
BREXIT : CONTROLS SANITARIS I FITOSANITARIS PER EXPORTAR AL REGNE UNIT DESPRÉS DEL 

BREXIT 

 

S'aplicaran nous controls sanitaris i fitosanitaris a les mercaderies importades de la UE a partir 

de l'1 de gener. 

Els controls s'introduiran esglaonadament  fins a l'1 de juliol amb una sèrie de procediments que 

s'aplicaran a la importació d'animals vius, productes animals, peix, mariscos i els seus productes, 

plantes i productes vegetals, aliments i pinsos d'alt risc no d'origen animal. 

Requisits per a productes sanitaris i fitosanitaris: 

• Per a importacions del  Regne Unit des de la UE. Els importadors utilitzaran IPAFFS 

(Sistema d'Importació de Productes Animals, Aliments i Pinsos) per a notificar 

prèviament importacions de productes sanitaris i fitosanitaris. El sistema està actiu i 

s'està utilitzant per als certificats DOCOM i ITAHC, necessaris per a moviment d'uns certs 

animals vius. 

• A partir de 2021, IPAFFS s'utilitzarà per a realitzar notificacions prèvies al fet que les 

mercaderies subjectes a controls sanitaris i fitosanitaris ingressin a Regne Unit des de la 

UE, ja que els controls sobre aquests productes s'introdueixen per etapes. 

• Respecte a les exportacions del Regne Unit, s'utilitzarà el servei EHCO (Export Health 

Certificate Online) que serveix per a controlar l'exportació segura d'animals vius, 

productes d'origen animal (POAO), espècies amenaçades, plantes i productes vegetals. 

• Després del període de transició, la UE requerirà que els exportadors del Regne Unit 

presentin certificats sanitaris i fitosanitaris d'exportació. 

• Les empreses exportadores  hauran de completar un certificat sanitari d'exportació 

per a cada tipus d'animal o animal producte exportat des del Regne Unit a la UE. 

• Els exportadors que traslladin productes sanitaris i fitosanitaris del Regne Unit a la UE 

hauran de treballar amb els seus socis importadors a la UE per a notificar prèviament a 

les autoritats de la UE utilitzant el sistema TRACIS NT, que és operat pel Comissió 

Europea. 

Requisits per a Plantes i productes vegetals 

• A partir de gener: Requisit de certificats fitosanitaris i de notificació prèvia per a 

plantes i productes vegetals de “alta prioritat”. Els controls sanitaris i fitosanitaris es 

duran a terme fora de la frontera en els llocs de destinació o altres instal·lacions 

aprovades. Els exportadors hauran de sol·licitar un certificat fitosanitari de l'autoritat 

competent del país d'origen de la UE. Els importadors hauran d'enviar notificacions 

d'importació juntament amb el certificat fitosanitari. 

• A partir d'abril, el requisit de pre notificació i certificats fitosanitaris s'estén a totes les 

plantes regulades i productes vegetals. 

• A partir de juliol, hi haurà un major nombre de controls físics, que passaran a realitzar-

se en els llocs de control fronterer. 

  



Requisits per a animals vius i productes animals - Importacions del  Regne Unit des de la UE 

• A partir de gener es requeriran certificats sanitaris i de notificació prèvia per al 100% 

dels animals vius. Els controls físics dels animals vius estaran a nivells similars als que es 

requereixen actualment per a les importacions de la UE, i es durà a terme en destí. Els 

subproductes animals (ABP) continuaran amb el requisit actual d'anar acompanyats de 

documentació comercial i els PSA d'alt risc requeriran una notificació prèvia. 

• A partir d'abril, tots els productes d'origen animal (POAO) també requeriran notificació 

prèvia i la documentació sanitària pertinent. 

• Des de juliol, es requerirà la notificació prèvia i la certificació sanitària per a totes les 

importacions de ABP regulats. S'introduiran controls físics i d'identificació per a 

productes animals. Tots els controls físics i d'identificació d'animals i productes animals 

es traslladaran als llocs de control fronterer. 

Requisits per a animals vius i productes animals - Exportacions del  Regne Unit a la UE 

• Tots els productes hauran d'anar acompanyats d'un certificat sanitari d'exportació, 

que serà assegurat per l'exportador i completat per un Inspector / Veterinari Oficial que 

verifiqui que els animals compleixen les condicions sanitàries descrites en la normativa 

de la UE i estipulades en el certificat. 

Químics 

• El Regne Unit reemplaçarà les regulacions de la UE amb un marc regulador 

independent, que entrarà en vigor l'1 de gener de 2021. 

• Per a les importacions al Regne Unit: Els controls reglamentaris es realitzen fora de la 

frontera. Per a les exportacions de Regne Unit: Es requereix nomenar un representant 

exclusiu amb seu a la UE per a mantenir l'accés al mercat de la UE. 

Pesticides 

• Nou règim regulador de pesticides independent a partir de l'1 de gener de 2021. 

• Necessari sol·licitar nous registres sota els règims de Regne Unit i de la UE per a obtenir 

accés a tots dos mercats. 

• Segons els termes del Protocol d'Irlanda del Nord, el règim de plaguicides de la UE 

continuarà aplicant-se a Irlanda del Nord després del final del Període de Transició. 

Fusta 

• El Regne Unit es compromet a combatre les activitats il·legals a través del Reglament 

de la fusta del Regne Unit i FLEGT. 

• Els operadors que comercialitzin fusta en el mercat de la UE per primera vegada 

hauran d'exercir la diligència amb la fusta del Regne Unit i la resta del món sota la 

Regulació de la Fusta Europea. Els operadors que comercialitzin fusta al Regne Unit 

hauran d'exercir la diligència deguda amb la fusta de la UE i la resta del món sota les 

Regulacions de la Fusta del Regne Unit. 

  



Indicacions geogràfiques – IG 

• El govern del Regne Unit establirà nous esquemes de IG al final del període de transició. 

• Els productes amb IG existents al Regne Unit continuaran rebent protecció sota els 

esquemes de IG del Regne Unit. 

• Els productors de IG registrats abans del final del període de transició tindran 3 anys 

per a actualitzar el seu empaquetat a partir de la data en què els esquemes de IG del 

Regne Unit entrin en funcionament. 

• La posició en relació amb la protecció de les indicacions geogràfiques de la UE al Regne 

Unit serà clara una vegada que les negociacions comercials amb l'UE s'hagin completat. 

 

 

 


