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RESUM 

 

La sortida de Gran Bretanya de la Unió Europea (UE), el conegut popularment com a “Brexit”, 

es va produir oficialment el passat 31 de gener de 2020. Què ha significat això? Té 

conseqüències immediates per a la resta dels Estats Membres de la UE? Ho expliquem tot en 

aquesta publicació. 

 

INTRODUCCIÓ 

Després d’un llarg període d’incertesa derivat de la situació política existent fins a la celebració 

de les últimes eleccions britàniques, el passat 31 de gener de 2020 es va produir oficialment 

la retirada del Regne Unit de la Unió Europea. 

A continuació, oferim un resum de les seves conseqüències més rellevants, així com els 

diferents escenaris que es plantegen en el curt i mig termini. 

 

EFECTES DEL BREXIT DESPRÉS DEL 31 DE GENER DE 2020 

Tot i que la sortida es va produir oficialment el passat 31 de gener, l’efectiva desvinculació del 

Regne Unit de la Unió Europea es durà a terme atenent a allò pactat en un Acord de Retirada 

subscrit prèviament per ambdues parts. 

En aquest acord s’ha previst d’un període transitori fins al proper 31 de desembre de 2020, 

durant el qual la Unió Europea continuarà considerant el Regne Unit com un Estat Membre i 

aquest seguirà aplicant la normativa europea al seu territori. 

Tenint en compte l’existència del període transitori, l’únic canvi efectiu que s’ha produït després 

del 31 de gener ha estat la sortida del Regne Unit de les institucions i estructures del 

Govern de la Unió.  
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Per altra banda, s’ha de tenir en compte que el període transitori es pot estendre entre un o 

dos anys més (fins el 2022), si així ho acorden totes dues parts abans de l’1 de juliol de 

2020.  

 

Efectes pràctics 

D’acord amb l’anterior, tant al Regne Unit com a la Unió Europea, els ciutadans, consumidors, 

empreses, inversors, estudiants i investigadors no veuran alterada la seva situació durant la 

vigència del període transitori ja que es seguirà aplicant la legislació comunitària en tot allò 

referent a: 

 El mercat interior, és a dir, la lliure circulació de béns, serveis, capital i persones 

dins de la UE. 

 La unió duanera. En concret, les operacions entre empreses de la UE i el Regne 

Unit no es veuran afectades per la normativa duanera ja que es consideraran encara 

operacions intracomunitàries. 

 Las polítiques comunitàries.  

 

 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE DESPRÉS DEL 31 DE DESEMBRE 2020 

Sense perjudici de l’anterior, recollim a continuació algunes de les qüestions que hauran de 

considerar-se a la finalització del període transitori: 

 Empreses: 

Com hem comentat a l’anterior apartat, durant el període transitori, les empreses 

espanyoles i britàniques podran seguir comerciant com fins ara. Serà a partir 

d’aleshores (la finalització del període transitori) quan es tindran que complir els requisits 

duaners que s’estableixin. Per a més informació podeu consultar la web de l’Agència 

Tributària – Duanes i Impostos Especials. 

 

 Lliure circulació de persones:  

Els ciutadans europeus residents a Regne Unit que desitgin continuar residint al país 

més enllà de gener de 2021 hauran de sol·licitar-ho amb antelació. Accediu a la pàgina 

de consulta del Govern de UK (Regne Unit).  

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/Brexit/_INFORMACION/Preguntas_Frecuentes/Cuestiones_generales/Cuestiones_generales.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/Brexit/_INFORMACION/Preguntas_Frecuentes/Cuestiones_generales/Cuestiones_generales.shtml
https://www.gov.uk/staying-uk-eu-citizen
https://www.gov.uk/staying-uk-eu-citizen
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Per la seva banda, el Ministeri de l’Interior espanyol ha preparat la següent guia per 

a resoldre els diferents interrogants que puguin plantejar-se els ciutadans, tant britànics 

residents a Espanya com espanyols residents a UK: Preparació de la ciutadania per 

al Brexit – Govern Espanyol. 

 

 Titulacions professionals 

Als ciutadans de la UE, ja siguin residents al Regne Unit o treballadors transfronterers, 

se’ls seguirà aplicant el règim derivat del Dret de la Unió Europea fins el 31 de desembre 

de 2020. Per a que la seva titulació professional sigui reconeguda després del període 

transitori, hauran de sol·licitar el seu reconeixement abans de la finalització. Per a més 

informació sobre aquest particular, consultar el següent enllaç. 

 

Finalment, per a resoldre amb caràcter general tots els dubtes que, respecte al Brexit, puguin 

plantejar-se tant les empreses com els ciutadans, el Govern Espanyol ha habilitat un apartat 

en la seva web, on s’analitza què és el Brexit, quina és la situació actual i com preparar-se. 

Consulteu-la aquí. 

 

Des d’Audiconsultores els mantindrem informats de les novetats que es vagin succeint 

sobre el Brexit i, en concret,  dels acords i noves polítiques que puguin establir-se durant el 

període transitori, així com de les conseqüències que es produiran a la seva finalització. 

Per resoldre qualsevol dubte o per ampliar el contingut de la present circular, contacti amb 

nosaltres a través del telèfon 934 677 414.  

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

ÀREA FISCAL 

 

La present Circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts d’informació general sobre novetats o 

qüestions de caràcter comptable, financer, laboral, fiscal o jurídic, sense que això pugui constituir assessorament professional de cap tipus ni pugui ser 

suficient per a la presa de decisions personals i/o empresarials. © 2020 "Audiconsultores Advocats i Economistes, S.L.P.". Tots els drets reservats. 

https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/preparacion2/Paginas/111218_espanolesru.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/preparacion2/Paginas/111218_espanolesru.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/preparacion2/Paginas/070319-cualificaciones.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/Paginas/index.aspx

