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EDITORIAL
El menor Brexit possible
L'objectiu del Consell de la Generalitat, durant el procés d'eixida del Regne Unit de la Unió
Europea que acaba de culminar, ha sigut oferir seguretat i garanties de respecte als drets, tant
dels britànics residents en la nostra Comunitat com dels valencians i valencianes al Regne Unit.
Al costat d'això, era essencial assegurar el comerç bilateral en sectors tan importants per a
nosaltres com l'agroalimentari i la indústria, i consolidar la nostra activitat turística, en la qual els
ciutadans britànics són el nostre principal client.
El Regne Unit, continuarà sent un país amb vincles humans i econòmics molt profunds amb la
nostra Comunitat. Encara que res serà igual, i tot serà una mica més complex. A partir d'ara,
tindrem una relació amb un país tercer, i no amb un membre de la Unió Europea. La Generalitat
ha tractat de contribuir a reduir al mínim els impactes negatius de l'eixida britànica, com va
assenyalar el President Ximo Puig es tractava d'aconseguir el menor Brexit possible.
Menció especial mereix la positiva unitat dels governs de la Unió durant el procés de negociació,
en el qual ha destacat el negociador europeu Michel Barnier i el seu equip.
Encara que apareixen noves dificultats i obstacles, l'Acord de Comerç i Cooperació entre la Unió
Europea i el Regne Unit, és un bon instrument perquè siguen el més suportables possibles. Això,
unit a la clara voluntat per totes dues parts d'oferir la màxima agilitat i flexibilitat per als nous
procediments, ens planteja un escenari en el qual els impactes per a ciutadans i empreses
estaran en uns nivells acceptables. Cal ressenyar que, tant el Govern d'Espanya com el britànic,
han contractat més personal i estan impulsant processos automatitzats per a agilitar el trànsit
pels passos fronterers.
És especialment destacable que s'haja acordat la no aplicació d'aranzels ni quotes, la qual cosa
permetrà un flux comercial important i sense grans distorsions. No obstant això, els nous tràmits
duaners generaran alguns retards i costos afegits a les empreses, i serà necessari estar atents a
les repercussions en les PIME. L'IVACE ja està oferint el seu suport amb diverses iniciatives de
caràcter econòmic i d'orientació.
La mobilitat, particularment en el sector turístic, és d'importància estratègica per a la nostra
Comunitat. L'Acord, assegura la connectivitat terrestre, marítima i aèria, aquesta última decisiva
per a l'activitat turística.
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D'altra banda, també existirà coordinació i reciprocitat en matèria de Seguretat Social, pensions
i prestacions sanitàries, que estaran garantides, la qual cosa és essencial per als valencians al
Regne Unit i per als britànics a Espanya, tant residents com turistes.
En relació amb les titulacions professionals vigents, aquestes seguiran reconegudes
recíprocament com en l'actualitat, encara que per a futures homologacions seran necessaris
altres tràmits de reconeixement, que s'establiran mitjançant un acord que contemple els nous
procediments i requisits.
D'altra banda, s'ha acordat l'exempció de visats als ciutadans britànics per als viatges a territori
europeu que no superen els 3 mesos, i per als europeus que romanguen en territori britànic
menys de 6 mesos. Les autoritats espanyoles, han anunciat que facilitaran el màxim possible els
tràmits per a aquests visats de llarga estada, en el marc de les decisions conjuntes de la UE.
Lamentablement, el Regne Unit no continuarà participant en el programa Erasmus, tan
positivament valorat per estudiants de tots dos costats del Canal de la Manxa. No obstant això,
les administracions treballarem conjuntament per a intentar recuperar aquest important
programa, encara que siga parcialment, amb determinades universitats o territoris britànics. En
canvi, és positiva la continuïtat de la cooperació en matèria d'I+D+i, el sector aeroespacial,
l'energia atòmica o la seguretat.
La major complexitat en la situació dels ciutadans i ciutadanes, atés que hi haurà quatre
situacions diferents amb drets i obligacions diferents, requerirà d'un esforç de difusió i
d'informació. És essencial que els residents i visitants britànics tinguen l'acolliment hospitalari
que ens caracteritza, com també ho és que els nostres conciutadans tinguen les millors
condicions en territori britànic.
Res serà millor que la pertinença del Regne Unit a la Unió Europea, que esperem que algun dia
retorne. No obstant això, l'Acord que ha entrat en vigor provisionalment l'1 de gener (i que ha de
ser ratificat pel Parlament Europeu al febrer) garanteix els drets dels ciutadans i ciutadanes,
assegura el desenvolupament del comerç i el turisme en condicions raonables, i evita el pitjor
dels escenaris, que haguera sigut la ruptura total. Donem doncs una oportunitat al futur.

Joan Calabuig Rull
Secretari Autonòmic per a la UE i Relacions Externes
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I.

Acords per a la relació futura entre la UE i el Regne Unit

El 24 de desembre, la Unió Europea i el Regne Unit van anunciar que havien tancat l'Acord de
Comerç i Cooperació, que governarà la relació futura, evitant d'aquesta manera les pertorbacions
que s'hagueren produït l'1 de gener de 2021 si s'arribava al final del període transitori sense un
nou marc jurídic que regira la relació entre la UE i el Regne Unit.
Al costat de l'Acord de Comerç i Cooperació, se segellaven també un Acord relatiu als
procediments de seguretat per a l'intercanvi i la protecció d'informació classificada i un Acord
per a la cooperació en la seguretat i l'ús pacífic de l'energia nuclear. Els acords van acompanyats
d'una sèrie de declaracions conjuntes en les quals totes dues parts mostren la seua voluntat de
cooperar en diferents àmbits (reglamentació de serveis financers, control de subvencions, etc.),
que hauran de ser negociats en el futur.
A causa de l'escassetat de temps que disposa el Parlament Europeu per a ratificar l'acord abans
de la finalització del període transitori i per a no retallar la seua legitimitat democràtica, el
Consell, en la seua decisió de 29 de desembre, va autoritzar la signatura i l'aplicació provisional
de l'acord des de l'1 de gener de 2021, havent de ser posteriorment sotmés a la ratificació del
Parlament Europeu.
El 30 de desembre, Charles Michel, president del Consell, i Ursula von der Leyen, presidenta de la
Comissió, procedien a la signatura de l'acord en nom de la Unió Europea, i el 31 de desembre era
publicat el text dels acords en el DOUE.

Font: Comissió Europea
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❖ Acord de Comerç i Cooperació
L'Acord de Comerç i Cooperació entre la UE i el Regne Unit cobreix un ampli nombre d'àrees:
comerç en béns i serveis, comerç digital, propietat intel·lectual, contractació pública, transport
aeri i per carretera, energia, pesca, coordinació de la seguretat social, cooperació policial i judicial
en matèria criminal, cooperació temàtica i participació en els programes de la Unió. A més, se
sustenta en una sèrie de provisions assegurant una competència justa i lleial i el respecte pels
drets fonamentals.
L'Acord respecta els principis establits pel Consell Europeu a l'abril de 2017, incloent la necessitat
de protegir la integritat del Mercat Únic, la indivisibilitat de les seues quatre llibertats i la integritat
del marc legal de la UE, al mateix temps que s'assegura que un tercer estat no gaudeix dels
mateixos beneficis que els estats membres de la UE.
A partir de l'1 de gener de 2021, el Regne Unit deixarà de beneficiar-se de l'accés lliure al Mercat
Únic i de la Unió Duanera, i de les polítiques de la UE i els seus acords internacionals. Això crearà
noves barreres en el comerç de béns i serveis i en la mobilitat transfronterera, en totes dues
direccions. El nou acord permetrà limitar aquestes pertorbacions en comparació amb la situació
que s'hauria donat si no s'haguera arribat a un acord abans de l'1 de gener de 2021, però
inevitablement es produiran canvis que afectaran tant a les administracions públiques, com a les
empreses i als ciutadans, tant de la UE com del Regne Unit. En aquest sentit, és convenient
recordar les comunicacions preparatòries d'àmbit sectorial de la Comissió que continuen sent
aplicables en gran mesura. malgrat l'existència d'Acord.
Contingut:
-

Resum dels aspectes principals de l'Acord de Comerç i Cooperació (Ministeri d'Afers
exteriors, Unió Europea i Cooperació)

-

Qüestions freqüents de ciutadans espanyols i altres informacions .

-

Document de preguntes i respostes sobre l'Acord (Comissió Europea)
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II.

Reial decret llei 38/2020, amb mesures del Govern per a
l'adaptació la situació del Regne Unit com a tercer país

El 30 de desembre era publicat en el BOE el Reial decret llei 38/2020, de 29 de desembre, pel qual
s'adopten mesures d'adaptació a la situació d'Estat tercer del Regne Unit de Gran Bretanya i
Irlanda del Nord després de la finalització del període transitori previst en l'Acord sobre la retirada
del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea i de la Comunitat Europea
de l'Energia Atòmica, de 31 de gener de 2020.
Aquesta norma estableix mesures d'adaptació de caràcter temporal, i en àmbits limitats, per a
facilitar una transició a la nova situació i minimitzar alguns dels efectes negatius produïts per la
retirada del Regne Unit de la Unió Europea, i tutelar els interessos dels ciutadans i operadors
econòmics que van exercir els seus drets a l'empara de les llibertats conferides pels Tractats.
El Reial decret llei contempla mesures en diferents àmbits com les relacions laborals, l'assistència
sanitària, l'activitat econòmica o el transport, si bé tenint en compte que algunes de les mesures
regulades en el reial decret llei seran suspeses pel Govern una vegada transcorregut un termini
mínim de dos mesos des de la seua entrada en vigor, en cas de no existir reciprocitat, i altres
mesures no arribarien a entrar en vigor si l'1 de gener de 2021 haguera entrat en vigor un acord
de relació futura entre la UE i el Regne Unit que contemplara expressament mesurades en
aqueixos àmbits, com així ha sigut.

III.

Fons de reserva d'ajust al Brexit

La Comissió va publicar el 26 de desembre la seua proposta de reglament per al Fons de reserva
d'ajust al Brexit. Aquest fons, amb un pressupost de 5.000 milions d'euros, té l'objectiu de donar
suport a l'ocupació i a les empreses en els sectors més afectats pel Brexit.
El fons prestarà assistència a les regions i comunitats locals, incloent aquelles dependents de
l'activitat pesquera en aigües britàniques. També podrà servir per a donar assistència a les
administracions públiques per al correcte funcionament de les fronteres, duanes, controls
sanitaris i fitosanitaris i per a assegurar serveis essencials als ciutadans i empreses afectats.
Aquest fons cobrirà despeses en qualsevol estat membre per un període de 30 mesos, començant
el període d'elegibilitat de la despesa l'1 de juliol de 2020, amb l'objectiu de donar als estats
membres la possibilitat i flexibilitat per a dissenyar i implementar les mesures necessàries
orientades a atenuar l'impacte immediat del Brexit.
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Es podrà utilitzar per a finançar mesures específicament establides en relació amb la retirada del
Regne Unit de la UE. Aquestes mesures poden incloure:
•

Suport a sectors econòmics, empreses i comunitats locals, incloent aquells dependents
de pesca en aigües britàniques.
• Suport a l'ocupació i reintegració en el mercat laboral de ciutadans retornats del Regne
Unit.
• Reforç del funcionament de fronteres, duanes, controls sanitaris i fitosanitaris, règims de
certificació i autorització, o campanyes de comunicació i informació dirigides als
ciutadans i empreses.
Els fons es distribuiran en dues fases: la primera i principal s'activarà en 2021 en forma de
prefinançament, assignant una quantitat per estat membre que serà determinada sobre la base
del grau d'integració econòmica amb el Regne Unit, incloent l'intercanvi en béns i serveis. Una
quantitat addicional serà assignada per a reflectir les pèrdues que els estats membres patiran
com a conseqüència de les limitacions en l'accés a les aigües britàniques per a la pesca.
La segona fase s'assignarà en 2024 com a contribució addicional, basant-se en la despesa
executada i declarada a la Comissió i el prefinançament obtingut en la primera fase.

IV.

Implementació de l'Acord de Retirada

L'Acord de Retirada, en vigor des de l'1 de febrer de 2020, contenia disposicions sobre els drets
dels ciutadans, sobre finançament i una solució operativa per a evitar una frontera física a l'illa
d'Irlanda, protegint l'economia de tota l'illa i l'acord de Belfast (Good Friday Agreement), al mateix
temps que salvaguardava la integritat del Mercat Únic de la UE.
El Comité Mixt UE-Regne Unit per al seguiment i implementació de l'Acord de Retirada ha
treballat intensament durant 2020 i el 17 de desembre va adoptar les decisions finals que
asseguraven que l'Acord de Retirada -i el protocol sobre Irlanda / Irlanda del Nord, en particularestaria plenament implementat l'1 de gener de 2021.
El Comité Mixt UE-Regne Unit per al seguiment i la implementació de l'Acord de Retirada es va
reunir de manera telemàtica el 17 de desembre, aprovant una sèrie de decisions segons el
principi d'acord amb el qual havien arribat els seus copresidents el 7 de desembre.
Entre aquestes decisions es troben diverses disposicions per a fer efectiva la implementació del
Protocol sobre Irlanda / Irlanda del Nord, com ara les disposicions pràctiques relatives a la
presència de la Unió Europea a Irlanda del Nord quan les autoritats britàniques implementen la
normativa de la Unió; els criteris perquè es considere que no existeix risc que les mercaderies
entrants a Irlanda del Nord, procedents de Gran Bretanya o altres parts del món, entren a la UE;
o l'exempció de les subvencions agrícoles i pesqueres de les normes sobre ajudes estatals.
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Referent a això, i com el Regne Unit no està completament preparat per al final del període
transitori, especialment pel que fa a la importació de productes alimentaris des de Gran Bretanya
a Irlanda del Nord, es van aprovar també una sèrie de declaracions unilaterals per a proporcionar
solucions temporals en diverses àrees (per exemple, en relació amb la importació de
medicaments o el subministrament de carns refrigerades).
Quant als drets dels ciutadans, el Comité Mixt va aprovar el segon informe conjunt sobre
l'aplicació dels drets de residència i va acordar la seua publicació, proporcionant una
actualització dels règims nacionals de residència a la UE i al Regne Unit, i reflectint també
mesures de comunicació i assistència en suport dels ciutadans de la UE i dels ciutadans britànics.
Finalment, el Comité Mixt també va prendre nota de la llista de vint-i-cinc persones, inclosos cinc
presidents, que exerciran de membres del panell especial d'arbitratge per al mecanisme de
solució de discrepàncies en virtut de l'Acord de Retirada, el nomenament de la qual es va publicar
en el DOUE el 30 de desembre, juntament amb la resta de decisions d'aquest Comité Mixt.
Però no finalitza ací la labor del Comité Mixt, que una vegada garantit que l'Acord de Retirada
estarà plenament operatiu a partir de gener de 2021, inclòs el Protocol sobre Irlanda / Irlanda del
Nord, va acordar que continuarà reunint-se, almenys quadrimestralment, durant l'any vinent.
Finalment, s'ha de destacar que en vista dels acords en el si del Comité Mixt i les esmentades
decisions, el Regne Unit es va comprometre a retirar els articles controvertits de el seu projecte
de llei de mercat interior (Veure Alerta núm.17), respectant d'aquesta forma els pactes en l'Acord
de Retirada.
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