Fecha: Viernes, 28 de octubre de 2016 03:04p.m.
Asunto: CONSULTA SOBRE ELS "PARTY BOATS"
Bon dia,
Mitjançant el present correu us agrairïa que em confirmeu si el meu criteri sobre els
anomenats "Party Boats" és correcte:
Una societat mercantil que arrenda embarcacions a organitzadors d'excursins marítimes
ambo o entreteniment musical a bord, conegudes comercialment com "PARTY BOATS",
ha presentat un escrit a l'Ajuntament mitjançant el qual consulta si l'Ajuntament és
l'administració competent o no per a la tramitació dels expedients sobre l'activitat de
"bar musical" que es desenvolupa dins d'aquestes embarcacions. Al respecte, des del
meu punt de vista el criteri que s'ajusta més a la Llei 7/2013, de 26 de novembre, és
que l'Ajuntament NO és competent en el cas que ens ocupa pels motius que a
continuació expòs:
- En primer lloc, l'article 6.1 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, prescriu el següent:

"Article 6. Competències d’intervenció sobre les activitats 1. Els ajuntaments són les
administracions competents per tramitar els expedients, inspeccionar i exercir la
potestat sancionadora sobre les activitats subjectes a aquesta llei que es desenvolupin
íntegrament dins els seus municipis, sempre que no siguin activitats incloses en el punt 4
d’aquest article."
- D'altra banda, l'article 115 de la Llei de costes (Llei 22/1988, de 28 de juliol), disposa
el que transcric a continuació:
"Artículo 115. [Alcance de las competencias municipales]
Las competencias municipales, en los términos previstos por la legislación que dicten las
Comunidades
Autónomas, podrán abarcar los siguientes extremos:
a) Informar los deslindes del dominio público marítimo-terrestre.
b) Informar las solicitudes de reservas, adscripciones, autorizaciones y concesiones para la
ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre.
c) Explotar, en su caso, los servicios de temporada que puedan establecerse en las playas por
cualquiera de las formas de gestión directa o indirecta previstas en la legislación de Régimen
Local.
d) Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza,
higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por
la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas."
- L'article 3 del Reglament General de Costes (RD 876/2014, de 10 d'octubre) regula
quins són els béns de domini públic martím-terrestre per determinació de la Constitució
i la Llei de Costes.
- També cal tenir en compte que l'Ajuntament d'Eivissa va aprovar una Ordenança
municipal d'ús i aprofitament de les platges i punts de bany del municipi d'Eivissa.
D'acord amb l'article 2 d'aquesta ordenança:
"1. La present ordenança regirà en el terme municipal d'Eivissa, en l'espai que constitueix el
domini marítim terrestre definit en el Títol I de la Llei 22/1988, de 28 de julio, de costes, i que
tingui la consideració de platja i punts de bany.
2. "Aquesta ordenança afecta a tots els usos, instal·lacions, elements i activitats susceptibles
de ser realitzades a les platges del municipi d'Eivissa, ja sigui de forma fixa o termporal, sense
menyscapte de les competències d'altres Administracions en la matèria."
L'article 3 d'aquesta ordenança recull una sèrie de definicions, entre les quals es troba
la de "zona de bany", que transcric a continuació:
"c) Zona de bany: L’emplaçament a on es troben les aigües de bany de caràcter marítim i els
emplaçaments limítrofs que constitueixen la part accessòria d’aquesta aigua en relació als usos
turísticsrecreatius.
En tot cas s’entendrà com a zona de bany aquella que disti 20 metres de la platja i 50 metres
de la costa.
En els trams de costa que no estiguin abalisats com a zona de bany s’entendrà que aquesta
ocupa una franja de mar contigua a la costa d’una amplada de 200 metres a les platges i 50
metres a la resta de la costa."
Cal aclarir que no tenim cap ordenança municipal que reguli els usos i les activitats més
enllà de la zona de bany definida anteriorment (mar territorial, aigües interiors…).
CONCLUSIÓ: Per tot això, atesa la Llei 7/2013, la normativa de costes i l'Ordenança
municipal

referenciada abans, des del meu punt de vista l'Ajuntament d'Eivissa no és
l'administració competent per tramitar els expedients, ni les inspeccions ni tampoc per
exercir la potestat sancionadora sobre l'activitat de "bar-musical" desenvolupada a bord
de les embarcacions ("party boats") que es trobin fora de la zona de bany, d'acord amb
la definició que s'ha transcrit abans. No obstant això, és evident que en cas que la societat

titular d'aquesta activitat utilitzi un local o establiment (oficines, tallers, magatzems, etc.) per a la
venda de tickets o altres activitats relacionades ambo els "party boats", sí que precisen del
corresponent títol habilitant d’exercici d’activitat.
Agrairïa que m'informeu sobre el vostre criteri interpretatiu en relació amb els party boats.

