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Annex VI
Autobaremació
Valoració dels criteris objectius
Important: les empreses o persones físiques que disposau de diversos allotjaments, heu
d’emplenar un full per a cada allotjament que presenteu.
ESTABLIMENT:
Població:
Ubicació (carrer / núm. CP):
a) Categoria de l’establiment
5 estrelles o superior
4 estrelles / 4 estrelles superior
3 estrelles superior

5 punts
4 punts
3 punts

b) Disposa de piscina interior o climatitzada
Té piscina interior climatitzada
Té piscina interior no climatitzada

3 punts
1 punt

c) Activitats d’animació pròpies
Té 3 o més activitats de temps lliure
Fins a 2 activitats de temps lliure
No té activitats de temps lliure
Especificar quines activitats té (anomenar-les):

2 punts
1 punt
0 punts

d) Disposa de balneari (hidroteràpia, SPA)
Sí
No

1 punt
0 punts

e) Disposa d’espais multiesportius exteriors
De 3 a 4 espais per a activitats
Fins a 2 espais per a activitats (inclosos)
No en té

2 punts
1 punt
0 punts

f) Compta amb sales interiors per fer-hi activitats, o escenaris
Té 5 o més espais interiors per a activitats
Té 3 o 4 espais interiors per a activitats
Té 2 espais interiors per a activitats
Té 1 espai interior per a activitats
No en té
Especificar quines activitats té (anomenar-les):

g) Arribada i sortida dels guanyadors:
Ofereix entrar a partir de les 10.00 h

5 punts
4 punts
3 punts
2 punts
0 punts

1 punt

Ofereix sortir a partir de les 15.00 h
Total

1 punt
punts

h) Dietes especials per recomanació mèdica
Espai específic d’alimentació especial
No en té

1 punt
0 punts

i) Ubicació estratègica de l’allotjament (platja arena, parc natural ...)
Entre 0 i 100 metres del recinte d’allotjament
Entre 101 i 300 metres del recinte d’allotjament
Més de 300 metres del recinte d’allotjament

2 punts
1 punt
0 punts

j) Capacitat del menjador/s del recinte simultàniament
Més de 100 persones
De 70 a 100 persones
Menys de 70 persones

2 punts
1 punt
0 punts

k) Producte o gastronomia local
Producte km 0, amb productes DO Mallorca i plats típics de Mallorca
Producte km 0, amb productes DO Mallorca
Plats típics de Mallorca

3 punts
2 punts
1 punt

l) Turisme sostenible
Disposa d’un programa de conscienciació ambiental i de sostenibilitat
No en té

1 punt
0 punts

m) Qualitat del servei en turisme (qualitat turística com allotjament
turístic)
Disposa de certificat, Sicted, ISO, homologat
1 punt
No en té
0 punts
Total

........................................................., .............. de ................................. de 20...
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