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Practicamente nada cambiou nestas últimas dúas semanas que pasaron desde o último boletín. Aínda 
que tanto as empresas británicas como as da UE están a sufrir as consecuencias deste novo acordo 
comercial, as portadas de prensa británicas seguen inundadas de reportaxes de empresas nacionais 
queixándose dos problemas que están a experimentar tanto para poder vender os seus produtos a 
clientes situados na UE, como para poder comprar as mercadorías situadas no devandito territorio. 
 
Neste sentido, cabe lembrar que mentres que os produtos de orixe animal e vexetal exportados desde  
GB teñen que facer fronte aos correspondentes controis sanitarios e fitosanitarios, non é o caso no 
sentido contrario xa que o Goberno Británico vainos introducir en prazos. A partir de abril de 2021, os 
produtos desta categoría que cheguen á fronteira británica serán sometidos aos mesmos controis e 
deberán presentar a documentación relativa, e desde xullo de 2021, deberán ser exportados a través dun 
dos postos designados de control fronteirizos.  
 
Unha gran parte do total das exportacións do noso país a GB pertencen a este sector xa que a 
gastronomía española conta cunha gran popularidade entre a poboación. Ademais, a alta calidade da súa 
produción, especialmente de produto fresco como son a froita e as verduras, fai da GB un dos nosos 
principais clientes. Polo tanto, é de especial importancia que as empresas do sector agroalimentario 
estean preparadas para os cambios na aduana que se irán introducindo de forma progresiva xa que é 
imprescindible pasar as inspeccións sanitarias e fitosanitarias para que o produto chegue ao seu destino 
final. 
 
O modelo operativo de fronteira publicado o 8 de outubro de 2020 expón os requisitos de control e os 
novos procesos documentais para os produtos de orixe animal e vexetal, e proporciona máis detalles 
sobre o nivel de verificación sanitaria e fitosanitaria. Nalgúns casos, o proceso inclúe requisitos de 
notificación previa, cumprimentar o certificado sanitario de exportación e controis físicos.  
 
Os controis para aplicar as mercadorías da UE serán, en gran medida, equiparables aos que se aplican 
actualmente ao resto do mundo, polo que xa existe certa visibilidade do que significarán na práctica. De 
feito, as administracións como a forza de seguridade fronteiriza, o corpo de veterinarios oficiais ou as 
autoridades sanitarias portuarias, seguirán sendo responsables no necesario do control das mercadorías 
da UE. 
 
Para os casos en que non haxa espazo suficiente nos portos, o modelo operativo de fronteira indica que o 
Goberno habilitará determinadas localizacións de interior para a realización de procesos ao amparo do 
Convenio relativo a un réxime de tránsito común (xunto co selado de carnés ATA e CITES). Estas 
instalacións inclúen Ebbsfleet International Station, North Weald Airfield, Sevington Ashford e Warrington. 
Contémplase o uso eventual doutras localizacións, tales como Ashford Waterbrook. Así mesmo, o 
Goberno sopesa habilitar outras instalacións nas zonas de Birmingham e Thames  Gateway. Ademais, 
ata o mes de xullo os controis sanitarios e fitosanitarios realizaranse en destino e en locais homologados. 
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A partir de xullo, os controis realizaranse naqueles portos onde haxa espazo suficiente para construír as 
infraestruturas necesarias. Ademais das infraestruturas portuarias, haberá determinadas instalacións de 
interior para a realización de controis e procesos para os portos sen suficiente espazo para iso. Isto 
incluirá localizacións potenciais en Dover e en Gales. 
 
En canto a mercadorías suxeitas a controis sanitarios e fitosanitarios, a partir de xullo a intensidade de 
comprobación de mercadorías da UE no ámbito físico e de identificación, será proporcional á avaliación 
do risco de bioseguridade e saúde pública. Os produtos de orixe animal, produtos xerminais e  
subproductos de orixe animal importados da UE serán obxecto dun nivel mínimo de controis físicos do 
1%. Algúns produtos, como o marisco e determinados subproductos de orixe animal, estarán suxeitos a 
un nivel mínimo de control superior. Durante este ano, os controis sobre mercadorías da UE e o resto do 
mundo serán obxecto de revisión en vista dos acordos comerciais novos ou existentes e calquera cambio 
na súa cualificación de risco. 
 
Os transportistas de carne, gañado ou froitas e verduras terán que notificar previamente certos 
movementos pero non será necesaria a entrada a GB mediante un posto de control fronteirizo. Non 
obstante, a partir do 1 de xullo, os produtos suxeitos a controis sanitarios e fitosanitarios deberán entrar 
polos portos que dispoñan dun posto de control fronteirizo adecuado. A listaxe de portos que dispoñen 
dos devanditos postos (BCP) pódese consultar na seguinte ligazón:  gov.uk/uk-border-control-posts. 
 
O Goberno do RU anunciou que destinará 470 millóns de libras esterlinas á infraestrutura interior e de 
portos (incluídos ferroviarios e aéreos), co lanzamento dun fondo de infraestrutura de 200 millóns de 
libras. Ademais, subvencionará aos portos na construción das instalacións necesarias para tramitar os 
novos procedementos de aduanas ao final do período de transición.  
 
En relación á documentación, é necesario acompañar o envío destas mercadorías dun certificado 
sanitario de exportación (EHC) ademais de facilitar unha copia electrónica ao importador na GB para a 
súa carga no sistema IPAFFS. Este é o equivalente británico ao sistema TRACES e utilízase para o aviso 
previo aos funcionarios da GB dunha entrada desde a UE de produtos suxeitos a control 
sanitario/fitosanitario. Esixirase dita notificación previa para as importacións procedentes da UE de 
conformidade coa introdución graduada de controis en 2021, a partir das seguintes datas: 
 

- 1 de xaneiro: Animais vivos, subprodutos animais de alto risco e plantas de alta prioridade.  
- 1 de abril: Alimentos e pensos de alto risco de orixe non animal e produtos de orixe animal.  
- 1 de xullo: Aumento dos controis físicos e de identificación. 

 
Non será válido un só certificado global para toda unha remesa, senón que se esixirá un certificado único 
para cada unha.  
 
As plantas e produtos vexetais que gozaban dun pasaporte fitosanitario en toda a UE agora necesitan 
dun certificado fitosanitario para entrar na GB. Este certificado é necesario para case todas as plantas e 
partes vivas das plantas, incluídas todas as sementes destinadas a plantación, que entren na GB desde 
terceiros países. Tamén pode ser necesario rexistrarse como importador e notificar previamente á 
autoridade fitosanitaria para importar determinadas plantas, froitas, verduras, flores cortadas e outros 
artigos regulados desde fóra da UE. Os materiais regulados que requiren notificación previa son:  
 

- todas as plantas destinadas a plantación 
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- vexetais de raíz e tubérculos 
- algunhas froitas comúns, salvo as conservadas por conxelación 
- algunhas flores cortadas 
- algunhas sementes, grans e vexetais de folla, salvo vexetais conservados por conxelación 
- patatas con orixe en determinados países 
- maquinaria ou vehículos que foran operados con fins agrícolas ou forestais 

 
Non se previu ningunha excepción para mercadorías destinadas á súa transformación na GB polo que 
requirirán igualmente dun certificado fitosanitario e notificación previa de conformidade. 
 
Produto ecolóxico 
No caso de importar alimentos e pensos ecolóxicos tampouco se pode utilizar o sistema TRACES NT da 
UE. Desde o mes de xaneiro emprégase un sistema provisional de importación ecolóxica do RU e, todos 
os produtos ecolóxicos importados deberán ter un certificado de inspección, aínda que non se requirirá 
certificado de inspección para trasladar as mercadorías de Irlanda do Norte a GB.  

 
Peixe e marisco 
Cando se exporte peixe en conserva ou semiconserva é necesario ter, ademais do certificado de captura 
e o certificado sanitario, un certificado do patrón do barco pesqueiro. As importacións de peixe de captura 
marítima, produtos pesqueiros e determinados tipos de marisco tamén deben cumprir os requisitos do 
certificado de captura (e outros requisitos pertinentes de documentación de pesca ilegal, non declarada e 
non regulamentada coñecido como INDNR). O importador non necesita un certificado de captura para 
importacións de peixe de captura non marítima (por exemplo, o peixe ou o marisco de piscifactoría, 
peixes de auga doce) ou determinadas especies mariñas exentas (por exemplo, os mexillóns, os 
berberechos, as ostras, as vieiras, os alevíns ou as larvas de peixes). 
 
Froita e verdura 
Esíxese unha notificación previa e os certificados fitosanitarios para as plantas e produtos vexetais de alta 
prioridade e, dita esixencia ampliarase a todas as plantas e produtos vexetais regulamentados a partir do 
1 de abril. Como pequena nota informativa, os cítricos están desregulados polo que non requiren 
certificados. 
 
Productos protexidos pola IG 
Todos os produtos do RU protexidos polo réxime da IG (Indicación Xeográfica) da UE pódense acoller ao 
réxime da IG do RU. Así mesmo, todos os nomes de produtos protexidos na UE antes de xaneiro deste 
ano están protexidos polos esquemas IG do RU e a UE.  
 
Transporte de alimentos e bebidas para uso persoal de GB á UE 
Non se pode levar nin carne, nin leite, nin produtos que conteñan carne ou leite, aos países da UE. Hai 
algunhas excepcións por razóns médicas, como é o caso de determinadas cantidades de leite en po para 
bebés, alimentos para bebés ou alimentos para mascotas necesarios por razóns médicas.  
 
Transporte de alimentos e bebidas para uso personal de GB á UE 
Pódese levar: 

- a carne 
- os productos lácteos 
- outros produtos animais, como o peixe, os ovos e a mel.  

Tamén pódese levar calquera vexetal ou produto vexetal, sempre que: 
- estea libre de pragas e enfermidades, 
- sexa para uso ou consumo persoal. 



 

 

4 | Boletín BREXIT      Edición 50 – 22/02/2021 

Para os pasaxeiros que viaxen desde a UE, Suiza e Liechtenstein a GB, introduciranse por fases controis 
de vexetais e produtos vexetais. Os pasaxeiros necesitarán os certificados fitosanitarios para: 

- os vexetais de alta prioridade, incluídas as plantas para sementar desde o mes de xaneiro.  
- todos os demais vexetais e produtos vexetais a partir do mes de abril. 

 
A modo de resumo, recoméndase levar a cabo como pasos iniciais para facer negocios no RU o seguinte: 

1. Consultar os últimos cambios na normativa vixente británica para saber cales son as novas normas a 
seguir. Toda esta información figura no GOV.UK.      
                

2. Consultar as novas normas sobre a importación e a exportación de bens entre a UE e GB. Cabe 
lembrar que en Irlanda do Norte aplícanse normas diferentes.  

  
- Se se envían bens procedentes de GB a clientes na Europa, debe tramitar as declaracións de 

exportación dos devanditos bens. Os bens exportados á UE poden estar suxeitos a controis 
adicionais. 

- Se se importan bens de Europa incluídos na lista de mercadorías controladas tamén debe 
tramitar as declaracións. Se se importan mercadorías non controladas a GB procedentes de 
Europa, pódense aprazar as declaracións de importación ata seis meses. 
 

3. No caso de comercializar produtos manufacturados, comprobar novos requisitos en relación ao 
marcado ou aprobacións, para asegurar estar preparado para a venda no RU e na UE. É posible que 
se realicen cambios nos marcados, etiquetaxes e embalaxes dos produtos así como necesitar 
aprobacións, certificados ou rexistros adicionais. Nalgúns casos pode ser necesario designar un 
representante xurídico con sede no RU ou na UE segundo corresponda e as responsabilidades 
xurídicas das empresas e distribuidores poderanse ver afectadas. 
 

4. Consultar se se debe pagar o IVE á importación na fronteira. Se a empresa importa a GB calquera 
mercadoría procedente de Europa, podería ter que pagar o IVE á importación. Este IVE non se 
pagará na fronteira se o valor dos bens dun envío é inferior a 135 libras esterlinas. A única excepción 
son os envíos que conteñen produtos suxeitos a impostos especiais, nos que o IVE á importación 
(xunto cos impostos especiais e os dereitos de aduana, se procede) pagarase na fronteira.  

 
5. Se a empresa transporta bens cara a, desde, ou a través de Irlanda do Norte, aplícase o Protocolo 

sobre Irlanda do Norte polo que a trazos xerais aplícanse os mesmos trámites que cando se envían 
bens a calquera outro país da UE. 
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ENLACES DE INTERESE 

Requisitos para a importación de plantas e produtos de orixe vexetal 

https://www.gov.uk/government/publications/plant-species-by-import-category/import-requirements-for-
plants-plant-produce-and-products 

Listado de plantas e produtos de orixe vexetal que non necesitarán un certificado fitosanitario  

https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-
2021#plants-that-will-not-need-a-phytosanitary-certificate-for-eu-import-from-1-april-2021 

Guía de preparación para o sector da alimentación e bebidas 

https://www.gov.uk/guidance/the-food-and-drink-sector-and-preparing-for-eu-exit 

Guía para o comercio de plantas e produtos de orixe vexetal 

https://www.gov.uk/government/collections/importing-and-exporting-plants-and-plant-products 

Guía para a importación de produtos de orixe non animal  

https://www.food.gov.uk/business-guidance/importing-products-of-non-animal-origin 

Guía para a importación de plantas e produtos de orixe animal e vexetal 

https://www.gov.uk/guidance/personal-food-plant-and-animal-product-imports 

Guía para a importación de animais e produtos de orixe animal de alto risco 

https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-
animal-origin-from-1-january-2021 

 


