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Valentín Bou Franch* 

 

La Zona econòmica exclusiva 

 

DIAPOSITIVA 1 

Hola, benvinguts. Soc Valentín Bou i en 
aquesta publicació us parlaré de la Zona 
econòmica exclusiva. 

 

DIAPOSITIVA 2 

La Zona econòmica exclusiva és un espai marí 
que que va aparéixer durant les negociacions de la 
Tercera Conferència de les Nacions Unides sobre 
el Dret de la Mar. 

En un primer moment, els Estats riberencs en 
vies de desenvolupament la van reclamar 
unilateralment per al seu gaudi exclusiu. Però, 
posteriorment, tots els Estats riberencs van fer el 
mateix. Per tant, el seu establiment s’ha realitzat 
sempre mitjançant un acte de proclamació 
expressa. 

En el cas d’Espanya, la Llei 15 de 1978 va crear 
la zona econòmica exclusiva espanyola només en 
l’Oceà Atlàntic, inclòs la Mar Cantàbrica. Però, 
posteriorment, el Reial decret 236 de 2013 va esta- 
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blir la zona econòmica exclusiva en la Mar 
Mediterrània. 

Internacionalment, la Zona econòmica 
exclusiva està regulada en la Part Cinquena del 
Conveni de 1982 sobre el Dret de la Mar. 

La Zona econòmica exclusiva es defineix com 
“una àrea situada més enllà de la mar territorial i 
adjacent a aquest”. És un espai marí complet, que 
abasta tant la columna d’aigua, com el llit i el subsol 
marí. Ha d’indicar-se, no obstant això, que els drets 
de l’Estat riberenc sobre els recursos naturals del 
llit i subsol marí s’exerceixen conforme al règim de 
la plataforma continental. 

 

DIAPOSITIVA 3 

La zona econòmica exclusiva és l’espai marí 
inclòs entre dos límits: l’interior i l’exterior. D’una 
banda, el límit interior, on comença la zona 
econòmica exclusiva, coincideix amb el límit 
exterior de la mar territorial. Devem recordeu que 
l’amplitud màxima de la mar territorial és fins a 
dotze milles marines comptades des de les línies 
de base. Però existeixen Estats que han fixat el límit 
exterior de la mar territorial en tres, quatre o sis 
milles marines, per la qual cosa tindran una zona 
econòmica exclusiva més àmplia. 

D’altra banda, el límit exterior es fixa fins a les 
dues-centes milles marines comptades des de les 
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línies de base. Però també hi ha Estats que han 
fixat el límit exterior de la seua zona econòmica 
exclusiva en distàncies inferiors. Això s’ha donat, 
sobre tot, en els casos en els quals existisca un 
altre Estat riberenc enfront de les seues costes a 
una distància inferior a quatre-centes milles 
marines. En aquests casos, és necessari realitzar 
una “delimitació” de les respectives zones 
econòmiques exclusives enfrontades. 

Respecte de la delimitació de les zones 
econòmiques exclusives entre Estats amb costes 
adjacents o enfrontades: el Conveni de Badia 
Montego indica que ha d’aconseguir-se una 
“solució equitativa”. Per a això, ha d’intentar-se , en 
primer lloc, aconseguir un acord entre els Estats 
interessats. Si no fora possible, en segon lloc 
caldria acudir als diferents mitjans pacífics de 
solució de controvèrsies. 

Cal indicar que existeix una abundant 
jurisprudència internacional sobre quins són les 
circumstàncies rellevants per a realitzar una 
delimitació fronterera que represente una “solució 
equitativa”. 

 

DIAPOSITIVA 4 

El Conveni de Badia Montego realitza en la 
Zona econòmica exclusiva una distribució de 
competències, en les quals prevalen els interessos 
de l’Estat riberenc. 
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L’Estat riberenc té en la seua Zona econòmica 
exclusiva drets de sobirania, jurisdicció i altres 
deures i deures, sense que queden definides les 
diferències entre aquestes tres classes de 
competències. Així, en primer lloc, l’Estat riberenc 
té “drets de sobirania” sobre qualsevol activitat 
econòmica. En segon lloc, té "jurisdicció" sobre: a) 
las illes artificials i les estructures fixes; b) la 
investigació científica marina; i c) la protecció i 
preservació del medi marí. Finalment, gaudeix 
d'altres “drets i deures” previstos en el Conveni de 
Badia Montego. 

Els altres Estats tenen: 1r) llibertat de 
navegació i sobrevol; 2n) llibertat d’estesa de 
cables i canonades submarins; i 3r) altres usos 
legítims de la mar relacionats amb aquestes 
llibertats. 

Finalment, el Conveni de Badia Montego conté 
una clàusula residual, en la qual s’afirma que quan 
sorgisca un conflicte d’interessos en competències 
no atribuïdes, “el conflicte es resoldrà sobre una 
base d’equitat i a la llum de totes les circumstàncies 
pertinents”, la qual cosa ningú sap molt bé què 
significa en concret. 

 

DIAPOSITIVA 5 

Això és tot el que els havia de dir. Moltes 
gràcies per la seua atenció. 


