'ha d'ajustar a uns mínims assolits per la tradició i el costum pel
que fa a la prestació de serveis del sector turístic de les Illes Balears i la percepció del consumidor i usuari en relació amb les categories dels establiments.
b) La recerca de la millora de les prestacions del sector turístic de les
Illes Balears, mitjançant la millora de la categoria dels establiments com a element de modernització, en un mercat competitiu i en constant innovació, que
dóna llibertat a les empreses per establir nous productes i signes d'identitat.
c) La lliure elecció dels titulars dels establiments de la categoria en què
incloure l'establiment, dins l'escala de categories respecte de les quals té les condicions i els requisits mínims d'homogeneïtzació del sistema de classificació
establert en aquest Decret.
d) La classificació de l'establiment d'acord amb el que estableix la
legislació turística és compatible amb l'accés a altres qualificacions de l'establiment d'entitats públiques o privades que reconeguin la qualitat, com a valor afegit a la responsabilitat empresarial, amb relació als serveis turístics.
e) En cap cas l'accés a una categoria de l'establiment requereix l'autorització de les administracions turístiques, n'hi ha prou amb una declaració responsable i una comunicació en els termes prevists en aquest Decret.
f) L'obligació del titular o responsable d'efectuar l'autoavaluació de
l'establiment, d'acord amb el sistema establert en aquest Decret, així com de
donar-ne publicitat a l'efecte d'informar el consumidor i usuari. Així, les administracions han de posar a disposició de les empreses els qüestionaris d'autoavaluació corresponents.
g) La consideració de la correcta autoavaluació i la publicitat per l'empresa, i la comprovació de les dades i la publicitat en els registres per l'administració competent, com a element essencial de la transparència del mercat
turístic, que facilita l'impuls de la contractació tant pels operadors turístics, les
agències de viatges i d'altres intermediaris, com pel consumidor final.
Article 4
Categories
1. D'acord amb l'article 20 de la Llei 2/1999, els establiments hotelers es
classifiquen en dos grups: hotels i hotels apartament i, aquests, en cinc categories identificades per una, dues, tres, quatre i cinc estrelles.
Les categories de tres i quatre estrelles poden tenir, a més, la qualificació
de 'superior' i la categoria de cinc estrelles, la qualificació de 'gran luxe'.
2. D'acord amb l'article 22 de la Llei 2/1999, els apartaments turístics es
classifiquen en quatre categories, identificades amb una, dues, tres i quatre
claus.
Les categories de tres i quatre claus poden tenir, a més, la qualificació de
'superior'.
Article 5
Obligació de classificació dels establiments

Capítol II
Normes sobre el sistema de qualificació de la categoria
Article 6
Sistema de qualificació
1. A l'efecte d'obtenir la categoria corresponent, els establiments han de
tenir els requisits mínims de caràcter comú per a tots els establiments de la
mateixa categoria i, si escau, altres condicions o serveis de lliure elecció pels
titulars dels establiments, fins a arribar al conjunt de condicions d'infraestructures i de serveis que obtinguin una qualificació suficient per accedir a la categoria.
2. Els requisits, condicions o serveis que es poden tenir en compte a l'efecte de la qualificació dels hotels i els apartaments turístics són els establerts
en els annexos 1 i 2, respectivament.
Article 7
Normes d'aplicació del sistema
Per aplicar el sistema de qualificació, amb relació a les prescripcions dels
annexos 1 i 2, s'han de tenir en compte les normes següents:
1. Els requisits mínims -assenyalats amb la lletra M a cada categoria- i
les condicions o els serveis de lliure elecció s'indiquen amb la denominació de
criteris.
2. Els criteris s'agrupen en diverses seccions: àrees comunes, mobiliari
i equipaments de les habitacions o apartaments, restauració, mediambiental, oci
i temps lliure, entre d'altres.
3. Cada criteri té assignada una puntuació determinada i única, a excepció d'uns supòsits determinats en què els criteris són alternatius (assenyalats
amb lletres alfabèticament correlatives) i, en conseqüència, la puntuació no es
pot acumular.
4. La puntuació final resulta de la suma de la puntuació de tots els criteris assolits per l'establiment i els serveis i en determina la categoria que li
correspon.
5. A l'efecte d'accedir a una categoria, s'ha d'obtenir la puntuació mínima següent:
a) Hotels:
1 estrella:
120 punts
2 estrelles:
200 punts
3 estrelles:
300 punts
3 estrelles 'superior':
450 punts
4 estrelles:
500 punts
4 estrelles 'superior':
650 punts
5 estrelles:
700 punts
5 estrelles 'gran luxe':
950 punts
b)Hotels apartament: s'afegeix a la puntuació corresponent dels hotels allò
que és propi de la tipologia d'apartaments:
1 estrella: 120 +21 =
141 punts
2 estrelles: 200 +25 =
225 punts

4
3 estrelles: 300 + 30 =
3 estrelles 'superior': 450 + 30 =
4 estrelles: 500 + 35 =
4 estrelles 'superior': 650 +35 =
5 estrelles: 700 +40 =
5 estrelles 'gran luxe': 950 + 40 =
c) Apartaments turístics:
1 clau:
2 claus:
3 claus:
3 claus 'superior':
4 claus:
4 claus 'superior':
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330 punts
480 punts
535 punts
685 punts
740 punts
990 punts

3. Les empreses turístiques d'allotjament han d'informar a través de la
pàgina web o documentalment de l'autoavaluació realitzada per obtenir la categoria assolida. En tot cas, la informació al consumidor ha de ser actualitzada pel
responsable de l'establiment, tot i que, sense minvar la categoria, pugui tenir
qualque diferència amb relació a la declarada inicialment davant l'administració
competent, d'acord amb el que estableix l'apartat 3 de l'article 12.

90 punts
150 punts
230 punts
340 punts
380 punts
500 punts

4. Les empreses turístiques d'allotjament han de proporcionar als consumidors informació clara, correcta i completa de les característiques dels serveis inclosos. En qualsevol cas, s'ha de proporcionar al consumidor informació
sobre el servei complet.

Article 8
Autoavaluació
Per facilitar a les persones interessades un model d'autoavaluació referent
a la qualificació de les categories establertes en aquest Decret, les administracions competents en matèria de turisme han de publicar en els seus portals informàtics els qüestionaris adequats que recullin els criteris i la puntuació dels annexos 1 i 2.

Capítol III
Normes sobre els drets dels consumidors i usuaris respecte de la qualitat i
els serveis dels establiments
Article 9
Drets del consumidor i usuari quant a la categoria de l'establiment
1. D'acord amb l'article 40 de la Llei 2/1999, qualsevol usuari de serveis
turístics té dret que els béns i els serveis que adquireixi siguin de la categoria i
els requeriments legals contractats o, si no hi ha pacte, de la qualitat que tengui
proporció directa amb la categoria de l'empresa o de l'establiment turístic. A
aquest efecte, complir les condicions establertes per a l'accés a la categoria, tant
de mínims com de criteris de lliure elecció per l'establiment, que constin en l'autoavaluació i assoleixin la qualificació corresponent a la categoria, es consideren els mínims requerits a l'efecte de la proporció exigible prevista en l'article
esmentat.
2. D'acord amb l'article 15 de la Llei 1/1998, de 10 de març, de l'Estatut
dels consumidors i usuaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les
empreses turístiques han de complir les exigències determinades en la normativa sobre presentació i publicitat dels productes i serveis, a l'efecte d'oferir una
informació correcta pel que fa a la qualitat i a la categoria dels establiments i
serveis, a més de la informació prevista en l'article següent.
Article 10
Informació al consumidor quant als establiments d'allotjament turístic
Sens perjudici del que estableixen els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009,
de 23 de novembre, sobre lliure accés a les activitats de serveis i l'exercici d'aquestes, i dels drets establerts en la legislació en matèria de protecció del consumidor i usuari, a l'efecte de facilitar el dret a la informació prèvia dels serveis
turístics dels consumidors i usuaris:
1. Els establiments d'allotjament turístic han d'exhibir a l'entrada principal de l'establiment, en un lloc destacat i visible, la placa distintiva en què ha
de constar la modalitat i la categoria, d'acord amb el model de l'annex 3.
2. El reconeixement de qualitats o d'especialitats dels establiments per
les entitats oficials o de reconegut prestigi permet col·locar el distintiu corresponent vora la placa distintiva. Recíprocament, si en la documentació o en la
publicitat de l'establiment consten aquests reconeixements, s'hi ha d'indicar el
grup i la categoria de l'establiment previst en aquest Decret, la qual cosa no ha
de donar lloc a confusió sobre l'origen de les diferents qualificacions.

Capítol IV
Procediment de declaració de la categoria, la inscripció en els registres i la
comprovació
Article 11
Declaració i comunicació de la categoria
Per tal que els consells insulars inscriguin la categoria en el Registre
d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics insular corresponent, els titulars
dels establiments han d'indicar-ne la categoria en la declaració responsable d'inici de l'activitat (DRIAT) establerta en l'article 18 del Decret 13/2011, de 25 de
febrer, pel qual s'estableixen les disposicions generals necessàries per facilitar la
llibertat d'establiment i de prestació de serveis turístics, la regulació de la declaració responsable, i la simplificació dels procediments administratius en matèria turística.
A l'efecte de la declaració de la categoria, els interessats han de fer la classificació dels establiments mitjançant una autoavaluació i el qüestionari esmentat en l'article 8, per adjuntar-lo a la declaració.
Pel que fa a la declaració de la categoria, conjuntament amb la DRIAT o
les comunicacions de la modificació de categoria, és d'aplicació el procediment
d'inscripció en els registres previst en el Decret esmentat.
Article 12
Manteniment i modificació de la categoria o de les prestacions
1. La categoria declarada davant l'Administració turística es manté sempre que es compleixin les condicions establertes en els apartats 1 i 2 de l'article
5.
2. Totes les dependències, les unitats d'allotjament, les instal·lacions, el
mobiliari i l'equipament han d'estar en tot moment en les condicions de qualitat
establertes en els criteris que s'han tingut en compte a l'efecte d'obtenir la categoria, en perfectes condicions de netedat i funcionament, i s'ha d'arreglar immediatament qualsevol desperfecte o avaria que hi hagi.
3. La modificació de les condicions o els serveis de l'establiment obliga
els titulars a fer l'autoavaluació una altra vegada i, si escau, a modificar-ne la
categoria. Si les modificacions només afecten les condicions o els serveis de
lliure elecció dels titulars dels establiments, sense efecte de rebaixa de la categoria registrada, no és obligatori comunicar-ho al consell insular competent, i és
suficient informar els consumidors de la nova autoavaluació en la forma prevista en l'article 11.3.
4. En tot cas, atesos l'apartat anterior i l'article 11.3, les comprovacions i
les inspeccions que es facin als establiments han de tenir en compte les autoavaluacions informades, mitjançant la pàgina web o d'altres, del dia de la inspecció. En el supòsit que manqui aquesta informació, sens perjudici de les conseqüències sancionadores d'aquest fet, s'ha de tenir en compte la categoria de l'establiment que consti en el registre corresponent.
Article 13
Comprovació i inspecció
1. El règim de comprovació de la declaració i la veracitat d'aquesta, així
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com de la comprovació de l'establiment i els serveis declarats, és el que estableix el capítol V del Decret 13/2011, de 25 de febrer, pel qual s'estableixen les
disposicions generals necessàries per facilitar la llibertat d'establiment i de prestació de serveis turístics, la regulació de la declaració responsable i la simplificació dels procediments administratius en matèria turística.

la qualificació de l'autoavaluació no coincideix amb la categoria que tenen
assignada actualment, han d'adaptar-se als nous criteris, fer l'autoavaluació una
altra vegada i presentar-la a l'administració competent. El termini d'un any
començarà el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la
resolució establerta en l'apartat 3 de la disposició final primera d'aquest Decret.

2. L'Administració turística competent pot en qualsevol moment revisar
d'ofici o a instància de la persona interessada la classificació dels establiments,
a l'efecte de comprovar la veracitat de les dades indicades en l'autoavaluació
prevista en l'article 8. No obstant això, només pot instar la modificació de la
categoria declarada quan aquesta sigui superior a la qualificació mínima que
s'obté, d'acord amb els requisits, les condicions o els serveis realment prestats
per l'establiment. En el supòsit contrari, s'ha d'aplicar el principi de lliure elecció de la categoria pel titular de l'establiment, d'acord amb l'apartat c de l'article
3.

2. En el supòsit que l'adaptació no pugui fer-se en el termini de l'apartat
anterior, han d'informar l'administració competent. En aquest cas, tenen un termini d'un màxim de 6 anys per adaptar-se al compliment dels requisits i les condicions d'aquest Decret.

3. Les administracions turístiques han de vetlar perquè els establiments
d'allotjament compleixin els requisits, les condicions i els serveis de la seva
categoria. Per això, a més de la visita d'inspecció com a conseqüència de la
DRIAT, prevista en el Decret esmentat, els consells insulars poden establir plans
d'inspecció específics pel que fa a la categoria dels establiments, així com l'obligació de la renovació periòdica de la categoria, mitjançant l'autoavaluació
dels establiments i la presentació d'aquesta a l'Administració turística competent.
Disposició addicional única
Habilitació competencial
1. El que disposa aquest Decret es dicta en virtut de la competència exclusiva de la Comunitat Autònoma en matèria de regulació i classificació de les
empreses i dels establiments turístics, prevista en l'article 30.10 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes
Balears; amb l'excepció dels preceptes del capítol III d'aquest Decret, que es dicten en virtut de la competència exclusiva de la Comunitat Autònoma en matèria
de defensa dels consumidor i dels usuaris, prevista en l'article 30.47 de la Llei
orgànica 1/2007.
2. A l'efecte de l'exercici de les competències pròpies en matèria de procediment administratiu, els consells insulars poden establir les disposicions que
considerin adients amb relació al que estableixen l'apartat 3 de l'article 13 i la
disposició transitòria primera.
Disposició transitòria primera
Expedients en tramitació
1. En els expedients que es trobin en tramitació a l'entrada en vigor d'aquest Decret, en el termini de dos mesos comptadors des de l'entrada en vigor,
els sol·licitants han d'aportar la documentació que estableix el Decret, segons la
categoria que desenvolupi.
2. L'administració competent ha d'informar d'aquesta circumstància els
sol·licitants que es trobin en la situació de l'apartat anterior.
Disposició transitòria segona
Competències del Consell Insular de Mallorca
Fins que el Consell Insular de Mallorca no assumeixi les funcions i els
serveis amb relació a les competències en matèria d'ordenació del turisme que li
corresponen, d'acord amb la Llei orgànica 1/2007, el Govern i l'Administració
de les Illes Balears han de continuar exercint les funcions a què es refereix
aquest Decret.
Disposició transitòria tercera
Adaptació dels establiments amb categoria registrada a l'entrada en
vigor del Decret
1. En el termini d'un any, des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, els
establiments d'allotjament turístic inscrits en el Registre d'Empreses, Activitats
i Establiments Turístics han de fer l'autoavaluació d'acord amb aquest Decret. Si

3. Fins que l'establiment no s'adapti a aquest Decret, ha de complir els
requisits i les condicions aplicables de la legislació vigent en el moment de la
inscripció en el registre corresponent i, si escau, en els terminis de l'autorització. En aquest supòsit i fins que no s'adapti, no pot informar ni ha d'informar el
consumidor en els termes específics de l'article 10.3, sens perjudici de l'aplicació de l'article 22.4 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre lliure accés a
les activitats de serveis i l'exercici d'aquestes, i de la resta de la legislació en
matèria de drets d'informació al consumidor i usuari.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin el que disposa aquest Decret.
Disposició final primera
Aplicació i desenvolupament
1. Periòdicament, el Govern de les Illes Balears ha de revisar els criteris
establerts en aquest Decret per adaptar-los, si escau, a la modernització i millora de la competitivitat del sector turístic i, especialment, actualitzar els annexos
1 i 2. Per a aquesta tasca ha de comptar amb les entitats empresarials i socials
més representatives del sector i els consells insulars.
2. Es faculten les conselleries de Turisme i Treball i de Salut i Consum
perquè dictin les disposicions necessàries per aplicar i desplegar aquest Decret,
en l'àmbit de les seves competències.
3. En un termini no superior a un mes, des de l'entrada en vigor d'aquest
Decret, la consellera de Turisme i Treball ha d'aprovar un model de qüestionari
d'autoavaluació, d'acord amb l'article 8 d'aquest Decret. Aquest qüestionari, juntament amb l'aplicació o el programa informàtic adient que faciliti l'autoavaluació i quantificació de les puntuacions i la conversió del document resultant
adient, es facilitarà als consells insulars a l'efecte del compliment pels responsables dels establiments del que estableixen l'apartat 3 de l'article 10 i l'article
11. En tot cas, la resolució d'aprovació del model s'ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i, a més, el model de qüestionari esmentat i l'accés a
l'aplicació o el programa informàtic d'autoavaluació s'ha de facilitar a les persones interessades mitjançant el portal informàtic de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i dels consells insulars.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquest Decret comença a vigir l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 18 de març de 2011
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Turisme i Treball
Joana Barceló i Martí

ANNEX 1
Sistema de qualificació de la categoria dels hotels i hotels apartament
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Sistema de qualificació de la categoria dels apartaments turístics

BOIB

Num. 46 EXT.

30-03-2011

19

20

BOIB

Num. 46 EXT.

30-03-2011

BOIB

Num. 46 EXT.

30-03-2011

21

22

BOIB

Num. 46 EXT.

30-03-2011

BOIB

Num. 46 EXT.

30-03-2011

23

24

BOIB

Num. 46 EXT.

30-03-2011

BOIB

Num. 46 EXT.

30-03-2011

25

26

BOIB

Num. 46 EXT.

30-03-2011

BOIB

Num. 46 EXT.

ANEXO 3
Características de la placa distintiva
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