
Comerç de mercaderies entre la UE i el Regne Unit després del període 

transitori 

 

Com a part de l’Acord de Retirada de la sortida de Regne Unit de la Unió Europea, des 

de el 31 de gener fins el 31 de desembre de 2020 tots dos territoris han estat en un 

període de transició amb la finalitat de facilitar l’adaptació i coordinació de les relacions 

futures. 

 

Si bé encara continuen obertes les negociacions sobre els paràmetres que regiran el 

marc normatiu de les futures relacions comercials, hi ha aspectes que sabem que 

canviaran. En aquest article s’exposen les principals novetats en termes del comerç 

bilateral entre la UE i el Regne Unit quan hagi expirat el període transitori. 

 

Nou règim de mesures sanitàries i fitosanitàries 

 

El nou règim de mesures sanitàries i fitosanitàries de la UE al Regne Unit (RU) afecta 

les següents categories de productes: plantes i productes relacionats, animals vius i 

productes d’origen animal, productes de pesca vius, i importació de productes, animals, 

alimentació i sistema de pinsos. Els controls d’aquest nou règim s’aplicarà als béns 

importats pel RU de la UE des de l’1 de gener de 2021, i s’introduiran gradualment per 

mitjà de diferents fases fins a l’1 de juliol de 2021, depenent de les diferents categories 

de béns. 

 

Aquests control inclouran els requisits per a: 

 

• Notificacions prèvies a la importació (acció d’importadors de GB). 

• Certificació sanitària (com un certificat sanitari d’exportació o un certificat 

fitosanitari) 

• Controls físics, d’identitat i documentals a la frontera o a l’interior. 

• Entrada a través d’un punt d’entrada amb el lloc de control fronterer (BCP) 

apropiat amb instal·lacions de control pertinents a partir de l’1 de juliol de 2021. 

 

Requisits desglossats per categoria del producte 

Plantes i productes vegetals 

• Requisit dels certificats fitosanitaris i de notificació prèvia per a plantes i plantes 

“d’alta prioritat” a partir de l’1 de gener de 2021. 

• Els controls sanitaris i fitosanitaris (SPS) es realitzaran fora de la frontera en els 

llocs de destí o altre instal·lacions aprovades. 

• Una llista exhaustiva de plantes i productes vegetals “d’alta prioritat” està 

disponible a GOV.UK 

• El requisit de certificats fitosanitaris es fa extensible a totes les plantes i producte 

vegetals regulats. 

A partir de l’1 d’abril de 2021 

• Per obtenir una llista de plantes i productes vegetals que no requereixin 

certificats SPS, consulti en la web GOV.UK. 

• A partir de l’1 de juliol de 2021, hi haurà un major nombre de controls físics i 

d’identitat. 

• Tots els controls es realitzaran en els llocs de control fronterer (BCP). 

https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021
https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021


 

Animals vius i productes d’origen animal 

Certificats sanitaris 

• Els requisits per als certificats sanitaris d’exportació (EHC) s’introduiran en fases 

de gener a juliol de 2021. 

• Els certificats sanitaris seran substancialment els mateixos que els certificats de 

la UE existents per a les importacions de la resta del món. Han d’utilitzar els EHC 

de la UE existents per obtenir orientació sobre el que es requerirà. 

A partir de l’1 de gener de 2021 

• Es requeriran certificats sanitaris i de notificació prèvia per al animals vius. Els 

controls físics per a animals vius s’hauran de seguir realitzant en el destí. 

• Els productes d’origen animal (POAO) subjectes a mesures de salvaguarda, 

necessitaran una notificació prèvia per part de l’importador del RU i l’EHC 

corresponent. 

• GB Importer promocionarà un nombre de notificacions únic (UNN) que hauran 

d’agregar-se a l’EHC. 

• Els subproductes animals (ABP) continuaran amb el registre actual de ser 

acompanyats de documentació comercial oficial. Els ABP d’alt risc requeriran 

autorització prèvia i ABP d’alt risc, així com la proteïna animal processada de 

categoria 3 requerirà una notificació prèvia per avançat. 

 

A partir de l’1 d’abril de 2021 

• Tots el productes d’origen animal (POAO), per exemple, carn i peix, mel, llet o 

productes d’ou, requeriran els certificats sanitaris d’exportació (EHC) pertinents 

i la notificació prèvia per part de l’importador de GB utilitzant el Sistema 

d’Importació de Productes Animals, Aliments i Pinsos (IPAFFS). 

• Els exportadors de la UE hauran d’obtenir l’EHC corresponent i assegurar-se de 

que viatgi amb l’enviament. 

Productes de pesca 

• Des de gener de 2021. Es requerirà certificats de captura i altres documents IUU 

i estaran subjectes a la documentació basada en riscos. L’importador del RU 

haurà d’enviar-los a l’autoritat competent d’importació, per exemple, al Port 

d’Autoritats Sanitàries, abans de l’arribada. Les espècies exemptes es detallen 

en l’annex i del Reglament INDNR. 

• Des d’abril de 2021. Els béns hauran d’anar acompanyats d’un Certificat Sanitari 

d’Exportació (EHC), que estarà subjecte a controls documentals. A més, les 

notificacions prèvies d’importació s’enviaran per l’importador del RU abans de 

l’arribada utilitzant el sistema IPAFFS. 

 

Importadors de Productes Animals, Aliments i Pinsos (IPAFFS) 

• Controls sanitaris i fitosanitaris des de gener de 2021. Els importadors del RU 

utilitzaran IPAFFS per notificar prèviament algunes importacions de MSF. Els 

sistema ja està actiu i s’està utilitzant actualment per a la notificació d’animals 

vius, productes de llavors i subproductes animals (ABP) que “viatgen” amb 

Certificat de sanitat animal intercomercial (ITACHC) i documents comercials 



(DOCOM) juntament amb TRACES et TRACES NT (Sistema d’experts sobre 

comerç i control). 

 

Requisits dels certificats per a l’exportació 

• A partir de l’1 de gener de 2021, la UE exigirà als exportadors del RU que tinguin 

certificats sanitaris d’exportació (EHC) i certificats fitosanitaris. 

• El servei Export Health Certificate Online (EHC Online) s’utilitzarà per controlar 

l’exportació segura d’animals i productes d’origen animal (POAO) i sol·licitar 

l’EHC. El sistema ja està actiu. 

• Les sol·licituds de certificats per a animals aquàtics vius es realitzaran a través 

del Center for Environment Marine Aquaculture and Science and Marine Scotland. 

• S’implantarà un servei online per a la sol·licitud, tramitació i expedició de 

certificats fitosanitaris, per a plantes i productes vegetals. 

• El sistema online per sol·licitar certificats fitosanitaris d’exportació per a plantes 

controlades i productes vegetals del RU es traslladarà a ECH Online. 

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

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

a les autoritats de la UE utilitzant el sistema TRACES NT. 

 

Etiquetatges d’Aliments 

• El govern del Regne Unit reconeix que les empreses necessitaran tems per a 

adaptar-se a aquestes noves regles d’etiquetatge. Hauran de fer els canvis 

d’etiquetatge per als productes venuts en el RU abans del 30 de setembre de 

2022. 

• Els productes venuts en altres mercats continuaran seguint les regles de la UE 

per a l’etiquetatge, però és possible que hagin de fer canvis en l’etiquetatge. 

• La seva etiqueta com importador pot contenir altra informació si necessita 

complir amb els requisits d’etiquetatge per a un altre mercat. 

 

Normes/Estàndards comercials 

• Les inspeccions de les normes comercials continuaran després del final del 

període de transició, però es gestionaran per minimitzar els retards en la frontera 

i la interrupció dels fluxos comercials. 

• Si exporta els productes abans esmentats a la UE a partir de l’1 de gener de 

2021, haurà de complir amb els requisits de normes per a tercers països 

establertes en les regulacions de normes de comercialització de la UE. 

• S’importa aquests productes al RU, des de la UE, els requisits dels estàndards 

de màrqueting poden canviar. 

• Seran diferents per a cada producte, així que haurà de consultar la guia 

específica per al producte que està important. 

• Els productes que es traslladen del RU a altres mercats tindran certificació i 

inspecció d’estàndards de màrqueting específics. 

• No hi haurà canvis en els requisits dels estàndards comercials per traslladar 

mercaderies al RU des d’altres mercats exteriors. 

• Tampoc hi haurà canvis en els requisits dels estàndards de màrqueting per als 

productes que es mouen de mercats exteriors de la UEA, i viceversa. 

 



Per conèixer en profunditat els requisits de productes específics com el vi, ous, carn, 

químics, pesticides, així com d’altres indicacions geogràfiques, consultar següent enllaç. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/trade-with-the-uk-from-january-2021-prepare-your-eu-business/como-hacer-negocios-con-el-reino-unido-a-partir-del-1-de-enero-de-2021-en-caso-de-ser-una-empresa-con-sede-en-la-ue

