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Pla de Xoc sobre el Brexit 

Catalunya, a punt pel Brexit 

  



  

El Govern fa temps que treballa per fer front a les incerteses i reptes derivats del Brexit. El 

gener de 2019 va impulsar el Pla d’Acció sobre el Brexit per tal d’analitzar l’impacte que 

tindrà a Catalunya, minimitzar els efectes per als sectors més afectats i identificar les 

oportunitats que sortiran. 

 

FASE 1: EL GOVERN ANALITZA I INFORMA 

 

1. Reactivació del Grup de Treball del Brexit  

El Grup de Treball del Brexit és l’encarregat d’analitzar les relacions entre el Regne Unit i 

Catalunya i determinar els interessos principals entre ambdós països.  

 

 

2. Realització del treball de prospectiva 

Els treballs realitzats en el marc d’aquest grup de treball han permès identificar els 

principals àmbits sectorials que es veuran afectats per la retirada del Regne Unit de la 

Unió Europa (residents, comerç, sector agroalimentari, inversions, turisme, universitats i 

recerca, i cultura).  

 

 

3. Presentació de la campanya d’informació 

S’ha posat a disposició de la ciutadania i les empreses una varietat de portals i d’eines per 

oferir tota la informació disponible sobre els efectes del Brexit.  

 

Des del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb la 

col·laboració de la resta de Departaments de la Generalitat de Catalunya, s’ha obert un portal 

web sobre el Brexit on la ciutadania i les empreses poden trobar informació general sobre 

els diversos escenaris possibles de retirada, el calendari actualitzat de la retirada del 

Regne Unit, els sectors més sensibles per a Catalunya com a conseqüència del Brexit, les 

respostes a les preguntes més freqüents que la ciutadania i les empreses es fan en relació 



  

a la retirada del Brexit; i l’explicació de les activitats que desenvolupa el govern de Catalunya 

per fer front a la retirada (annex 1).  

 

Per la seva part, ACCIÓ ha creat la Finestreta Brexit, un portal que inclou una eina 

d’autodiagnòstic en línia (el termòmetre Brexit), una bústia en línia per sol·licitar 

assessorament sobre la qüestió; i l’organització de xerrades informatives en tot el territori 

català. 

 

 

4. Potenciació de les relacions institucionals  

Durant el període del negociació i fins al 29 de març – data en que estava prevista la sortida 

del Brexit – el Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència ha 

mantingut una estreta col·laboració i constant contacte amb el Cònsol General del 

Regne Unit a Barcelona per saber de primera mà l’evolució de les negociacions.  

 

El 4 d’abril el Vice-president del Govern i el Conseller d’Afers Exteriors, Relacions 

institucionals i Transparència van reunir-se amb l’ambaixador del Regne Unit a Madrid i 

el cònsol del Regne Unit a Barcelona per debatre sobre els propers passos a seguir un cop 

es fa palès que la data de sortida del Regne Unit de la UE s’ajorna.  

 

  



  

FASE 2: EL GOVERN DISSENYA UN PLA DE XOC 

 

La finalització de les negociacions de 

l’acord de retirada i del document 

marc sobre les relacions futures entre 

el Regne Unit i la Unió Europea, 

pendent encara de ratificació pel 

Parlament britànic, ha permès al 

govern de la Generalitat dissenyar un 

Pla de Xoc per fer front al període 

transitori i preparar-se per a una 

nova etapa de relacions amb el 

Regne Unit.  

 

 

El Pla de Xoc:  

1. Identifica els àmbits d’interès 

especial per a Catalunya: comerç i 

turisme, drets de la ciutadania, i 

universitats i recerca.   

2. Determina les amenaces i oportunitats que el Brexit representa per a Catalunya.  

3. Proposa accions que es duen a terme per fer front amb èxit a les amenaces i per 

aprofitar les oportunitats que la retirada del Regne Unit planteja als interessos catalans.  

4. Reforça el grup de treball sobre el Brexit amb la creació de quatre grups d’acció 

altament especialitzats (annex 2) sobre la base de dos eixos principals: 

 El reposicionament de Catalunya a la Unió Europea.  

 Les accions que s’han de portar a terme en els àmbits d’interès especial per a 

Catalunya com a conseqüència del Brexit, tant des de la perspectiva de 

l’afectació als interessos catalans al Regne Unit, com del de l’afectació als 

interessos catalans en el nostre mateix territori. 

Aquests grups d’acció estan integrats pels departaments afectats, la Delegació del 

Govern al Regne Unit, la Delegació del Govern davant la Unió Europea i la Direcció 

General d’Afers Europeus i Mediterranis. 

5. Implementa les mesures adoptades pels grups d’acció a través dels departaments 

competents en els respectius àmbits sectorials, tant directament com defensant els 

interessos de Catalunya davant les institucions estatals i europees, incloses les xarxes 

europees de les que formem part.  



  

ANNEX 1 – PORTAL WEB SOBRE EL BREXIT 

 

1. QUÈ ÉS EL BREXIT? 

El terme Brexit s’utilitza per referir-se al procés de sortida del Regne Unit de la Unió 

Europea. Aquesta sortida va decidir-se mitjançant un referèndum celebrat el 23 de juny de 

2016, en el qual el 51,9% dels ciutadans britànics va votar a favor de sortir de la Unió 

Europea, mentre que el 48,1% va votar a favor de continuar formant-ne part. La participació 

va ser del 72,2%. 

Els resultats a les diferents nacions que composen el Regne Unit, però, van ser diferents: 

a Escòcia, Irlanda del Nord i Gibraltar va guanyar l’opció de continuar formant part de la 

Unió Europea, mentre que a Anglaterra i Gal·les van guanyar els partidaris de sortir-ne. 

Tal com estableix l’article 50 del Tractat de la Unió Europea, mitjançant el qual un estat pot 

sol·licitar la seva sortida de la UE, el Brexit ha de produir-se dos anys després d’haver activat 

la demanda d’aplicació d’aquest article. La data oficial de sortida del Regne Unit de la Unió 

Europea estava prevista per al 30 de març de 2019 a les 00.00 h (CET). Tanmateix, el 14 de 

març de 2019, el Parlament britànic va votar a favor d’una extensió de l’article 50 i, per tant, 

d’un ajornament del Brexit. En la cimera extraordinària del Consell Europeu del 10 d’abril, 

els líders europeus van acordar posposar la data del Brexit fins al 31 d’octubre per tal que el 

Regne Unit pugui arribar a un acord que faciliti una sortida ordenada. És una pròrroga flexible 

que permet al Regne Unit abandonar la UE tan bon punt aconsegueixi aprovar l’acord de 

retirada. 

La sortida del Regne Unit pot produir-se a través d’un acord de retirada entre el Regne Unit 

i la UE, o sense acord, és a dir, sense haver pactat els termes de la sortida. 

 

1.1 Sortida amb acord 

El 15 de novembre de 2018, l’equip negociador de la UE i del Regne Unit van presentar un 

esborrany de l’acord de retirada i de la declaració política. El Parlament britànic, però, ha 

rebutjat l’acord de retirada en tres ocasions. 

 ACORD DE RETIRADA 

La sortida a través d’un acord de retirada facilita una sortida ordenada del Regne Unit de la 

UE. Entre els aspectes més importants, l’acord de retirada garanteix que el Regne Unit 

compleixi les obligacions financeres adquirides mentre era membre de la Unió, permet 

assegurar els drets dels ciutadans residents tant a la UE com al Regne Unit i evita 

una frontera dura entre la República d’Irlanda i Irlanda del Nord. L’acord també preveu 



  

un període de transició de 21 mesos a partir de la data de sortida amb la finalitat de negociar 

la futura relació entre el Regne Unit i la UE. Durant aquest període, el Regne Unit 

continuarà sota jurisdicció europea, tot i que no participarà a les institucions ni al procés de 

presa de decisions de la UE. 

Els aspectes principals de l'acord de retirada són: 

Drets de ciutadania 

L’acord garanteix els drets dels ciutadans de la UE residents al Regne Unit i els dels 

ciutadans britànics residents a la UE fins a la fi del període de transició. L’acord també 

cobreix els drets dels familiars, futurs fills i treballadors de frontera. També s’inclou a 

estudiants, treballadors per compte aliè i autònoms. Queden exclosos d’aquests drets, però, 

els enllaços matrimonials futurs i els nacionals de països tercers en procés d’aplicació de 

visats i persones refugiades o apàtrides. 

L’acord protegeix el dret de residència, és a dir, el dret a continuar vivint al país en les 

mateixes condicions i a adquirir la residència permanent al cap de cinc anys. També protegeix 

el reconeixement de les qualificacions professionals, així com tots els aspectes relacionats 

amb el sistema de la seguretat social, com el dret a l’assistència sanitària, a les pensions i a 

altres beneficis de la seguretat social. 

Disposicions sobre la separació 

L’acord regula àmbits relacionats amb el funcionament del mercat únic, la protecció de 

les IGP (indicacions geogràfiques protegides), la contractació pública i la cooperació 

judicial i policial en curs, entre d’altres. 

Estableix que la relació comercial entre la UE i el Regne Unit es mantindrà similar fins a la fi 

del període de transició. Els béns que es comercialitzen entre tots dos territoris continuaran 

circulant lliurement sense necessitat de reetiquetatge. Igualment, es mantindrà la protecció 

dels drets de propietat intel·lectual dels productes, marques i dissenys ja registrats sota la 

legislació de la UE. Les més de 3.000 IGP existents actualment a la UE continuaran sent 

protegides al Regne Unit sota legislació nacional. Així mateix, tots els procediments 

de contractació pública en curs abans del Brexit hauran de concloure tal com estableix la 

legislació de la UE. Pel que fa a la cooperació judicial i policial en afers que estan en curs, 

s’aplicarà la legislació actual fins al final del període transitori. 

Període transitori 

L’acord preveu l’establiment d’un període transitori de 21 mesos a partir de la data de sortida 

del Regne Unit. Durant aquest període, les lleis de la UE es continuaran aplicant al Regne 

Unit com si fos un estat membre. Tanmateix, no prendrà part en el procés de presa de 

decisions de la UE i no estarà representat en les institucions europees. L’acord de retirada 



  

també preveu la possibilitat de sol·licitar l’extensió d’aquest període transitori una sola 

vegada per a un període de dos anys. En aquest cas, el Regne Unit podrà participar en 

programes del Marc Financer Pluriennal com a país tercer, i també haurà de contribuir al 

pressupost de la UE. 

Acord financer 

L’acord de retirada estableix la metodologia per calcular les obligacions econòmiques del 

Regne Unit amb relació al Marc Financer Pluriennal 2014-2020, als fons fiduciaris, al Banc 

d’Inversions Europeu, al Banc Central Europeu, a les agències de la UE i al Fons Europeu de 

Desenvolupament. L’acord no estableix la quantitat exacta ni tampoc indica una data límit per 

fer front a les seves obligacions. 

Governança de l’acord 

Durant el període transitori, un comitè mixt establert entre la UE i el Regne Unit serà el 

responsable de comprovar l’aplicació de l’acord, i el Tribunal de Justícia de la UE serà 

l’àrbitre en els afers relacionats amb el dret europeu i la legalitat de la Unió. Així mateix, el 

comitè mixt establirà una llista de 25 representants de la UE i del Regne Unit per conformar 

un panell d’arbitratge en cas que sorgeixin disputes respecte de la interpretació de l’acord. 

La finalitat dels arbitratges serà comprovar el compliment dels acords assolits. En el cas de no 

compliment, el comitè podrà imposar una sanció o fins i tot suspendre l’aplicació de l’acord 

de retirada, exceptuant l’apartat dels drets dels ciutadans. 

Protocol sobre la República d’Irlanda i Irlanda del Nord 

L’acord també inclou un protocol per evitar l’establiment d’una frontera física entre la 

República d’Irlanda i Irlanda del Nord i assegurar la protecció dels Acords de Pau de Divendres 

Sant. L’acord proposa una clàusula de salvaguarda (backstop solution) que estableix que, 

si durant el període de transició el Regne Unit i la UE no arriben a un acord comercial que eviti 

la frontera entre els dos territoris, el Regne Unit continuarà formant part de la Unió Duanera 

de forma temporal fins que s’arribi a un acord que eviti la frontera amb Irlanda del Nord. 

Aquest territori duaner comú entre el Regne Unit i la UE inclou les regulacions de la UE 

respecte de la política comercial, les mesures de protecció ambiental, de treball i d’estàndards 

socials i l’absència de tarifes, quotes o controls. 

A més a més, Irlanda del Nord mantindrà un alineament específic amb la UE per assegurar 

que no s’estableixi una frontera entre les dues Irlandes. Aquest alineament inclou la provisió 

de béns i normes sanitàries, la regulació de la producció, la comercialització agrària i l’IVA. 

D’altra banda, el protocol també protegeix l’Àrea Comuna de Viatge (CTA) entre Irlanda i 

Irlanda del Nord per tal de mantenir el lliure moviment de ciutadansd’Irlanda i el Regne Unit 

a les illes d’Irlanda, Gran Bretanya, l’illa de Man i les illes del Canal. 



  

 DECLARACIÓ POLÍTICA 

La declaració política és un text no vinculant que acompanya l’acord de retirada i defineix el 

marc polític per a la futura relació entre el Regne Unit i la Unió Europea, que s’haurà de 

negociar durant el període transitori. Estableix com podria ser la futura relació a partir 

d’un acord d’associació que integri els diferents àmbits de cooperació, des de l’àmbit 

econòmic —a través d’un acord de lliure comerç—, la seguretat, la política exterior, la defensa 

i la participació en programes europeus. 

Els aspectes principals de la declaració política són: 

Associació econòmica 

La declaració posa de manifest el compromís del Regne Unit i de la UE de negociar una àrea 

de lliure comerç amb una cooperació sectorial en àmbits d’interès mutu. 

La declaració proposa la lliure circulació de béns sense tarifes o restriccions quantitatives 

pels diferents sectors. Igualment, també es preveu la possible cooperació del Regne Unit amb 

les agències europees dels medicaments (EMA), de productes químics (ECHA) o d’aviació 

(EASA). Tot i la voluntat de mantenir una relació estreta, el document estipula que les dues 

regions seran mercats separats. 

En matèria de serveis i inversió, la relació entre el Regne Unit i la UE contindrà propostes 

similars a les que es troben en altres acords de lliure comerç. Aquestes propostes tenen com 

a objectiu evitar la inestabilitat financera i protegir tant els inversors com els consumidors. 

En l’àmbit de la mobilitat, la declaració proposa la lliure circulació com a tercer país, sense 

visats per a estades curtes, així com condicions específiques per a investigadors, estudiants, 

formació i intercanvi de joves, a més de la coordinació dels sistemes de seguretat social. 

Així mateix, també es mostra la voluntat d’evitar qualsevol disrupció en els àmbits 

de transport, com l’aviació, el transport per carretera, ferroviari i marítim. En l’àmbit de 

la pesca, el Regne Unit i la UE hauran d’arribar a un acord sobre l’accés a les aigües 

territorials i les quotes pesqueres, que haurà de ser ratificat abans de l’1 de juliol de 2020. 

Associació en seguretat 

En aquest àmbit, la declaració posa l’èmfasi en la voluntat de promoure el multilateralisme i 

de col·laborar conjuntament contra les amenaces existents, com la delinqüència internacional, 

la ciberdelinqüència i les campanyes de desinformació. Per tal d’assolir aquest objectius, la 

declaració política mostra la voluntat d’incloure la cooperació policial i judicial en assumptes 

penals i en política exterior, així com en seguretat i defensa. 

 



  

Àmbit institucional 

La governança de la futura relació, que es plasmarà en un acord d’associació, es farà 

mitjançant diàlegs bilaterals, ja siguin cimeres, reunions en l’àmbit ministerial, tècnic o 

parlamentari. La gestió i supervisió de l’aplicació de la futura relació anirà a càrrec 

d’una comissió mixta, que també facilitarà la resolució de diferències. 

 

1.2 Sortida sense acord 

En cas de no acord, la legislació comunitària es deixarà d’aplicar al Regne Unit tan bon punt 

es produeixi la sortida, i s’obrirà un període de buit legal i inseguretat jurídica entre dos 

socis que tenen un comerç bilateral de 600.000 milions d’euros anuals. El Regne Unit passarà 

a ser un país tercer i no hi haurà lliure circulació de mercaderies, persones, serveis i 

capitals. Paral·lelament, les entitats britàniques deixaran de ser elegibles per al finançament 

europeu i no podran participar en procediments de contractació pública. 

Tant el Regne Unit com la UE hauran de buscar un acord sobre la futura relació sense un 

període transitori. Consegüentment, s’aplicaran les normes i aranzels propis a les respectives 

fronteres sota la normativa comercial de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), la qual 

cosa afectarà el transport entre els territoris i provocarà una regressió en l’actual integració 

comercial. 

Tanmateix, tant la Unió Europea com els estats membres s’estan preparant per a aquest 

escenari. 

La Comissió Europea ha impulsat un pla de contingència per tal de minimitzar l’impacte del 

Brexit sobre els ciutadans i les empreses. El pla inclou diverses mesures en els àmbits més 

afectats, com els serveis financers, el transport aeri, les duanes i la política de canvi 

climàtic, entre d’altres. Les mesures seran temporals i seran adoptades per la UE de forma 

unilateral, sempre que hi hagi reciprocitat per part del Regne Unit. 

Així mateix, l’1 de març de 2019 el Govern espanyol també va aprovar un reial decret 

llei que inclou diverses mesures temporals i de caràcter recíproc en cas d’un Brexit sense 

acord. El decret preveu diverses mesures per garantir la continuïtat dels contractes 

dels serveis financers, preveu l’establiment de noves condicions duaneres i la regulació de 

la situació dels operadors econòmics. En l’àmbit dels drets dels ciutadans, el pla preveu 

mantenir els drets de residència dels ciutadans britànics a Espanya fins a finals del 2020. 

 

 

 



  

2. EL BREXIT A CATALUNYA 

El grau d’afectació del Brexit a Catalunya dependrà del futur marc de les relacions entre la 

Unió Europea i el Regne Unit, que es negociarà un cop es faci efectiu el Brexit. És a partir de 

l’establiment d’aquest nou marc que es podran assentar les relacions entre els ciutadans i els 

operadors econòmics públics i privats del Regne Unit i de la Unió Europea. 

Així mateix, sabem que el Brexit impactarà en els àmbits on la naturalesa i intensitat dels 

lligams entre els dos països és més forta. Per això, el coneixement d’aquests lligams és 

imprescindible per tal de preparar-se per al moment en què el Regne Unit abandoni la Unió 

Europea i s’iniciï un nou capítol en les relacions entre tots dos territoris. 

A continuació, trobareu una relació dels vincles entre el Regne Unit i Catalunya, així com els 

àmbits més afectats pel Brexit a Catalunya. 

 RESIDENTS 

Segons dades d’Idescat, el 2018 hi havia 19.445 britànics vivint a Catalunya, la qual cosa 

representa el 6,9% dels estrangers comunitaris; així mateix, hi havia un total de 19.296 

catalans residint al Regne Unit. 

En cas d’acord, tots els drets dels ciutadans comunitaris i del Regne Unit es mantindran 

fins al final del període transitori, que es preveu que finalitzi el 31 de desembre de 2020. 

Un cop finalitzat aquest període, els drets dels ciutadans que arribin al Regne Unit o a 

Espanya estaran subjectes a l’acord a què s’arribi durant la futura relació. 

Si durant la negociació de la futura relació, el Regne Unit i la UE aposten per un acord de 

lliure comerç o d’associació, els reglaments comunitaris deixaran de ser aplicables i serà 

necessari establir un conveni bilateral entre el Regne Unit i els estats membres. Així mateix, 

qualsevol desplaçament de treballadors implicarà la tramitació d’un visat i d’un permís 

específic de treball. La lliure circulació de treballadors entre el Regne Unit i la UE només es 

mantindrà si el Regne Unit s’adhereix a l’Espai Econòmic Europeu o adopta un model 

semblant al de Suïssa. 

En cas que no hi hagi acord, la negociació de la futura relació s’haurà de dur a terme sense 

un període transitori. Tanmateix, tant la Unió Europea com els estats membres estan duent a 

terme plans de contingència per preparar-se per a una sortida sense acord. En referència 

als drets dels ciutadans, el Govern espanyol preveu que en el moment en què els tractats de 

la Unió Europea deixin d’aplicar-se als ciutadans britànics, aquests i els seus familiars que 

resideixin a Espanya abans de la sortida, disposin d’un termini de 21 mesos per sol·licitar la 

documentació corresponent a la seva nova condició. 

 

 



  

 COMERÇ 

El Regne Unit és el cinquè soci comercial de Catalunya amb el 5,5% del total exportat el 

2018 (3.926,6 milions d’euros), que equival a l’1,8% del PIB català. Actualment, hi 

ha 3.330 empreses exportadores a Regne Unit, de les quals 2.195 són exportadores regulars. 

Des de 2016 s’ha detectat una reducció en les exportacions catalanes al Regne Unit (–4,4% 

el 2016, –1,7% el 2017 i –2,6% el 2018) coincidint amb la devaluació de la lliura esterlina a 

conseqüència del referèndum del Brexit. La tendència decreixent ha continuat durant el 2018 

(–3,0% entre gener i octubre 2018). 

Per sectors, l’efecte seria especialment rellevant en l’automoció, que representa el 37,7% del 

total exportat al Regne Unit el 2018 i el 12,4% el 2017. El segon sector més afectat seria el de 

l’alimentació i begudes, amb l’afegit que les empreses del sector temen que un Brexit sense 

acord es tradueixi en un nombre més gran de tràmits a les duanes i dificultats en les trameses 

de productes peribles com la carn o la fruita. 

Altres sectors afectats a Catalunya serien el químic, el tèxtil i el de material elèctric, per la 

seva importància exportadora, i els productes farmacèutics, que serien objecte de controls 

no duaners en cas d’un Brexit sense acord. 

El Regne Unit és el 7è país d’origen de les importacions catalanes (3,1% del total), i aquest 

percentatge és més baix a Catalunya que al conjunt de l’Estat (3,6%). Les importacions 

procedents del Regne Unit l’any 2018 van assolir 2.829 milions d’euros en termes corrents, 

un 11,7% més que l’any anterior. Per sectors, la importació de vehicles concentra el 28,6% 

del total d’importacions, la indústria química el 21,1%, alimentació i begudes el 9,7%, i 

la indústria informàtica el 7,9%. 

La sortida del Regne Unit implicarà que, entre altres coses, el flux de mercaderies entre 

Espanya i el Regne Unit deixi de ser considerat com a operació intracomunitària per estar 

sotmès a formalitats duaneres. El nou règim comercial, tant en un escenari de sortida amb 

o sense acord, encarirà la importació i exportació dels productes degut als aranzels i al nou 

règim fiscal i legal del comerç (des de l’etiquetatge fins a la composició dels productes).  

 SECTOR AGROALIMENTARI 

La balança agroalimentària catalana és positiva. El 2018, les exportacions agroalimentàries 

catalanes al Regne Unit van suposar 571,5 milions d’euros, mentre que les importacions van 

representar 310,7 milions d’euros. 

L’alimentació és el quart sector en importància de les exportacions catalanes al Regne Unit, 

amb un 13% del total exportat. Així mateix, el Regne Unit és el cinquè país de destí de les 

exportacions d’aliments i begudes de Catalunya. Pel que fa a les importacions, el Regne Unit 



  

és el vuitè proveïdor d’aliments i begudes de Catalunya, principalment de begudes 

alcohòliques, peix i marisc i productes de pastisseria. 

Els sectors agroalimentaris catalans que més exporten a Regne Unit són: el carni (22,67% del 

total exportat) i el de begudes (14,40%) —liderat pels vins (59,71%). 

Així mateix, l’any 2015 el Regne Unit va ser el primer país destinatari de les exportacions 

internacionals de vi amb denominació d’origen (DO), amb un 21,35% del volum destinat a la 

Unió Europea. Respecte del cava, l’any 2016 el Regne Unit va figurar com a tercer país 

destinatari de les exportacions internacionals de Catalunya. Tot i així, l’evolució del volum 

comercialitzat en els darrers 6 anys mostra una tendència a la baixa. 

Quant a la quantificació de l’impacte sobre el pressupost comunitari a escala europea, es 

preveu una disminució del 3,5% en el nou Marc Financer Plurianual pel que fa als fons 

destinats a pagaments directes (FEADA) i del 15,3% dels fons destinats a mesures de 

desenvolupament rural (FEADER). 

 INVERSIONS 

Tot i que les inversions del Regne Unit a Catalunya van mostrar una tendència 

decreixent entre el període 2012-2014, des de 2015, les inversions han mostrat una 

clara tendència a l’alça. Entre gener i setembre del 2018 la inversió va ascendir a 328,2 

milions d’euros. 

Més de la meitat de la inversió del Regne Unit a Catalunya en el període 2012-2018 es 

concentra en els sectors de la informació i comunicacions, suposant un 28,4% del total, en 

la construcció, amb un 18,1%, i en productes farmacèutics, amb un 14,7%. 

El Regne Unit ha estat la tercera destinació de les inversions de les empreses catalanes a 

l’estranger en la darrera dècada (9,4%), per darrere de França (13,5%) i dels EUA (11,5%). 

Entre 2008 i 2017, s’han invertit 2.652 milions d’euros, concentrats en un 58,3% en recollida 

i tractament de residus. També destaquen les inversions en infraestructures de 

telecomunicacions, un 19,1% del total, i en comerç, un 5,7%. El 2018, hi havia 

comptabilitzades un total de 461 filials catalanes de 233 empreses matriu catalanes al Regne 

Unit i 661 filials britàniques de 511 empreses matriu britàniques a Catalunya. 

Tanmateix, i malgrat les incerteses, diversos analistes i consultors apunten que el Brexit pot 

ser un factor positiu per a l’atracció d’empreses i les inversions estratègiques que cerquin 

una diversificació de risc o una nova localització de les seves seus i plantes de producció al 

mercat únic europeu i, més concretament, a països on els nivells de competitivitat, costos i 

infraestructures els resultin més favorables. 

 

 



  

 TURISME 

El Regne Unit és el segon país en nombre de turistes estrangers que visiten Catalunya. 

Segons dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies, un total de 2 milions de turistes britànics van visitar Catalunya durant el 

2018. 

El sector turístic també es podria veure afectat pel Brexit. A principis d’any, el Govern britànic 

va preveure una caiguda de la seva economia d’entre un 2% i un 8% després de la sortida de 

la Unió Europea. Això podria tenir un impacte sobre la capacitat adquisitiva de la població, 

que en el sector turístic es podria traduir en una reducció del nombre de sortides dels turistes 

britànics i en la disminució de la seva despesa en el país d’origen i de destí. 

La incertesa sobre el regim d’immigració aplicable i les possibles restriccions que poden 

patir els viatgers han posat també en alerta el sector turístic a Catalunya. Aspectes com el 

requeriment de visats, la legalitat sobre les companyies aèries de capital britànic i les 

despeses addicionals que poden sorgir per operar a l’espai aeri europeu podrien perjudicar el 

turisme. 

 UNIVERSITATS I RECERCA 

La col·laboració acadèmica i en activitats de recerca entre Catalunya i el Regne Unit 

és estreta i altament positiva. Es manté una bona col·laboració pel que fa al flux de recursos 

humans, la col·laboració en projectes de recerca, el finançament de les activitats vinculades 

al coneixement i la realització conjunta de programes d’educació superior. 

Actualment hi ha 370 persones de nacionalitat britànica que formen part del personal 

docent i investigador a les universitats públiques i privades i als centres de recerca de 

Catalunya. Així mateix, un terç dels investigadors del programa ICREA són del Regne Unit 

o venen d’un centre del Regne Unit. 

A Catalunya s’hi troben 299 estudiants de grau, màster i doctorat britànics, així com 330 

estudiants d’Erasmus provinents del Regne Unit. D’altra banda, hi ha 668 estudiants 

d’Erasmus catalans residint al Regne Unit i al voltant d’un miler d’investigadors catalans al 

Regne Unit. 

Pel que fa a la recerca, el Regne Unit és el principal país amb el qual col·labora Catalunya 

en projectes amb finançament de la Comissió Europea: un total de 615 projectes d’Horizon 

2020, els quals han generat 650 milions d’euros. 

Així mateix, les institucions catalanes capten vora 3.000 milions d’euros en finançament de 

les institucions britàniques que aporten fons per a recerca. 

 



  

 CULTURA 

Segons dades de l’ICEC, el Regne Unit és la quarta destinació més visitada per part 

dels artistes catalans d’arts escèniques i de música en gira. Arran del Brexit, es preveuen 

retallades en la inversió pública en cultura, inclosos els fons de suport de l’Arts Council, i la 

pèrdua potencial de fons europeus. Igualment, un Brexit amb o sense acord tindrà impactes 

significatius en termes pràctics, tals com la possibilitat d’haver de demanar permisos o visats 

per treballar i/o actuar, el transport d’equipament i escenografies o en matèria de llei 

de copyrights. 

A finals de gener de 2019, la Creative Industries Federation va publicar un informe sobre 

l’afectació del Brexit en l’àmbit cultural; l’informe destaca que un 40% de les indústries 

creatives britàniques considerava que una sortida sense acord perjudicaria la seva 

habilitat empresarial d’efectuar exportacions, i un 21% han expressat la voluntat 

de traslladar part o tot el seu negoci fora del país. 

Pel que fa al finançament europeu, el Govern britànic ja ha expressat la seva intenció que 

aquells projectes que hagin estat seleccionats per rebre fons europeus, tals com l’European 

Regional Development Fund o l’Horizon 2020, tinguin els fons garantits durant la durada del 

projecte. 

 

3. PREGUNTES FREQÜENTS 

 

3.1 Ciutadania 

 

 DRETS DE RESIDÈNCIA I TREBALL 

Soc una persona catalana residint al Regne Unit. Com m’afecta el Brexit si s’aprova 

l’acord de retirada? 

Tots els drets dels ciutadans es mantindran fins al final del període de transició com si el 

Regne Unit encara fos membre de la UE. Aquest període entrarà en vigor el dia que es faci 

efectiu el Brexit i tindrà una durada de 21 mesos. 

Els drets dels ciutadans que arribin al Regne Unit després del període transitori estaran 

subjectes a l’acord assolit sobre la futura relació entre el Regne Unit i els diferents estats 

membres de la UE o a les condicions que estableixin les autoritats britàniques. 

 

 



  

Quines gestions he de fer? 

Tots els ciutadans de la UE i familiars que vulguin residir, treballar o estudiar al Regne Unit 

després del 30 de juny de 2021 hauran d’acreditar la seva residència a través del sistema de 

registre de ciutadans de la UE que ha habilitat el Govern britànic (EU Settlement Scheme). 

Els ciutadans que faci més de 5 anys que resideixen de forma permanent al Regne Unit 

obtindran l’estatus d’assentat (settled status). 

Els ciutadans que faci menys de 5 anys que resideixen al Regne Unit obtindran l’estatus 

de preassentat (pre-settled status). 

Quan he de registrar-me?  

El sistema de registre de ciutadans de la UE ja està obert. Podeu presentar la vostra sol·licitud 

fins al 30 de juny de 2021. 

Quins requisits necessito per obtenir l’estatus d’assentat? Quins drets tindré amb 

aquest estatus? 

Podreu obtenir l’estatus d’assentat si heu arribat al Regne Unit abans del final del període de 

transició i hi heu residit de forma continuada durant cinc anys. Es considera que residiu de 

forma continuada si heu viscut al Regne Unit com a mínim durant sis de cada dotze mesos 

durant un període de cinc anys. 

Aquest estatus us donarà el mateix accés a l’educació, sanitat, pensions i beneficis que 

qualsevol altre ciutadà britànic. Entre d’altres, podreu residir al Regne Unit per un període 

indefinit, sol·licitar la ciutadania britànica i marxar del país sense perdre l’estatus permanent 

fins a un màxim de cinc anys. 

Quins drets tindré amb l’estatus de preassentat? 

Amb aquest estatus, podreu treballar al Regne Unit, tindreu accés a la sanitat pública i podreu 

marxar del país sense perdre l’estatus de preassentat durant dos anys seguits. Quan faci cinc 

anys que residiu al Regne Unit, podreu sol·licitar l’estatus d’assentat. 

Fa més de cinc anys que resideixo al Regne Unit i disposo d’un document de residència 

permanent en aquest país. Com m’afecta el Brexit? 

Caldrà que sol·liciteu un nou estatus de residència permanent a través de l’EU Settlement 

Scheme. Atès que ja disposeu del document de residència permanent, el procediment 

administratiu per a sol·licitar-lo és senzill: haureu de presentar un document d’identitat, 

declarar qualsevol condemna penal i demostrar que continueu residint al Regne Unit. El nou 

document de residència us serà expedit de forma gratuïta. 



  

Fa menys de cinc anys que visc i treballo al Regne Unit. Puc quedar-me al país un cop 

es faci efectiu el Brexit? 

Sí, la legislació de la UE en matèria de lliure circulació continuarà aplicant-se fins al final del 

període transitori. Tanmateix, caldrà que us registreu a través de l’EU Settlement Scheme per 

tal d’acreditar la vostra residència i obtenir l’estatus de preassentat. Un cop hàgiu acumulat 

cinc anys de residència legal, podreu sol·licitar l’estatus d’assentat. 

Tindré algun tipus de protecció si vaig a buscar feina al Regne Unit uns mesos abans 

que acabi el període transitori? 

Sí, els ciutadans de la UE que busquin feina al Regne Unit abans que acabi el període 

transitori podran quedar-se al país durant un període de sis mesos a partir de la seva data 

d’arribada (o més temps si hi ha una possibilitat real de ser contractats). Si després d’aquests 

sis mesos no han trobat feina i no tenen recursos suficients per costejar la seva residència al 

Regne Unit, hauran d’abandonar el país. 

Com m’afecta el Brexit si vaig a viure al Regne Unit després del període transitori? 

Els drets dels ciutadans que vagin a viure al Regne Unit un cop finalitzat el període transitori 

seran els que s’estableixin en l’acord sobre la relació futura o, si no n’hi ha, els que estableixi 

el Regne Unit. 

Visc i treballo al Reghe Unit. Si em caso amb una persona catalana després del període 

transitori, podrà venir a viure amb mi al Regne Unit? 

No, l’acord de retirada no protegeix les persones que es casin amb un ciutadà o ciutadana de 

la UE resident al Regne Unit després del període transitori. El cònjuge haurà de complir la 

normativa del Regne Unit en matèria d’immigració. 

Soc una persona catalana que viu al Regne Unit. El meu cònjuge podrà venir a viure 

amb mi després del període transitori? 

Sí, l’acord de retirada protegeix tant els membres de la família nuclear que hagin residit 

legalment al Regne Unit amb un ciutadà o ciutadana de la UE abans que finalitzi el període 

transitori com els membres de la família nuclear que estiguin relacionats amb un ciutadà o 

ciutadana de la UE en finalitzar el període transitori, encara que no resideixin al Regne Unit. 

Soc una persona amb ciutadania britànica que resideix a Catalunya. Com m’afecta el 

Brexit? 

Si encara no ho heu fet, cal que us registreu a l’oficina d’estrangeria de la província on visqueu 

com a ciutadà o ciutadana de la Unió resident a Espanya. Aquest tràmit us permetrà obtenir 

un certificat de registre mitjançant el qual podreu acreditar la vostra condició de beneficiari de 

l’acord de retirada. 



  

Com a persona de nacionalitat britànica, el 2010 vaig obtenir el dret a la residència 

permanent a Catalunya. El març de 2017 vaig anar a estudiar a l’estranger. He de tornar 

a Catalunya abans de la fi del període transitori per tal de no perdre els meus drets al 

país?  

No, com que ja heu obtingut la residència permanent abans de marxar a l’estranger, teniu 

cobertura de l’acord de retirada si torneu al país en un període de fins a cinc anys després 

d’haver sortit. Tot i això, és possible que hàgiu de sol·licitar un nou estatus de residència 

permanent, que haureu de formalitzar com a màxim sis mesos després del final del període 

transitori. 

Com m’afectarà un escenari de no acord si com a persona catalana resideixo al Regne 

Unit després del Brexit? 

En cas que no s’arribi a un acord de retirada entre el Regne Unit i la UE, el Regne Unit podrà 

aprovar les seves pròpies normes d’estrangeria. Tanmateix, el Govern britànic s’ha 

compromès a mantenir alguns dels drets dels ciutadans de la UE que resideixin al Regne Unit 

abans que es produeixi el Brexit. En aquest escenari, també haureu d’acreditar la vostra 

residència a través de l’EU Settlement Scheme. El termini per sol·licitar la residència serà fins 

al 31 de desembre del 2020. 

Com m’afectarà un escenari de no acord si soc una persona britànica que viu a 

Catalunya? 

En cas de no acord, el Govern espanyol ha previst mesures de contingència en aquest àmbit. 

La mesura estableix que les persones nacionals del Regne Unit residents a Espanya abans 

de la data de la retirada i els seus familiars passaran a regir-se pel règim de ciutadans d’un 

tercer Estat, i hauran d’acreditar la seva residència legal a Espanya. Per fer-ho, les persones 

de nacionalitat britànica hauran de presentar el certificat de registre per tal d’obtenir la Targeta 

d’Identitat d’Estranger, document que acreditarà la seva residència legal a Espanya. El termini 

per fer-ho serà fins al 31 de desembre de 2020. 

 VIATJAR AL REGNE UNIT 

Podré viatjar al Regne Unit després del Brexit? 

Sí, es preveu que la connectivitat aèria entre el Regne Unit i Espanya pugui mantenir-se i, per 

tant, que pugueu volar al Regne Unit després del Brexit, fins i tot en cas de no acord. 

En cas de no acord, el Govern espanyol ha previst mesures de contingència per evitar la 

interrupció dels serveis aeris i mantenir les condicions actuals de connectivitat entre el Regne 

Unit i la UE durant un període transitori. La mesura preveu que els vols als aeroports del 

Regne Unit se segueixin considerant com a vols dins l’Espai Econòmic Europeu fins al 28 de 

febrer de 2020 per tal de minimitzar l’impacte en els passatgers. 



  

Necessitaré un visat per viatjar al Regne Unit després del Brexit? 

En cas d’acord, podreu viatjar lliurement al Regne Unit amb un passaport o document 

d’identitat vàlids fins al final del període transitori. Després d’aquest període, les normes 

d’entrada al Regne Unit quedaran fora de l’àmbit d’aplicació de l’acord de retirada i els visitants 

hauran de complir amb les lleis acordades entre el Regne Unit i els estats membres de la UE. 

En cas de no acord, el Regne Unit serà considerat un estat tercer i es modificaran les 

normatives de viatge. Caldrà disposar d’un passaport i es podria requerir un visat. Tanmateix, 

la Comissió Europea s’ha compromès a eximir de visat els ciutadans britànics que visitin la 

UE durant un període inferior als tres mesos sempre que el tracte sigui recíproc per als 

ciutadans de la UE que visitin el Regne Unit. 

Podré seguir gaudint del roaming gratuït al Regne Unit després del Brexit? 

En cas d’acord, el roaming continuarà sent gratuït fins a la fi del període transitori. 

En cas de no acord, les empreses de telefonia mòbil ja no estaran obligades a complir les 

normes de la UE quan operin al Regne Unit. Això pot comportar que els operadors apliquin 

càrrecs als clients de la UE que utilitzin serveis d’itinerància de dades quan viatgin al Regne 

Unit. 

 SEGURETAT SOCIAL I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 

Tinc períodes cotitzats al Regne Unit i a Catalunya. Aquests períodes es tindran en 

compte per poder accedir a una pensió després del Brexit? 

En cas d’acord, els períodes cotitzats es tindran en compte d’acord amb el dret europeu 

aplicable fins al final del període transitori. Així mateix, el pagament de les pensions es 

realitzarà d’acord amb el principi d’exportabilitat previst a la normativa europea, tant si residiu 

al Regne Unit com si ho feu a Catalunya o a un Estat membre de la UE. 

En cas de no acord, el Govern espanyol ha presentat una sèrie de mesures de contingència 

de caràcter recíproc en les quals s’expressa la voluntat que tant les persones de nacionalitat 

espanyola com les britàniques puguin rebre les seves respectives pensions i valoritzacions si 

han cotitzat al Regne Unit o a Espanya fins a la data de la retirada del Regne Unit. 

Tinc períodes cotitzats al Regne Unit i a Catalunya. Aquests períodes es tindran en 

compte per poder accedir a una prestació d’atur després del Brexit? 

En cas d’acord, es mantindrà la situació actual amb relació a l’accés a les prestacions d’atur 

fins al final del període transitori. 

En cas de no acord, les mesures de contingència de l’Estat espanyol permetran tenir en 

compte els períodes cotitzats al Regne Unit abans del Brexit a l’hora d’accedir a les 



  

prestacions d’atur. La sol·licitud i l’accés a les prestacions es realitzaran en les mateixes 

condicions que estableix l’actual legislació espanyola. Pel que fa a l’accés a les prestacions 

d’atur del Regne Unit, caldrà obeir la seva legislació nacional. 

Com a persona catalana que treballa de forma permanent al Regne Unit, tindré dreta  a 

assistència sanitària gratuïta després del Brexit? I la meva família? 

Com a treballador actiu al Regne Unit, on esteu cotitzant i pagant impostos, teniu dret a 

assistència sanitària gratuïta. Així mateix, els vostres familiars també podran gaudir 

d’assistència sanitària al país. Els familiars directes són: 

 Cònjuge o parella civil 

 Els vostres descendents directes o del cònjuge o parella civil, que siguin menors de 21 

anys o depenguin de vosaltres o del cònjuge o parella civil. 

 Els vostres ascendents directes (pares/avis/besavis) o del cònjuge o parella civil, que 

depenguin d’una de les dues parts. 

Si com a ciutadà britànic vull fer turisme a Catalunya després del Brexit, tindré 

assistència sanitària? 

En cas d’acord, els Reglaments Comunitaris seguiran vigents fins al final del període transitori 

i, per tant, tindreu accés a l’atenció sanitària a Catalunya mitjançant la Targeta Sanitària 

Europea. 

En cas de no acord, el govern espanyol ha adoptat mesures de contingència per garantir 

l’accés a l’assistència sanitària durant estades temporals, sempre que les autoritats 

britàniques concedeixin un tracte recíproc als ciutadans espanyols. Podreu ser atesos als 

centres sanitaris que integren el Sistema Nacional de Salut presentant el document acreditatiu 

de la cobertura a càrrec de les autoritats britàniques corresponents (NHS). 

 UNIVERSITATS 

En cas de no acord, com podran accedir a les universitats espanyoles els estudiants 

procedents de sistemes educatius britànics? 

El Govern espanyol ha previst una sèrie de mesures de contingència de caire recíproc que 

preveuen que els estudiants nacionals britànics puguin seguir accedint als respectius sistemes 

educatius mitjançant els mateixos procediments durant els cursos 2019-2020 i 2020-2021. 

El meu fill/a començarà els seus estudis universitaris al Regne Unit aquest any, però 

els acabarà l’any 2022. Com afectarà el Brexit al seu estatus? 



  

A partir de l’1 de gener de 2021, el vostre fill podrà continuar residint al Regne Unit amb 

l’estatus d’estudiant, tal com succeeix actualment amb els assalariats o demandants 

d’ocupació. Així mateix, els estudiants que comencin els seus estudis al Regne Unit abans de 

la fi del període transitori continuaran pagant les mateixes taxes acadèmiques que els 

nacionals britànics. 

Afectarà el Brexit als títols universitaris oficials conjunts? 

No, el Regne Unit forma part de l’Espai Europeu d’Educació Superior i la seva sortida no 

alterarà l’ordenació acadèmica en matèria de titulacions universitàries oficials. 

Estic fent un Erasmus+ al Regne Unit. Com m’afectarà el Brexit? 

Tant si es ratifica l’acord de retirada del Regne Unit de la UE com si no hi ha acord, les 

persones que estiguin realitzant una estada de mobilitat al Regne Unit gràcies al programa 

Erasmus+ quan es produeixi el Brexit podran continuar aquesta estada com estava previst. 

Aquesta mesura també s’aplica a les accions iniciades abans d’aquesta data en què participin 

persones o entitats del Regne Unit. 

Així queda recollit en un reglament europeu adoptat per evitar la interrupció dels projectes 

Erasmus+ en curs en cas d’una sortida sense acord. 

Com afecta el Brexit a les homologacions de títols universitaris entre el Regne Unit i 

Espanya? 

En cas d’acord, es mantindrà l’actual sistema d’homologació de títols universitaris fins al final 

del període transitori. Després del període, o en cas de no acord, s’aplicarà el procediment 

corresponent a països tercers, que pot implicar algun tràmit addicional, com la postil·la.  

Estic cursant un màster al Regne Unit. Quina serà la situació de les meves 

qualificacions si obtinc el títol després del període transitori? 

Si el títol ha estat expedit després del període transitori per una institució britànica, la 

qualificació ja no serà una qualificació de la UE i, per tant, no us beneficiareu del règim de 

reconeixement de la UE.  Després d’aquest període, les homologacions dels títols obtinguts 

al Regne Unit seguiran sent possibles, però s’aplicarà el procediment corresponent a països 

tercers. 

He sol·licitat el reconeixement de les meves qualificacions al Regne Unit. Què passarà 

si no obtinc una decisió abans de la fi del període transitori? 

Si heu sol·licitat el reconeixement de qualificacions abans de la fi del període transitori, el 

procediment ha de completar-se abans de la fi del període transitori. El mateix cas s’aplicarà 

per a un ciutadà britànic que hagi sol·licitat el reconeixement de les seves qualificacions a un 

estat membre de la UE. 



  

Soc un arquitecte britànic que viu a Catalunya. Podré seguir exercint la meva professió? 

Sí, en el cas que us hagin reconegut una qualificació professional al país on residiu actualment 

o, en cas de ser treballador transfronterer, podreu seguir exercint les activitats professionals 

en el país on treballeu. El mateix cas s’aplicarà a un arquitecte català que visqui i treballi al 

Regne Unit. 

 DRET DE VOT 

En cas d’acord, els ciutadans de la UE podran votar i presentar les seves candidatures 

al Regne Unit després del Brexit?  

Sí, els ciutadans de la UE podran votar a les eleccions locals del Regne Unit i presentar les 

seves candidatures com fins ara, sempre que estiguin residint al Regne Unit de forma legal. 

El dret de sufragi respon a un tractament recíproc entre Espanya i el Regne Unit, és a dir, els 

ciutadans britànics residents a Espanya també podran votar i presentar les seves candidatures 

a les eleccions municipals espanyoles sempre que compleixin tots els requeriments legals 

necessaris. 

Els ciutadans britànics residents a Espanya podran votar a les eleccions del Parlament 

Europeu? 

No, per poder votar a les eleccions del Parlament Europeu és necessari tenir la condició de 

ciutadà europeu, és a dir, ser nacional d’un Estat membre. Des del moment en què el Regne 

Unit deixi de formar part de la Unió Europea, els seus nacionals deixaran de ser ciutadans de 

la UE i perdran el dret de vot a les eleccions del Parlament Europeu. El Regne Unit també 

deixarà de tenir representants al Parlament Europeu. 

 TRÀNSIT 

Es reconeixeran els permisos de conduir europeus al Regne Unit? 

Tant si hi ha acord com si no, els visitants i residents europeus al Regne Unit podran seguir 

conduint sense necessitat d’una Llicència Internacional de Conducció (IDP).  

Es reconeixeran els permisos de conduir britànics a Espanya? 

En cas d’acord, els permisos de conducció britànics seran vàlids fins a la fi del període 

transitori. 

En cas de no acord, el Govern ha desplegat mesures de contingència que estableixen que els 

permisos de conducció britànics seran vàlids durant un període de nou mesos a partir del dia 

que es faci efectiu el Brexit. Un cop finalitzat aquest període, el règim dels permisos de 

conducció expedits per les autoritats britàniques serà el mateix que per a països tercers. 



  

 FONS EUROPEUS 

Com afectarà el Brexit als projectes finançats amb fons europeus en els que 

participen entitats del Regne Unit? 

En cas d’acord, els projectes es continuaran finançant fins a la data de la seva conclusió en 

base als compromisos adoptats. 

En el cas de no acord, i fins al 31 de desembre de 2019, les entitats establertes al Regne Unit 

podran seguir essent elegibles i podran seguir rebent fons europeus en virtut de compromisos 

adquirits abans de la data de retirada. Aquesta possibilitat està condicionada a què el Regne 

Unit continuï complint les seves obligacions financeres amb càrrec al pressupost de la UE per 

a 2019 i segueixi permetent els controls i les auditories estipulades. L’aplicació efectiva 

d’aquestes mesures, en el cas de no acord, resta pendent de l’aprovació definitiva d’un 

reglament comunitari específic. 

 

3.2 Empreses 

 

 QÜESTIONS GENERALS 

 

Quin sectors empresarials es veuran més afectats pel Brexit? 

 

El Brexit pot tenir un impacte directe per tota empresa catalana que tingui relacions directes o 

indirectes amb el Regne Unit. A continuació s’esmenten els casos més evidents d’empreses 

que es poden veuran afectades pel Brexit:   

 Empreses catalanes que exporten productes o serveis al Regne Unit. 

 Empreses catalanes que importen productes o serveis del Regne Unit o bé que utilitzin un 

proveïdor de serveis establert allà. 

 Empreses catalanes que distribueixin producte d’origen de Regne Unit a nivell estatal. 

 Empreses catalanes amb filials al Regne Unit. 

 Empreses catalanes que comptin amb treballadors britànics. 

 Empreses catalanes que desplacin temporalment treballadors catalans al Regne Unit, o a 

la inversa que rebin treballadors britànics a Catalunya.  

 Empreses que transportin mercaderia al o pel territori de Regne Unit. 

 Empreses que tinguin registrades els seus drets de propietat intel·lectual al Regne Unit ( 

com ara: patents, marques comercials europees, indicacions geogràfiques, certificats de 

varietats vegetals, etc.). 

El Brexit també tindrà un impacte directe en tota empresa britànica que tingui relacions 

empresarials amb Europa. 



  

Quines implicacions tindrà per a la meva empresa una sortida de Regne Unit de la UE 

sense acord?  

En cas de no acord, no es podrà establir un acord consensuat, ni tampoc un període de 

transició. És a dir, el Regne Unit serà considerat immediatament un tercer país per la UE, on 

no s’haurà establert un acord comercial (com podria ser un acord de lliure comerç o una unió 

duanera), o altres acords sectorials/transversals (en àmbits de l’aviació, visats, acords 

sanitaris, fitosanitaris, etc.). Tan bon punt es produeixi el Brexit, les relacions entre Regne Unit 

i la UE quedaran regulades per l’OMC (Organització Mundial del Comerç). 

Concretament, si no hi ha acord, estarem davant del següent escenari: 

 Finalització de la unió duanera: s’establiran nous procediments de tràmits duaners, controls 

sanitaris i fitosanitaris a la frontera (tant en origen com en destí). Aquests controls poden 

implicar que els béns a ser comerciats entre la UE i RU passin controls d’inspecció, fet que 

derivarà que els exportadors hauran de presentar nous certificats, llicències, registres, 

autoritzacions, etc., exigits per a les exportacions. 

 Finalització de la lliure circulació: de capitals, béns, serveis i persones (treballadors, 

estudiants, viatgers) i la fi de la llibertat d’establiment, fet que implicarà nous obstacles per 

exportar o importar. 

 Restabliment automàtic d’algunes barreres al comerç: 

 Finalització de l'aplicació de determinades mesures "de mercat intern" (per exemple, 

reconeixement mutu de qualificacions professionals, procediments d'aprovació, drets 

de propietat intel·lectual, targeta d'assegurança mèdica europea, etc.).  

 Duplicació de procediments regulatoris relacionats amb les condicions d'accés al 

mercat (agricultura i agroalimentària, salut, aeronàutica, productes químics, etc.) per 

tal que els productes tinguin validesa tant a la UE com al RU.  

 Noves lleis aplicables (dret laboral, contractes, propietat intel·lectual, indústria, etc.). 

 

 DUANES 

 

Les meves mercaderies podran circular lliurement al Regne Unit en el cas d’un Brexit 

sense acord? 

En el cas que el Regne Unit esdevingui un país tercer, les mercaderies no podran circular 

lliurement, sinó que s’hauran de sotmetre a controls duaners tant en origen com en destí. 

Aquest fet pot comportar un augment de costos a l’hora d’exportar determinats productes, atès 

que les operacions d’importació o exportació poden veure’s subjectes a certes formalitats 

duaneres, com ara l’obtenció de noves llicències, autoritzacions o notificacions atorgades per 

part d’autoritats nacionals competents. A més, els controls duaners també poden ocasionar 

retards a causa de les inspeccions de les mercaderies, un augment de les tarifes de transport 

i la impossibilitat de complir terminis de producció o lliurament pactats. 



  

D’altra banda, el Regne Unit pot establir prohibicions, limitacions o contingències en l’entrada 

o sortida de certs productes. 

Quan es començaran a desplegar els controls sanitaris i fitosanitaris sobre les 

mercaderies comercialitzades entre el Regne Unit i la UE? 

En cas d’acord, el Regne Unit continuarà formant part del mercat interior i de la Unió Duanera 

fins al final del període transitori. Per tant, fins a aquesta data, no s’aplicaran els controls 

sanitaris i fitosanitaris a les fronteres ni qualsevol altre requisit de certificacions i/o llicències. 

En cas de no acord, es preveu el desplegament de controls duaners a partir de la data de 

sortida del Regne Unit. Això implica que les duanes, tant en origen com en destí, puguin 

començar a sol·licitar requeriments específics de països tercers a l’hora de fer els despatxos. 

Quines implicacions tindrà el Brexit a nivell de normes d’origen si importo productes 

del Regne Unit? 

Els productes provinents de Regne Unit perdran la característica d’originaris de la UE en el 

marc d’un règim comercial preferencial amb un tercer país. Això implicarà que l’empresa 

catalana que s’aprovisioni de productes del Regne Unit, els incorpori a la seva producció i 

posteriorment els vulgui vendre a un tercer país, podria veure com el seu producte final deixa 

de ser considerat “producte de la UE”. Els productes d’origen de Regne Unit no es podran 

beneficiar dels tractats de lliure comerç que la UE hagi firmat amb països tercers (com ara 

Japó, Turquia...). 

 LOGÍSTICA 

 

Quin impacte pot suposar a nivell logístic per a la meva empresa un Brexit sense acord? 

Què hauria de tenir en compte per prevenir-ho? 

Un dels impactes més immediats en cas de sortida sense acord serà la reintroducció dels 

drets de duana i els controls fronterers. Aquests dos factors poden tenir un impacte directe en 

la cadena de subministrament i competitivitat de la vostra empresa, especialment per a 

aquelles empreses que no estiguin habituades a realitzar vendes extracomunitàries, ja que 

hauran de començar a gestionar procediments duaners habituals en les exportacions. 

Quant a recomanacions, és important tenir present que l’empresa (habitualment a través del 

seu transitari o agent duaner) haurà de gestionar els “despatxos duaners” per tal de comerciar 

amb el Regne Unit. Així, doncs, serà vital tenir en compte la incorporació d’aquests nous 

processos i costos derivats de les operacions destinades al mercat britànic. 

Es recomana parlar amb un transitari o agent duaner sobre els temes que deriven del procés 

d’exportació, com ara: 

 Assessorar-vos sobre els tràmits duaners a presentar. 



  

 Assegurar-vos que el vostre producte no està subjecte a contingències o règims especials 

d’importació, entre d’altres. 

 Conèixer si els vostres productes estan subjectes a impostos especials. 

 La viabilitat de poder obtenir exempcions de l’IVA per a les exportacions. 

 La viabilitat d’obtenir deduccions de l’IVA sobre les importacions.  

 Informar-se sobre els possibles controls sanitaris i fitosanitaris als que poden estar 

subjectes els productes. 

 Obtenir informació sobre l’origen dels béns que importeu del Regne Unit (subministrament 

de tercers països) i les normes aplicables (drets antidumping, normes d'origen, etc.). 

 Informar-vos sobre possibles noves rutes de transport. 

 Assessorar-vos sobre el millor Incoterm ha utilitzar per tal de no incorre en drets de duana 

al Regne Unit  

 

Les entregues Just in Time poden veure’s afectades pel Brexit?  

 

En el cas d’una sortida sense acord, les mercaderies exportades al Regne Unit poden estar 

subjectes a controls de qualitat, sanitaris i fitosanitaris, la qual cosa podria comportar retards 

en les entregues i un increment en els costos duaners i administratius. És important preveure 

aquests retards, especialment per a aquelles empreses compromeses i amb clàusules 

contractuals “Just in Time”. Es recomana valorar l’opció de contractar serveis de centres 

d’emmagatzematge ubicats al Regne Unit o a països propers per tal de poder realitzar les 

entregues de manera més àgil en els temps programats. 

 

 MARC REGULATORI 

 

Soc una empresa importadora. Quins canvis podrien donar-se en l’àmbit regulatori en 

cas de Brexit? Alguns exemples de noves certificacions o requisits a tenir en compte?  

Si el Regne Unit no arriba a un acord de sortida i esdevé un país tercer, es preveu que la Unió 

Europea pugui sol·licitar per a determinades mercaderies (com ara productes químics, 

residus, perifèrics, mercuri, propietats culturals, bens de consum, armes de foc, etc.) l’obtenció 

de noves certificacions, autoritzacions, registres, llicència d’importació / exportació per tal de 

realitzar enviaments de tercer país a la UE i viceversa.  

Per exemple, la UE podria sol·licitar els requisits següents per a les mercaderies provinents 

del RU:   

 Sector farmacèutic i químic: presentació d'autoritzacions de comercialització, 

certificacions de llocs de producció, repatriació a la UE de les activitats que es duran a 

terme al Regne Unit, nomenar un representant al territori de la UE. 

 Sector aeronàutic: certificació de peces fabricades al Regne Unit i destinades a ser 

muntades a la UE, etc. 

 Sector automoció: presentació d'autoritzacions d’homologació de vehicles, etc. 



  

 Sector béns de doble ús: presentació de llicència d'exportació, obtenir el marcatge CE. 

 Sector agricultura i alimentació: presentació de certificat sanitari, fitosanitaris, qualitat, etc. 

 

Així doncs, algunes mesures preventives per continuar subministrant mercaderies del Regne 

Unit a la UE serien: 

 

 Comprovar que els productes importats compleixen amb la normativa exigida per la UE. 

 Verificar que el vostre importador hagi certificat o registrat els productes del Regne Unit 

davant de les autoritats europees per tal que puguin ser comercialitzats a la UE. 

(Principalment per als sectors de l’automoció, farmacèutic, químic i alguns béns de 

consum.) 

 Transferir a la UE els expedients d’autoritzacions i registres que actualment només 

estiguin presents al Regne Unit, perquè a compleixin amb la normativa europea. 

(Principalment per als sectors de l’automoció, farmacèutic, químic, alguns béns  

d’equipament i de consum.) 

 Nomenar un representat al territori de la UE dels productes del Regne Unit (principals 

sectors: química, dispositius mèdics, cosmètics, additius per a alimentació, etc.). 

 

Soc una empresa exportadora. Quins canvis podrien donar-se en l’àmbit regulatori 

després del Brexit? Alguns exemples de noves certificacions o requisits a tenir en 

compte?  

 

En cas de sortida sense acord, el Regne Unit considerarà les importacions de la UE com a 

exportacions provinents de països tercers. Això implicarà l’establiment de controls duaners al 

Regne Unit, l’aplicació d’aranzels i la sol·licitud de noves certificacions (igual que té previst de 

fer la UE per a les importacions provinents del Regne Unit). 

No obstant això, a diferència de la UE, el Regne Unit té previst de transposar, de manera 

temporal, les normes europees (especialment en matèria de certificació i condicions per a la 

comercialització). Un cop passi el període transitori establert pel Govern britànic, es preveu 

que el Regne Unit comenci a aplicar la seva pròpia legislació en matèria duanera i legislativa. 

Així doncs, algunes possibles mesures preventives per continuar exportant mercaderies de la 

UE al Regne Unit serien: 

 Certs sectors hauran d’obtenir autoritzacions i/o registres per part de les autoritats del 

Regne Unit per tal que el producte pugui ser comercialitzat. (Per exemple, en l’àmbit 

cosmètic o químic serà necessari comptar amb un representat al Regne Unit que et 

representi davant de l’autoritat britànica.) 

 Comprovar que els productes provinents de la UE compleixen amb la normativa exigida 

pel Regne Unit. 



  

 El marcatge CE deixarà de ser vàlid al Regne Unit (després del període transitori o en un 

escenari sense acord); així doncs, per tal de comercialitzar-lo, serà necessari obtenir el 

marcatge propi que reclami el Regne Unit. 

 

Si els meus productes estan subjectes a una normativa nacional i no a una normativa 

europea, la meva empresa es pot veure afectada per un Brexit sense acord? 

Actualment, els vostres productes es poden comercialitzar al Regne Unit sense requisits ni 

controls addicionals gràcies al principi de reconeixement mutu. Segons aquest principi, un 

estat membre de la UE no pot prohibir o restringir l’accés al mercat d’un producte legalment 

situat al mercat d’un altre estat membre (exceptuant si el producte no compleix les normes 

tècniques nacionals). En cas de no acord, el principi del reconeixement mutu ja no s’aplicarà 

al Regne Unit.  

Davant d’aquesta situació, la vostra empresa haurà de tenir en compte el següent: 

 Per importació de mercaderies del Regne Unit: assegureu-vos que els béns importats 

compleixin els requisits nacionals del primer país de la UE on importeu. 

 

 Per exportar mercaderies al Regne Unit: preneu mesures per garantir que els productes 

compleixin els requisits vigents al Regne Unit. 

 

Els estàndards de qualitat, normativa tècnica dels meus productes, es poden veure 

afectats en el cas d’un Brexit sense acord? 

En el cas d’una sortida sense acord, el Regne Unit esdevindrà un país tercer, amb potestat 

per determinar les seves pròpies normes i regulacions. Per tant, podrà definir de manera 

unilateral els estàndards de qualitat i requisits mínims exigibles dels productes per ser 

comercialitzats al Regne Unit, que podrien ser no equiparables als de la UE. Es preveu una 

etapa transitòria (encara per definir pel Govern britànic), on es farà una transposició de la Llei 

europea referent a la normativa tècnica. 

Un cop acaba aquesta etapa de trànsit, es preveu que el Regne Unit introdueixi modificacions 

o requisits addicionals a les exigències de la UE, i fins i tot que s’introdueixin restriccions o 

prohibicions en certs productes. 

 MOBILITAT DE TREBALLADORS 

 

Com pot afectar el Brexit en el desplaçament temporal dels meus treballadors al Regne 

Unit? 

En cas d’acord, la política europea de lliure moviment de persones seguirà vigent fins a la fi 

del període transitori, dos anys després de la data de retirada. 



  

Les persones que vulguin desplaçar-se al Regne Unit durant un període superior als tres 

mesos hauran de sol·licitar un permís de residència gratuït, que tindrà una durada màxima de 

tres anys. Un cop expirat aquest termini, i si encara volen romandre al país, hauran de 

sol·licitar novament un permís addicional, que sí que requerirà el pagament d’una taxa encara 

no especificada. 

 FISCALITAT 

 

Quins impactes fiscals pot suposar el Brexit en termes de tràmits i declaracions amb 

Hisenda? 

 

Si el Regne Unit surt de la UE, deixarà de ser un país intracomunitari i es començaran a aplicar 

les normes de l’IVA relatives a països tercers immediatament després de la data de sortida. 

Les transaccions amb el Regne Unit es consideraran extracomunitàries, la qual cosa implicarà 

que ja no s’haurà de presentar el model 349 (obligatori en les transaccions intracomunitàries). 

El model per a vendes extracomunitàries és el 303. 

Les factures emeses al Regne Unit continuaran exemptes d’IVA (sempre que s’aporti la 

declaració duanera corresponent). 

Les empreses que no hagin exportat mai a països tercers hauran d’obtenir el número 

d’identificació fiscal EORI (Economic Operator Registration Identification) per tal de poder 

continuar exportant al Regne Unit, ja que es realitzaran activitats duaneres. L’EORI és vàlid i 

únic per a tota la UE. L’organisme que emet l’EORI és Hisenda. 

 

Quins impactes a nivell fiscal pot suposar el Brexit pel meu importador del Regne Unit? 

Si el Regne Unit surt de la UE, el vostre importador britànic haurà de disposar d’un EORI, és 

a dir, d’un número d’identificació fiscal, per tal de poder comerciar amb vosaltres, ja que les 

transaccions seran considerades extracomunitàries i hauran de passar controls duaners. 

El Govern britànic ha anunciat que permetrà ajornar la comptabilització de l’IVA i aranzels en 

les operacions d’importació, tant per a productes procedents de països de la UE com de 

tercers països (en comptes d’haver d’avançar el cost dels l’IVA en el moment de fer el despatx 

duaner). Així, doncs, els importadors britànics tenen la possibilitat d’abonar aquests costos en 

les seves declaracions fiscals periòdiques, de manera que beneficien el seu flux de caixa. 

Addicionalment, certes mercaderies podrien estar subjectes a altres impostos especials. 

L’Agència Tributària disposa a la seva pàgina web d’un apartat amb informació sobre el Brexit 

i el seu impacte en les formalitats duaneres i fiscals que s’hauran de complir en cas que es 

produeixi una sortida sense acord. És possible que l’empresa que exporta productes al Regne 

Unit s’hagi de registrar en aquest país a l’efecte de l’IVA. 

 



  

 MARC LEGAL 

 

Les patents i marques dels meus productes es troben sota la legislació de la EU. Quina 

validesa tindran en el cas d’una sortida sense acord?   

En el cas que el Regne Unit surti de la UE sense acord, es preveu que no hi hagi canvis 

dràstics pel que fa a la legislació de patents vigents. El Regne Unit preveu respectar els drets 

i llicències actuals obtinguts en territori de la UE després de la seva sortida. A priori, no es 

preveuen nous requeriments legals. 

Pel que fa a les marques, el Regne Unit ha indicat que també assegurarà que els drets de 

propietat de totes les marques i dissenys que ja estiguin registrats a la UE puguin continuar 

sent protegits al Regne Unit. Els propietaris disposaran al Regne Unit d’un dret garantit 

equivalent, que entrarà en vigor una vegada es produeixi la sortida de la UE i que serà atorgat 

amb una càrrega administrativa mínima. 

 CONTRACTACIÓ INTERNACIONAL 

 

Quin impacte pot suposar un Brexit en els acords comercials firmats amb empreses del 

Regne Unit? 

Pel que fa a la validesa legal dels contractes firmats no es preveuen afectacions directes. No 

obstant això, és molt important valorar l’estabilitat de les relacions contractuals signades amb 

els clients o proveïdors. El Brexit pot ocasionar malentesos i fins i tot disputes amb relació als 

Incoterms establerts, alteracions dels preus degut a possibles fluctuacions de divises i altres 

causes, necessitat d’obtenir noves llicències i certificacions, demores en les entregues, llei 

aplicable del contracte (subjectes a la llei anglesa o acords contractuals de Roma de la UE), 

jurisdicció dels tribunals, etc. 

És per aquest motiu que es recomana revisar els contractes i renegociar certes variables on 

puguin sorgir possibles disputes en un futur, com podrien ser els preus, les condicions 

d’entrega, el pagament, i fins i tot incloure clàusules de protecció davant dels possibles 

escenaris de risc per a l’empresa. 

 MODEL DE NEGOCI 

 

Quines àrees de la meva empresa poden veure’s més afectats pel Brexit?  

Per a les empreses que operin de manera regular amb el Regne Unit, el Brexit podria tenir un 

impacte en: 

 L‘àrea comercial: reforçar la comunicació amb els clients de RU, necessitat de buscar 

nous clients, entre d’altres. 



  

 El departament de logística: gestió de nous tràmits duaners, revisar la cadena 

d’aprovisionament (compres) i la de subministrament (vendes), recerca de nous 

proveïdors o reforçar els protocols amb els actuals, etc. 

 El departament financer: revisar les conseqüències ocasionades per una possible 

devaluació de la lliure, analitzar possibles problemes de flux de caixa (per pagament 

duaners), contractació d'assegurances de canvi... 

 El departament legal: revisió del contractes internacionals amb Regne Unit. 

 El departament fiscal: gestió de la nova fiscalitat de  i temes duaners, per empreses amb 

filials al Regne Unit revisar la gestió de la doble imposició.  

 El departament de qualitat o regulatori: analitzar la necessitat d’obtenir noves 

certificacions, registres, llicencies, etc. 

És molt recomanable de realitzar un autodiagnosi dels impactes del Brexit per tal de dissenyar 

un pla de contingència que s’adapti a les necessitats de cada empresa. 

 

4 COM ES PREPARA EL GOVERN DE CATALUNYA? 

El Govern de la Generalitat posa a disposició de la ciutadania i les empreses portals i eines 

per mantenir-les informades dels efectes del Brexit. 

El Govern també treballa per enfortir els lligams institucionals amb el Regne Unit a fi de 

minimitzar-ne l’impacte i per seguir cooperant en aspectes clau. 

 POTENCIEM LES RELACIONS INSTITUCIONALS 

Ens posicionem en la negociació de la futura relació amb el Regne Unit a través del grup de 

treball del Govern de Catalunya sobre el Brexit. 

Promovem el contacte directe amb les institucions europees a través de la Delegació del 

Govern davant la Unió Europea, de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona i 

de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. 

Mantenim una col·laboració estreta amb el Consolat General del Regne Unit a Barcelona per 

a l’intercanvi d’informacions rellevants. 

 TREBALLEM PER SEGUIR CAPTANT INVERSIONS 

ACCIÓ ha impulsat el Pla Brexit de captació d’inversions per atreure empreses establertes al 

Regne Unit que vulguin potenciar seus a la Unió Europea. 

 

 



  

 INFORMEM LA CIUTADANIA 

Residència i migració 

Hi ha un servei d’assessorament per als dubtes que planteja el marc jurídic vigent dels 

processos migratoris. 

Ocupació 

Teniu a disposició el servei d’assessorament que ofereixen les Oficines de Treball i la xarxa 

EURES, adreçat a la ciutadania catalana que vol treballar al Regne Unit i a la del Regne Unit 

que treballa a Catalunya. El portal MónCat també oferirà informació de l’impacte del Brexit 

sobre les persones treballadores. 

 INFORMEM LES EMPRESES 

ACCIÓ ha habilitat una finestreta Brexit d’atenció per a empreses catalanes exportadores al 

Regne Unit. Entre d’altres, ofereix els següents serveis: 

Termòmetre Brexit 

Eina d’autodiagnosi per avaluar l’exposició al Brexit per part de l’empresa. 

Assessorament a empreses 

Reunions i visites a empreses per assessorar-les sobre com preparar-se per fer front al 

Brexit. 

Servei d’atenció a consultes  

Sobre aspectes concrets en les operacions empresarials amb el Regne Unit afectades pel 

Brexit. 

Jornades Brexit 

Sessions per informar dels riscos empresarials. 

PRODECA té una línia d’atenció per resoldre dubtes sobre l’exportació d’alimentació i 

begudes al Regne Unit, i organitzarà una jornada informativa i d’assessorament per a 

empreses catalanes exportadores. 

 

 

 



  

 INFORMEM ELS SECTORS MÉS AFECTATS 

Impacte del Brexit en projectes europeus  

L’AGAUR envia un butlletí periòdic a persones i entitats gestores de projectes europeus del 

sistema de recerca català sobre les conseqüències del Brexit en projectes europeus amb 

participants del Regne Unit. 

Impacte del Brexit en l’àmbit turístic 

L’Agència Catalana de Turisme i la Direcció General de Turisme fan un informe de 

seguiment quinzenal sobre la possible afectació del Brexit al sistema turístic català. 

Impacte del Brexit en l’àmbit cultural 

L’ICEC informarà els professionals del sector cultural a través dels seus canals de 

comunicació (web, butlletins i xarxes socials) i organitzarà sessions informatives. 

 

  



  

ANNEX 2 

 

1.- GRUP D’ACCIÓ PER AL REPOSICIONAMENT DE CATALUNYA A LA UNIÓ EUROPEA  

 

Context:  

El Regne Unit és un actor principal dins de la Unió i un contribuent net al pressupost de la UE. 

La seva sortida provocarà una recomposició no només econòmica i pressupostària, sinó 

també de l’estructura institucional i de les aliances en el marc dels processos d’adopció de 

decisions de la Unió.  

Tasques:  

El grup d’acció té assignades les següents funcions: 

- avalua i fa un seguiment continuat de l’impacte del Brexit en les institucions europees, 

les seves polítiques i accions, i les aliances a l’hora d’adoptar decisions; 

- estableix l’estratègia de Catalunya per permetre el reposicionament de Catalunya en 

la UE després del Brexit. 

- adopta les accions que siguin necessàries en cada moment; i 

- fa un seguiment de l’execució de les mesures adoptades, procedint a la seva 

avaluació. 

Composició: 

El Departament de la Presidència; el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 

Hisenda; i el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (la 

Delegació del Govern al Regne Unit, la Delegació del Govern davant la Unió Europea i la 

Direcció General d’Afers Europeus i Mediterranis). 

 

2. GRUP D’ACCIÓ EN MATÈRIA COMERCIAL, AGROALIMENTÀRIA I TURÍSTICA 

 

 

Context: 

 

El Regne Unit és el cinquè soci comercial de Catalunya. El Brexit afectarà les relacions 

comercials entre ambdós països, ja que podria encarir la importació i l’exportació dels 



  

productes degut als aranzels i al nou règim fiscal i legal del comerç. Així mateix, el Brexit pot 

ser una oportunitat per atreure empreses establertes al Regne Unit que vulguin obrir o 

potenciar seus a la UE.  

 

La balança agroalimentària catalana és positiva. El 2018, les exportacions agroalimentàries 

catalanes al Regne Unit van suposar 571,5 milions d’euros, mentre que les importacions van 

representar 310,7 milions d’euros. L’alimentació és el quart sector en importància de les 

exportacions catalanes al Regne Unit, amb un 13% del total exportat. Així mateix, el Regne 

Unit és el cinquè país de destí de les exportacions d’aliments i begudes de Catalunya. Pel que 

fa a les importacions, el Regne Unit és el vuitè proveïdor d’aliments i begudes de Catalunya, 

principalment de begudes alcohòliques, peix i marisc i productes de pastisseria. 

 

El Regne Unit és el segon país en nombre de turistes estrangers que visiten Catalunya. 

Segons dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies, un total de 2 milions de turistes britànics van visitar Catalunya durant el 

2018.  

 

En aquest context cal fer un seguiment de l’impacte econòmic del Brexit a Catalunya, cal 

també identificar els reptes i les oportunitats tenint en compte els diversos escenaris de la 

futura relació comercial i del regim d’immigració que s’estableixi. 

 

Tasques:  

El grup d’acció té assignades les següents funcions: 

- avalua i fa un seguiment continuat de l’impacte del Brexit en les relacions comercials i 

els fluxos turístics entre Catalunya i el Regne Unit; 

- estableix l’estratègia de Catalunya per defensar i reforçar els interessos comercials 

catalans al Regne Unit, per reforçar la competitivitat del teixit productiu català envers 

les exportacions britàniques, i per mantenir els fluxos turístics britànics a Catalunya. 

- adopta les accions que siguin necessàries en cada moment; i 

- fa un seguiment de l’execució de les mesures adoptades, procedint a la seva 

avaluació. 

Composició: 

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; el Departament d’Acció 

Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (la Delegació del Govern al Regne Unit, la 

Delegació del Govern davant la Unió Europea i la Direcció General d’Afers Europeus i 

Mediterranis); el Departament de Cultura (en especial l’Institut Català de les Empreses 



  

Culturals), el Departament d’Empresa i Coneixement (en especial ACCIÓ – Agència per a la 

competitivitat de l’empresa); i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

 

3. GRUP D’ACCIÓ MATÈRIA DE DEFENSA DELS DRETS DE LA CIUTADANIA 

 

 

Context: 

 

Segons dades d’Idescat, el 2018 hi havia 19.445 britànics vivint a Catalunya; així mateix, el 

Regne Unit és el cinquè país de destí dels catalans residents a l’estranger (19.296 

catalans residint al Regne Unit el 2018). En aquest context cal avaluar l’afectació del Brexit al 

mercat de treball, així com als drets d’aquests ciutadans a nivell de prestacions socials i 

sanitària, tant per als catalans residents al Regne Unit com en relació amb el ciutadans 

britànics residents a Catalunya. 

 

Tasques:  

El grup d’acció té assignades les següents funcions: 

- avalua i fa un seguiment continuat de l’impacte del Brexit en el mercat de treball, les 

prestacions socials i sanitària; 

- estableix l’estratègia de Catalunya per defensar i reforçar els interessos dels catalans 

residents al Regne Unit en l’àmbit laboral i prestacional, i per minimitzar l’impacte que 

tindrà la nova situació dels nacionals britànics residents a Catalunya en el nostre 

mercat del treball i en les accions prestacionals social i sanitària de la Generalitat. 

- adopta les accions que siguin necessàries en cada moment; i 

- fa un seguiment de l’execució de les mesures adoptades, procedint a la seva 

avaluació. 

Composició: 

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; el Departament d’Acció 

Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (la Delegació del Govern al Regne Unit, la 

Delegació del Govern davant la Unió Europea i la Direcció General d’Afers Europeus i 

Mediterranis) ; el Departament de Salut; i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 

 

 

 



  

4. GRUP D’ACCIÓ EN MATÈRIA D’UNIVERSITATS I RECERCA 

 

 

Context: 

 

La col·laboració acadèmica i en activitats de recerca entre Catalunya i el Regne Unit és estreta 

i altament positiva. Actualment hi ha 370 persones de nacionalitat britànica que formen part 

del personal docent i investigador a les universitats públiques i privades i als centres de 

recerca de Catalunya. Així mateix, a Catalunya s’hi troben 299 estudiants de grau, màster i 

doctorat britànics, així com 330 estudiants d’Erasmus provinents del Regne Unit. D’altra 

banda, hi ha 668 estudiants d’Erasmus catalans residint al Regne Unit i al voltant d’un miler 

d’investigadors catalans al Regne Unit. En aquest context cal fer seguiment continuat dels 

temes que més preocupen en aquest àmbit com ara la continuïtat dels programes d’intercanvi, 

en especial  Erasmus+, la futura col·laboració acadèmica i en activitats de recerca entre 

Catalunya i el Regne Unit i l’homologació de títols universitaris. 

 

Tasques:  

El grup d’acció té assignades les següents funcions: 

- avalua i fa un seguiment continuat de l’impacte del Brexit en el col·lectiu docent i 

investigador de les universitats catalanes, en el col·lectiu docent i investigador català 

resident al Regne Unit, i en el finançament dels grups i centres de recerca catalans; 

- estableix l’estratègia de Catalunya per defensar i reforçar els interessos dels docents i 

investigadors catalans residents al Regne Unit, i per fer front a l’impacte que tindrà per 

a les universitats, centres i grups de recerca amb seu a Catalunya. 

- adopta les accions que siguin necessàries en cada moment; i 

- fa un seguiment de l’execució de les mesures adoptades, procedint a la seva 

avaluació. 

Composició: 

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; el Departament d’Acció 

Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (la Delegació del Govern al Regne Unit, la 

Delegació del Govern davant la Unió Europea i la Direcció General d’Afers Europeus i 

Mediterranis); i el Departament d’Empresa i Coneixement. 

 
 
 


