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PIMEC recomana a les empreses que accelerin els 
plans de contingència malgrat el fre del Parlament 

britànic al Brexit sense acord  
 

• La patronal ha elaborat una Guia pràctica que inclou consells per a empreses 
exportadores i/o importadores de mercaderies amb el Regne Unit, empreses 
que prestin serveis, empreses amb ciutadans britànics, etc.  
 

• El Regne Unit es troba entre els cinc primers destins de l’exportació de 
productes catalans, amb gairebé 3.900 milions d’euros de valor el 2018. 
 

• La patronal reclama seny, flexibilitat i altura de mires a les autoritats europees 
i britàniques per a minimitzar l’impacte d’un possible Brexit sobre les 
empreses, així com unes veritables mesures de contingència a les autoritats 
espanyoles i catalanes. 

 
Barcelona, 5 de setembre de 2019. Malgrat el rebuig del Parlament britànic al Brexit 
dur que perseguia el primer ministre Boris Johnson, PIMEC recomana a les empreses 
a continuar amb les mesures de contingència davant la incertesa i la inestabilitat 
política al Regne Unit, que s’han accentuat en les darreres setmanes.  
 
La patronal ha elaborat una Guia pràctica que inclou consells per a empreses 
exportades i/o importadores de mercaderies amb el Regne Unit, empreses que prestin 
serveis, empreses amb ciutadans britànics, entre d’altres supòsits.  
 
PIMEC recorda que el Regne Unit es troba entre els cinc primers destins de 
l’exportació de productes catalans, amb gairebé 3.900 milions d’euros de valor el 
2018. Els principals sectors exportadors són els vehicles i components d’automoció 
(1.100 milions), les semi manufactures (955 milions), els béns d’equip (808 milions), 
l’alimentació (564 milions) i altres béns de consum (339 milions).  
 
A més, Catalunya rep més de 2 milions de turistes britànics, el segon principal 
mercat emissor darrere de França. Mentre les exportacions de mercaderies es poden 
veure afectades per aranzels i obstacles tècnics en el cas d’un Brexit sense acord, el 
turisme pot patir les dificultats a la circulació de persones, les disrupcions en el tràfic aeri 
i, sobretot, una eventual devaluació de la lliura esterlina.  
 
PIMEC reclama seny, flexibilitat i altura de mires a les autoritats europees i 
britàniques per a minimitzar l’impacte del Brexit sobre les empreses, així com unes 
veritables mesures de contingència a les autoritats espanyoles i catalanes. La patronal 
continuarà informant els seus socis sobre les novetats del Brexit, havent estat la primera 
organització empresarial a tot l’Estat en publicar una Guia per afrontar aquest fenomen. 
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