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SEGUIMENT  DE L’IMPACTE DEL BRÈXIT EN EL SECTOR TURÍSTIC 

Gener 2020 

Segons les dades que publiquen els 2 principals mitjans especialitzats del sector turístic al Regne Unit (Travel Weekly i TTG) 
que s’han posat en contacte amb operadors turístics de diverses tipologies després del Saturday Sunshine (dissabte de la pri-
mera setmana de l’any) que correspon amb l’inici del període de major reserves de vacances familiars per l’estiu, els opera-
dors turístics manifesten que el nivell de reserves s’ha mantingut i fins i tot ha augmentat lleugerament en relació al mateix 
període de l’any passat. 

Segons Mark Tenzer President d’ABTA el resultat de les eleccions que defineix una majoria parlamentària per la sortida del 
Regne Unit de la Unió Europea amb acord facilita, a la vegada, un cert període d’estabilitat fins a finals del 2020 que s’ha mani-
festat en una major confiança del consumidor britànic a l’hora de decidir les vacances cap a destinacions europees, que junta-
ment amb el valor més alt del pound respecte a l’euro dels últims 2 anys, transmet bones sensacions al sector turístic anglès. 

Tot i la pèrdua de les rutes de l’operador turístic Thomas Cook que va deixar d’operar a finals de setembre 2019 la confiança 
del sector es manifesta en algunes noves rutes que altres companyies han presentat o han augmentat la freqüència per la 
temporada d’estiu 2020: 

Manchester Barcelona Vueling Expanded capacity 11 weekly from 28 MAR 2020 

Glasgow Barcelona Easyjet New route 3 weekly (Tuesday, Thursday, Sunday) from 29 MAR 2020 to 22 OCT 2020 

London Southend Girona Ryanair New route 2 weekly (Wednesday, Saturday) from 1 APR 2020 

Birmingham Barcelona Jet2 New route 2 weekly (Monday, Friday) from 3 APR 2020 

Per altra banda operadors turístics especialitzats com Martin Randall i Ramblers han introduït nous programes a la venda per 
aquest 2020.  

Anàlisis del mercat 

Font: Coneixement propi CPT Londres 

Dates importants 

31/01/2020  

BREXIT DAY 

Inici de les negociacions per 

definir els termes de l’acord. 

Inici del període de transició. 

Setmana del 13 gener: 

Aval del Parlament a la sortida 

amb acord. 

30/06/2020 

Data límit per sol·licitar l’exten-

sió del període de transició en 

cas que sigui necessari. 

Agenda d’actuacions CPT Londres 

18/01/2020 Influencers Event On The Beach (Manchester). Presentació de destí Catalunya en el marc de la jornada que orga-
nitza l’operador turístic On The Beach amb 50 influencers. 

18-19/01/2020 Fira Adventure Travel Show (London). Participació amb estand propi a la fira especialitzada en producte actiu i 
aventura amb la participació de Patronat de Turisme Diputació de Tarragona – Terres de l’Ebre, Patronat de Turisme de Lleida 
i Torisme Val d’Aran. 

28-30/01/2020 Trip La Cuina dels Genis (Costa Daurada/Terres de l’Ebre). Viatge de premsa i operadors turístics amb 10 parti-
cipants per donar a conèixer el nou projecte La Cuina dels Genis en el marc d’una visita per les localitzacions que formen la 
ruta de El Paisatge dels Genis. 

Timeline  

31/12/2020 

Data límit per confirmar l’acord 

de sortida (Trade deal). 
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Canvi de moneda  Capacitat aèria prevista 

Enllaços d’interès 

https://www.gov.uk/visit-europe-brexit 

 

Font: GPA Nov 2019 Font: xe.com a 16 de gener de 2020 

Evolució del canvi durant el darrer any 

Elaborat per l’Oficina del Regne Unit (Unitat de Mercats  Internacionals) i la Unitat de Model Turístic i Recerca de l’Agència Catalana de Tu-

risme 

https://www.gov.uk/visit-europe-brexit

