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BREXIT
Novetats sobre el BREXIT: Transport de mercaderies, controls
duaners i requisit de viatjar amb passaport
Els hi informem d’algunes novetats respecte al BREXIT que poden ser del seu interès:
I. Etiquetatge CE/UKCA
Donat que alguns dels enllaços facilitats per l'Ambaixada Britànica a Madrid als documents del Brexit no són
operatius, li facilitem l'enllaç a la guia sobre l'etiquetatge UKCA en castellà, tal com ha estat editada per l'oficina
econòmica a Londres de l'ICEX.
II. Transport de mercaderies UE-GB / Nou calendari de controls duaners
El Govern britànic ha modificat el calendari per introduir els controls d'importació per a les mercaderies que
s'envien de la UE al Regne Unit.
Els nous procediments s'han endarrerit, passant de l’1 d'octubre de 2021 a l’1 de gener de 2022, i la data
d'introducció de l'etiquetatge UKCA a l’1 de gener de 2023, tal com s'explica en el model operatiu fronterer UK
Border Operating Model publicat pel Govern britànic. Aquest descriu com funcionarà la frontera UE-GB i les accions
que els comerciants, transportistes i passatgers han d'aplicar.
En resum, les noves dates són:
1 de gener 2022:
- Controls duaners complets (es manté la data original)
- Notificació prèvia per a productes sanitaris i fitosanitaris (data original d'aplicació: 1 d'octubre 2021).
1 de juliol 2022:
- Controls sanitaris i fitosanitaris complets (data original d'aplicació: 1 de gener 2022)
- Declaracions de seguretat i protecció per als moviments entrants (data original d'aplicació: 1 de gener 2022).
1 de gener 2023:
Els productes amb l'etiquetatge CE continuen comercialitzant-se al Regne Unit fins a l’1 de gener de 2023. Els
sectors afectats ara tenen fins a aquesta data per preparar-se per l’etiquetatge UKCA, amb l'excepció dels
dispositius mèdics, que tindran de data límit fins al 30 de juny de 2023 (llistat de tots els sectors coberts per
l'etiqueta UKCA).

II. Viatjar amb passaport al Regne Unit
A partir de l’1 d'octubre de 2021, els ciutadans de la UE, l'EEE i suïssos no protegits pels acords de retirada (és a
dir, l'Acord de retirada entre el Regne Unit i la UE, l'Acord de separació entre el Regne Unit i l'EEE i l'AELC i l'Acord
sobre els drets dels ciutadans suïssos i el Regne Unit) necessiten un passaport per viatjar al Regne Unit. Més
informació sobre els requisits d’entrada al Regne Unit.
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III. Nous requisits d’importació i procediments a les fronteres a la Gran Bretanya
L'equip comercial i econòmic de l'ambaixada britànica, juntament amb el Border & Delivery Group (BPDG) del
Regne Unit, està organitzant l’Industry Day, un Dia de la Indústria virtual per a qualsevol empresa implicada en el
transport de mercaderies a la Gran Bretanya. Els experts donaran informació actualitzada i detallada dels nous
requisits d'importació en GB i els procediments en les fronteres. El remetem a la pàgina web l’Ambaixada Britànica
a Espanya per a més informació.

Esperem que aquesta informació sigui d´utilitat.
Amb la col·laboració de:

#TreballemPerGuanyarElFutur #EActíVate

L’Hospitalet, octubre de 2021
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