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Seguiment de l’impacte del 

BREXIT en l’activitat turística 

a Catalunya 

26 de març de 2020 

Donada la situació provocada per la COVID 19, el govern britànic i la UE han decidit ajornar qualsevol tipus de 

negociació en relació al Brexit fins que acabi la pandèmia. Per tant, tot i que el mes de març s’havien de co-

mençar a tractar temes relatius a l'acord, aquestes reunions no s’han dut a terme. 

Per altra banda destacar que durant la setmana del 23 de març, en què el govern britànic ha començat a pren-

dre les mesures més dràstiques per afrontar la situació actual, la lliura esterlina ha assolit el valor més baix 

respecte l’euro durant els últims 10 anys (1 GBP = 1,0533 Euro). Per tant més que en qualsevol moment del 

procés del Brexit. Amb tot, a finals de mes la lliura ha començat una tímida recuperació del seu valor. 

Les empreses turístiques estan més amoïnades pels efectes de la situació actual que no pas pel Brexit ja que 

no hi haurà efectes reals com a mínim fins el dia 1 de gener de 2021. Per altra banda en aquests moments 

s’han aturat pràcticament totes les connexions aèries entre Regne Unit i Catalunya amb important incidència 

durant la Setmana Santa. Easyjet, Jet2 i TUI tenen la majoria de vols programats a partir de maig 2020 o com 

estava previst pel començament de la temporada d’estiu. De moment no manifesten que hagin rebut un elevat 

número de cancel·lacions de viatges per a l’estiu. 

1. Anàlisis del mercat 

Font: Coneixement propi CPT Londres 

2. Agenda d’actuacions CPT Londres 

Actuacions ajornades 

Totes les accions, ja siguin trips d’iniciativa 
pròpia com també accions organitzades 
per tercers, previstes pel mes d’abril han 
estat ajornades al segon semestre de 
2020. 
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31/01/2020  

BREXIT DAY 

Inici de les negociacions per 

definir els termes de l’acord. 

Inici del període de transició. 

30/06/2020 

Data límit per sol·licitar 

l’extensió del període de 

transició en cas que sigui 

necessari. El Govern no hi 

està gens a favor. 

3. Timeline 

31/12/2020    01/01/2021 

Data límit per confirmar l’acord 

de sortida (Trade deal). 

4. Canvi de moneda  5. Capacitat aèria prevista 

Font: GPA 

Font: xe.com a 26 de març de 2020 

Evolució del canvi durant els darrers 10 anys 

6. Enllaços d’interès 

Brexit Etapa de transición. Hosteltur 2 de març 

 

How travel is being affected by the COVID 

La reducció de 

places s’estima en 

un 80% 

Seients oferts de març a agost 

Capacitats Regne Unit -> CAT   

setmana 23/03/20 vs 25/03/19 

https://www.hosteltur.com/134263_nueva-cuenta-atras-para-reino-unido-tras-el-brexit-la-etapa-de-transicion.html
https://blog.globalwebindex.com/chart-of-the-week/travel-in-the-time-of-coronavirus/?utm_campaign=Chart%20of%20the%20Week&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84849223&_hsenc=p2ANqtz-8Uw8-7gx2UeCTpsvzu7VWIvMEMQtA-NjPgkmzJDmffk92RHdT13zaSBaTAHp8

