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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
1704 Reial decret 39/2010, de 15 de gener, pel qual es deroguen diverses normes 

estatals sobre accés a activitats turístiques i el seu exercici.

Dins del nostre marc constitucional i, en concret, de conformitat amb el que preveuen 
l’article 148.1.18a de la Constitució i els seus respectius estatuts d’autonomia, les 
comunitats autònomes han anat assumint les competències exclusives en matèria 
d’ordenació del turisme en el seu àmbit territorial, i han aprovat en conseqüència les seves 
respectives normes sectorials reguladores dels diferents serveis turístics, mentre que les 
normes de l’Estat mantenien un caràcter supletori.

No obstant això, el que disposa la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior, incorporada a 
l’ordenament intern mitjançant la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a 
les activitats de serveis i el seu exercici, a la qual ha seguit la Llei 25/2009, de 22 de 
desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei 17/2009, de 23 
de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, ha portat a 
revisar aquesta normativa turística estatal, i s’ha conclòs que és necessari derogar-la, 
perquè, en l’exercici de les seves competències, siguin les mateixes comunitats autònomes 
les que adaptin les corresponents normes d’ordenació conformes amb la Directiva 
2006/123/CE esmentada.

En el marc d’aquest procés de modificació, mitjançant el present Reial decret es 
deroguen diverses normes reglamentàries estatals que encara regulen, almenys amb 
caràcter supletori, l’accés a algunes activitats turístiques i el seu exercici.

Es tracta de decrets, reials decrets i ordres ministerials, en molts casos preconstitucionals, 
que es considera que cal derogar de manera expressa i formal perquè les comunitats 
autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, en l’exercici de les seves competències, adoptin 
les corresponents normes d’ordenació, que òbviament han de ser conformes amb el que 
estableix la Directiva 2006/123/CE.

Tot això, en compliment de l’obligació d’incorporar la Directiva 2006/123/CE a 
l’ordenament jurídic espanyol, obligació que es dedueix del que disposa l’article 249 (antic 
article 189) del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea i així mateix l’article 10 (antic 
article 5) del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea, que disposa que els estats 
membres han d’adoptar totes les mesures generals o particulars apropiades per assegurar 
el compliment de les obligacions derivades del present Tractat o que resultin dels actes de 
les institucions de la Comunitat.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 15 
de gener de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Derogació de disposicions.

1. Queden derogats els decrets i reials decrets que s’especifiquen tot seguit:

a) Decret 231/1965, de 14 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut ordenador de les 
empreses i de les activitats turístiques privades.

b) Decret 2482/1974, de 9 d’agost, de mesures d’ordenació de l’oferta turística.
c) Reial decret 2877/1982, de 15 d’octubre, d’ordenació d’apartaments turístics i 

d’habitatges turístics de vacances.
d) Reial decret 1634/1983, de 15 de juny, sobre ordenació d’establiments hotelers.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 30  Dijous 4 de febrer de 2010  Secc. I. Pàg. 2

e) Reial decret 271/1988, de 25 de març, pel qual es regula l’exercici de les activitats 
pròpies de les agències de viatges.

2. Així mateix queden derogades les ordres ministerials que s’especifiquen a 
continuació:

a) Ordre del Ministeri d’Informació i Turisme de 20 de novembre de 1964, per la qual 
es regula el funcionament del Registre d’empreses i activitats turístiques.

b) Ordre del Ministeri d’Informació i Turisme de 17 de març de 1965, per la qual 
s’aprova l’ordenació turística de restaurants.

c) Ordre del Ministeri d’Informació i Turisme de 18 de març de 1965, per la qual 
s’aprova l’ordenació turística de cafeteries.

d) Ordre del Ministeri d’Informació i Turisme de 28 de juliol de 1966, per la qual 
s’aprova l’ordenació turística dels campaments de turisme.

e) Ordre del Ministeri d’Informació i Turisme de 17 de gener de 1967, per la qual 
s’aprova l’ordenació d’apartaments, bungalous i altres allotjaments similars de caràcter 
turístic.

f) Ordre del Ministeri d’Informació i Turisme d’11 d’agost de 1972, per la qual s’aprova 
l’Estatut dels directors d’establiments d’empreses turístiques i es dicten normes sobre 
inscripció en el registre corresponent.

g) Ordre del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions de 14 d’abril de 1988, 
per la qual s’aproven les normes reguladores de les agències de viatges.

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 15 de gener de 2010.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN 
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