
NORMATIVA D’OBLIGATORI COMPLIMENT PER LES EXPORTACIONS EUROPEES DE PRODUCTES 

AL REGNE UNIT L’1 DE GENER DE 2021 

Si  els productes a  exportar al Regne Unit  ja eren exportats pel fabricant europeu  cap aquest 

país abans de l’1 de gener de 2021, l’empresa exportadora no ha de complir cap normativa 

afegida  a les ja exigides quan el Regne Unit pertanyia a la UE 

Per les empreses que volen començar a exportar al Regne Unit a partir de l‘1 de Gener de 2021, 

existeix diferents tipus de normativa a complir en funció del grup de productes al que pertanyi 

el o els productes a exportar. 

Si es tracta de: 

• Productes químics 

• Medicines 

• Vehicles 

• Productes o material aeroespacial  

S’haurà de complir la normativa exigible abans del 1 de gener de 2021 (normativa 

harmonitzada). 

La resta de productes no es podrà exportar al Regne Unit  a menys que compleixi la normativa 

especifica  que marqui aquest país i que deixarà d’estar harmonitzada amb la de la UE a partir 

del 1 de gener de 2021. 

Ús del « Marcat CE » al Regne Unit 

El marcat CE va ser establert per la UE i constitueix el testimoni, per part del fabricant, de que el 

seu producte compleix amb tota la normativa i requisits legals i tècnics en matèria  de seguretat  

per ser comercialitzat a la UE. Molts productes no precisen de marcat CE a la UE i tampoc el 

necessitaran en el Regne Unit. 

El marcat CE deixarà de ser vàlid al Regne Unit el 31 de desembre de 2020  I serà substituït pel 

marcat  UKCA.  A partir del 1 de gener de 2021 la marca UKCA serà la marca de conformitat  al 

Regne Unit sense la que no es podrà comercialitzar cap producte que exigeixi aquesta 

certificació de conformitat legal i tècnica amb els requisits de seguretat.   No obstant, el marcat 

CE serà acceptat al Regne Unit  fins el 1 de gener de 2022 sempre i quan els requeriments del 

marcat CE i del marcat UKCA per aquest producte siguin els mateixos. A partir d’aquesta data 

els productes que, segons la Llei, necessitin un marcat de conformitat al Regne Unit, hauran de 

disposar obligatòriament del marcat CE. 

Aquesta disposició no afecta al stock de productes que ja es trobi al Regne Unit amb marca CE 

abans del 1 de gener de 2021. 

Els productes europeus que es comercialitzin al Regne Unit i que precisin de marcat de 

conformitat podran exhibir les dues marques, CE i UKCA, al mateix temps sempre i quan 

compleixin ambdues normatives a l’hora. 
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