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Seguiment de l’impacte del 

BREXIT en l’activitat turística 

a Catalunya 

28 de gener de 2021 

La situació derivada de les noves variants de la COVID-

19 al Regne Unit mostra el moment crític que està ex-

perimentant el país, agreujat per les limitacions origina-

des pel Brexit, ja efectiu des de l’1 de gener. 

De quina manera afecta el Brexit el sector turístic?  

Les inquietuds generades en el sector són diverses: 

 La devaluació monetària (augment tarifari, impor-

tacions més cares i caiguda de la despesa del 

consumidor). 

 Necessitat de visat i permisos especials per als 

treballadors estrangers. 

 LLibertat d’itinerància però amb necessitat de 

visat o permís de viatge ETIAS (European Travel 

Information and Authorization System), a la vegada 

que es realitzen controls fronterers més estrictes. 

 Negociacions dels drets dels passatgers sobre la 

Zona Europea Comuna d’Aviació i accessibilitat a 

l’espai aeri. 

 Respecte a les operacions de les aerolínies, sor-

geixen despeses addicionals a l’hora de gestio-

nar accessos i altres operacions.   
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2. Mesures per viatjar del Regne Unit i 

Irlanda cap a Catalunya 

3. Mesures per viatjar de Catalunya 

cap al Regne Unit i Irlanda 

Regne Unit 

Les mesures implementades per part del Govern del 

Regne Unit a partir de l’1 de gener de 2021 per a totes 

aquelles persones que viatgin cap a un país de la zona 

Schengen, així com a Islàndia, Liechtenstein, Noruega i 

Suïssa, fan que aquestes no tinguin llibertat de movi-

ment com fins ara.  

Podran entrar-hi —amb exempció de visat— sota les 

següents condicions: 

1. Els visitants hauran de firmar el permís ETIAS per 

entrar a l’espai Schengen un cop aquest estigui en vi-

gor. 

2. El temps màxim d’estada (sense visat) a l’espai 

Schengen dins d’un període de 180 dies (6 mesos) serà 

de 90 dies (3 mesos). 

3. El passaport del visitant haurà de tenir una validesa 

de 6 mesos i haver estat emès durant els últims 10 

anys (els passaports britànics que encara indiquin que 

formen part de l’UE es podran seguir utilitzant fins a la 

seva data de caducitat). 

4. En els controls fronterers de passaports, els visitants 

del Regne Unit no podran utilitzar els carrils de control 

per als passaports UE/EEE/CH. 

 Irlanda 

En el cas de la República d’Irlanda, els visitants que 

viatgin a Catalunya no es veuran afectats pel Brexit. La 

llibertat de moviment seguirà vigent, així com el requisit 

de portar un document d’identitat amb una fotografia 

per embarcar i passar el control fronterer. 

 

 

Regne Unit 

A partir de gener de 2021, els visitants de Catalunya i 

altres regions de l’espai Schengen (Països de la UE + 

Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa) que viatgin al 

Regne Unit podran entrar-hi, però no amb la llibertat de 

moviment que tenien fins ara. 

Podran entrar-hi —amb exempció de visat— sota les 

següents condicions: 

1. L’estada màxima serà de 6 mesos per cada entrada. 

2. L’entrada al Regne Unit fins el 30 de setembre de 

2021 serà possible amb el carnet d’identitat. A partir 

d’aquesta data es necessitarà un passaport vàlid per a 

l’entrada i la totalitat de l’estada. 

3. Els controls electrònics de passaport (e-gates) enca-

ra es podran utilitzar si el visitant disposa d’un passa-

port electrònic/biomètric. 

4. El Govern del Regne Unit està considerant demanar 

als visitants que presentin una ETA (Electronic Travel 

Authorisation) en entrar al país. 

Irlanda 

En el cas dels visitants de Catalunya que viatgin a la 

República d’Irlanda, no es preveu cap canvi. La llibertat 

de moviment seguirà vigent, així com el requisit de por-

tar un document d’identitat amb una fotografia per em-

barcar i passar el control fronterer. 
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4. Altres mesures 

Altres aspectes dictaminats per part del Govern del Regne Unit i que cal que els viatgers anglesos tinguin en comp-

te són els següents:  

 Fins el 30 de juny de 2021, les persones amb dret a l’assistència sanitària en el Regne Unit o Gibraltar a càr-

rec de les entitats corresponents, rebran assistència per part del Sistema Nacional de Salut espanyol en els 

mateixos termes i condicions establerts amb anterioritat a l’1 de gener de 2021. 

 La targeta sanitària dels residents anglesos a Espanya que els dona dret a rebre assistència sanitària al Reg-

ne Unit i a Gibraltar seguirà sent vàlida i amb plena eficàcia fins el 30 de juny de 2021. 

 Durant els controls fronterers es podran demanar els bitllets d’anada i tornada, justificar que es tenen prou 

diners per a l’estada, i es podrà prohibir i  controlar l’entrada de certs aliments. 

 A partir de l’1 de gener de 2021, els permisos de conduir emesos pel Regne Unit ja no es beneficiaran del 

reconeixement mutu segons el Dret de la Unió. Els permisos de conduir vàlids i vigents per part de les autori-

tats britàniques habilitaran els titulars per poder conduir en el nostre territori durant un termini màxim de 6 me-

sos a partir de l’1 de gener de 2021. Finalitzat aquest període, s'aplicarà el règim previst per als permisos ex-

pedits a tercers països.  

 El transport aeri es basa en l’Acord de Comerç i Cooperació que garanteix la continuïtat del servei entre la UE 

i el Regne Unit. En canvi, no està permès realitzar vols de passatgers per part de companyies angleses dins 

de territori europeu ni de companyies europees entre destinacions dins del territori del Regne Unit.  

 Es preveu que tant el transport ferroviari com el marítim continuïn operant amb normalitat. 

 Si es viatja amb animals domèstics, caldrà un nou certificat de salut animal, el qual s’haurà de gestionar amb 

1 mes d’antelació com a mínim. 

 Finalització del roaming gratuït a partir de l’1 de gener de 2021 a tota la UE, Islàndia, Liechtenstein i Noruega. 

Una nova llei fixa el consum màxim en 45 £ per tal de protegir el consumidor (possibilitat d’ampliar a posteriori 

el servei). 

 Els drets del consumidor no canviaran a partir de l’1 de gener de 2021. Si el viatge és cancel·lat o retardat, el 

viatger podrà demanar una compensació o reemborsament. 

Infografia elaborada per TURESPAÑA sobre les principals mesures. 

Normativa: 

1. Decret de l’acord de sortida OJ L 444, 31.12.2020. 

2. Govern del Regne Unit. Informació relacionada amb el sector turístic.  

Restriccions que es contemplen en referència amb les aerolínies:  

3. Reglament de la UE 2004/261 relatiu als drets dels passatgers de compensació i assistència per part de les aero-

línies. 

4. Directiva de la UE 2015/2302 relativa a la protecció de passatgers en viatges combinats. 

D’altres: 

5. Real Decret-llei 38/2020 sobre les mesures d’adaptació després de la finalització del període transitori.  

6. Acords ratificats entre el Regne Unit i la Unió Europea.  

5. Enllaços a normativa 

https://www.spain.info/export/sites/segtur/.content/Folletos/folletos/info-brexit.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.444.01.0014.01.SPA
https://www.gov.uk/government/collections/the-tourism-sector-from-january-2021#visiting-europe
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32004R0261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32004R0261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17266.pdf
https://eur-lex.europa.eu/content/news/Brexit-UK-withdrawal-from-the-eu.html?locale=es
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6. Canvi de moneda  

Font: xe.com a 28 de gener de 2021 

Evolució del canvi durant el darrer any 

Evolució del canvi durant el darrer mes 

1 GBP = 

1,12743 EUR 

1 EUR = 0,886969 GBP 
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7. Enllaços d’interès 

Bibliografia  

https://www.gov.uk/visit-europe-1-january-2021 (Dades actualitzades el 5 de gener de 2021). 

https://www.etoa.org/policy/brexit/post-transition/ 

https://turismo.gob.es/es-es/brexit-turismo/Paginas/brexit-turismo.aspx 

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

lana de Turisme. 

A continuació es presenten diversos enllaços de notícies que poden ser d’interès en relació amb el Brexit i el 

mercat emissor anglès: 

1. Británicos: las próximas vacaciones serán las más importantes de sus vidas (publicat 5/01/21) https://

www.hosteltur.com/141442_britanicos-las-proximas-vacaciones-seran-las-mas-importantes-de-sus-vidas.html 

2. Los 21 temas que moverán el turismo en 2021 (publicat 2/01/21, punt nº 10) https://

www.hosteltur.com/141415_los-21-temas-que-moveran-el-turismo-en-2021.html 

3. Preguntas y respuestas de cómo afecta el Brexit al turismo desde ahora (publicat 1/01/21) https://

www.hosteltur.com/141414_preguntas-y-respuestas-de-como-afecta-el-brexit-al-turismo-a-partir-de-hoy.html 

4. El acuerdo sobre el Brexit favorece a España con su primer mercado emisor (publicat 28/12/20) https://

www.hosteltur.com/141370_el-acuerdo-posbrexit-beneficia-mucho-a-espana-con-su-primer-mercado-

emisor.html 

5. El Brexit garantiza los derechos de los pasajeros y conexiones continuas (publicat 26/12/20) https://

www.hosteltur.com/141351_el-brexit-garantiza-los-derechos-de-los-pasajeros-y-conexiones-continuas.html 

6. Brexit: les compagnies doivent changer d’actionnaires pour voler en UE (publicat 15/01/21) https://

www.lechotouristique.com/article/brexit-les-compagnies-doivent-changer-dactionnaires-pour-voler-en-ue 

7. Brexit advice for travellers https://www.abta.com/tips-and-advice/brexit-advice-for-travellers 

https://www.gov.uk/visit-europe-1-january-2021
https://www.etoa.org/policy/brexit/post-transition/
https://turismo.gob.es/es-es/brexit-turismo/Paginas/brexit-turismo.aspx
https://www.hosteltur.com/141442_britanicos-las-proximas-vacaciones-seran-las-mas-importantes-de-sus-vidas.html
https://www.hosteltur.com/141442_britanicos-las-proximas-vacaciones-seran-las-mas-importantes-de-sus-vidas.html
https://www.hosteltur.com/141415_los-21-temas-que-moveran-el-turismo-en-2021.html
https://www.hosteltur.com/141415_los-21-temas-que-moveran-el-turismo-en-2021.html
https://www.hosteltur.com/141414_preguntas-y-respuestas-de-como-afecta-el-brexit-al-turismo-a-partir-de-hoy.html
https://www.hosteltur.com/141414_preguntas-y-respuestas-de-como-afecta-el-brexit-al-turismo-a-partir-de-hoy.html
https://www.hosteltur.com/141370_el-acuerdo-posbrexit-beneficia-mucho-a-espana-con-su-primer-mercado-emisor.html
https://www.hosteltur.com/141370_el-acuerdo-posbrexit-beneficia-mucho-a-espana-con-su-primer-mercado-emisor.html
https://www.hosteltur.com/141370_el-acuerdo-posbrexit-beneficia-mucho-a-espana-con-su-primer-mercado-emisor.html
https://www.hosteltur.com/141351_el-brexit-garantiza-los-derechos-de-los-pasajeros-y-conexiones-continuas.html
https://www.hosteltur.com/141351_el-brexit-garantiza-los-derechos-de-los-pasajeros-y-conexiones-continuas.html
https://www.lechotouristique.com/article/brexit-les-compagnies-doivent-changer-dactionnaires-pour-voler-en-ue
https://www.lechotouristique.com/article/brexit-les-compagnies-doivent-changer-dactionnaires-pour-voler-en-ue
https://www.abta.com/tips-and-advice/brexit-advice-for-travellers
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