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Actualització sobre les negociacions entre la UE i el 
Regne Unit en relació al Brexit 

 

 Després de mesos de complicades negociacions, el Regne Unit (RU) va abandonar oficialment 

la Unió Europea (UE) el passat 31 de gener de 2020, donant inici, tal com es va establir a 

l'Acord de Retirada, al període de transició fins al 31 de desembre de 2020. Durant aquests 

mesos la situació ha romàs sense canvis per als ciutadans, els consumidors, les empreses, els 

inversors, els estudiants i els investigadors i el dret de la UE ha continuat aplicant en el RU. La 

UE i el RU estan negociant una nova associació lleial per al futur, basada en la Declaració 

Política acordada a l'octubre de 2019. 

 

  La UE i el RU van reprendre ahir, de manera telemàtica, les seves converses per tal d´intentar 

tancar un acord sobre la seva futura relació. S'està treballant sobre els següents punts de 

discòrdia ja constatats a la novena i última ronda de negociacions: 

 

1) L'ambició de la UE és aconseguir un acord de lliure comerç, sense aranzels ni quotes per a 

cap producte. La relació comercial mai serà tan fluida com en el mercat únic o en una 

unió duanera però la proposta de la UE testifica el nivell d'ambició ja que el RU és un país 

veí que està altament interconnectat amb la UE.  Així mateix, la política comercial ha de 

protegir els estàndards socials i ambientals, en interès general dels ciutadans i els 

consumidors i ha d'estar recolzat per condicions de competència lleial, requisits que 

també han de reflectir-se a l'acord.  

 

Per acceptar l'entrada al mercat europeu, la Comissió Europea (CE) exigeix garanties de 

que no hi haurà dúmping fiscal, social o mediambiental dels productors britànics. Per la 

seva part, el RU vol ple accés al mercat únic, però sense oferir a canvi garanties que les 

seves empreses no competiran amb avantatge. D'aquesta manera, existeix el risc que el 

RU es converteixi en un semiparadís fiscal desregulat, on les empreses vulguin establir-se 

pel seu favorable règim fiscal i laboral.  

 

2) La UE demana ple accés a les aigües britàniques per un llarg termini, perquè considera 

que l'acord sobre la pesca és inseparable de l'acord conjunt, mentre que el RU limita 

l'entrada i planteja que les quotes de captures es negociïn anualment.  

 

Barcelona, 24 de novembre de 2020 
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3) La UE vol establir un marc de governança eficient, basat en un acord integral, amb 

mecanismes sòlids d'aplicació i solució de controvèrsies, així com recursos efectius. 

 

 Després de la negativa de Boris Johnson d'ampliar el període transitori quan va tenir 

l'oportunitat el passat mes de juny, fonts comunitàries preveuen una negociació intensa en 

aquesta recta final.  La situació es presenta a contrarellotge i es comencen a dibuixar dos 

escenaris diferents amb els seus efectes corresponents, depenent en gran mesura dels avanços 

que hi hagi sobre la taula:  

 

- Si l'acord es tanca a final d'any, i l'únic problema restant és la ratificació, ambdues parts 

podrien aplicar durant les setmanes d'ínterim, les clàusules de l'Organització Mundial 

del Comerç (OMC) que permeten a dos països donar-se millors condicions que les 

establertes per les regles bàsiques de comerç internacional si hi ha un acord a punt 

d'entrar en vigor.  

 

- No obstant, si les dues parts segueixen enrocades en les seves exigències i no s'arriba a 

un acord, el RU només podrà comerciar amb la UE sota els termes generals de l'OMC. 

 

 Davant aquest escenari, la CE ha preparat un document informatiu per tal d´ajudar a les 

empreses afectades a efectuar una rigorosa comprovació de la seva preparació per a l'1 de 

gener de 2021. Contempla els supòsits més freqüents, per la qual cosa no ha de considerar-se 

exhaustiu, sobre: 

 

1) Comerç de mercaderies: Obligacions de l'importador/exportador, Formalitats duaneres, 

Inspeccions i controls de les mercaderies, Normes d'origen, IVA i impostos especials, 

Certificats, autoritzacions, marcat o etiquetatge i Productes químics. 

2) Prestació de serveis: Serveis financers, Aviació, Transportistes per carretera i 

Qualificacions professionals. 

3) Energia 

4) Dret de societats i dret civil: Empreses registrades en el RU, Contractes i Clàusules 

d'atribució de competència. 

5) Altres aspectes: dades i drets de propietat intel·lectual i digital: Marques, dibuixos i 

models, indicacions geogràfiques, protecció d'obtencions vegetals i Dades de caràcter 

personal. 

 

 Així mateix, la CE ha llançat el portal web Access2Markets on es pot trobar informació 

relativa als aranzels anunciats pel RU, així com els procediments i els tràmits que s'aplicaran 

a les exportacions de la UE al RU a partir de l'1 de gener de 2021 en cas de no haver-hi acord. 
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D'altra banda, amb l'objectiu d'afrontar la nova situació, la pàgina web de La Moncloa sobre 

el Brexit facilita la informació rellevant per a ciutadans i operadors econòmics, i, en 

concret, els diferents Ministeris proporcionen actualitzacions en les matèries de la seva 

competència. A més, el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha facilitat 

un telèfon de contacte per a consultes sobre el Brexit +34 91 8362248 i des 

del RU: +44 (0) 1158 575508. 

 

 En la mateixa línia, el  portal de la Direcció General de Duanes i Drets Indirectes de França 

ha publicat un document informatiu sobre els tràmits duaners a realitzar al 

importar/exportar amb el RU a partir de l'1 de gener de 2021, a fi de facilitar futurs tràmits 

evitant bloquejos  i agilitant el pas fronterer. 

 

 Més informació:  

 

- La UE i el Regne Unit: Forjant una nova associació  

- The future relationship with the EU, the UK approach to negotiations 

 

Des de Foment del Treball recordem que des del mes de setembre de 2019 estem a la disposició 

de les empreses catalanes per respondre a qualsevol consulta en la línia Brexit 93 484 12 51 i a 

través de correu electrònic: brexit@foment.com 
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