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Títol de la iniciativa :
Regulació dels "Party Boats"

Contingut de la iniciativa :

Els anomenats “party-boats”, embarcacions on es celebren festes, han proliferat en els darrers
anys a les platges de les Illes Balears i d’arreu. El buid legal existent en la matèria ha fet que les
males pràctiques de molts d’aquests “party-boats” generin multitud de queixes, especialment a
llocs com Eivissa o Magaluf, on la seva activitat s’ha incrementat notablement.

Cal tenir en compte que molts d’aquests vaixells s’emparen en una activitat turística, les
excursions marítimes, per oferir serveis de “tot inclòs” i barra lliure durant tot el dia i en moltes
ocasions, tota la nit, amb les conseqüents molèsties per als veïns pels renous, i el greuge cap a
l’oferta de restauració i d’oci, que la pateix com una clara competència deslleial.

Per tot això el Grup parlamentari MÉS presenta la següent Proposició no de Llei:

- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a modificar les normatives
necessàries a fi d’evitar el perjudici dels anomenats “party boats” i regular la seva activitat.

- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern autonòmic a regular, en l’àmbit de les
pròpies competències, l’activitat dels “party boats”, en tant que activitat turística, a fi d’evitar males
pràctiques i perjudicis al turisme i els residents.
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Els anomenats “party-boats”, embarcacions on es celebren festes, han proliferat en els darrers anys a les platges de les Illes Balears i d’arreu. El buid legal existent en la matèria ha fet que les males pràctiques de molts d’aquests “party-boats” generin multitud de queixes, especialment a llocs com Eivissa o Magaluf, on la seva activitat s’ha incrementat notablement.
Cal tenir en compte que molts d’aquests vaixells s’emparen en una activitat turística, les excursions marítimes, per oferir serveis de “tot inclòs” i barra lliure durant tot el dia i en moltes ocasions, tota la nit, amb les conseqüents molèsties per als veïns pels renous, i el greuge cap a l’oferta de restauració i d’oci, que la pateix com una clara competència deslleial.
Per tot això el Grup parlamentari MÉS presenta la següent Proposició no de Llei:
-         El Parlament de les Illes Balears  insta el Govern de l’Estat a modificar les normatives necessàries a fi d’evitar el perjudici dels anomenats “party boats” i regular la seva activitat.
-         El Parlament de les Illes Balears insta el Govern autonòmic a regular, en l’àmbit de les pròpies competències, l’activitat dels “party boats”, en tant que activitat turística, a fi d’evitar males pràctiques i perjudicis al turisme i els residents.
 


