
Què ha de fer un britànic resident a Espanya abans de l'entrada en vigor del
Brexit?

 Registrar-se com a resident a Espanya
 Registrar-se a la Seguretat Espanyola com a resident
 Bescanviar el carnet de conduir britànic per l'espanyol
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Com s'aconsegueix la residència espanyola?
Si es resideix legalment a Espanya abans del 31 de desembre de 2020, podrà
quedar-s'hi. Cal registrar-se com a resident espanyol s'hi vol estar-hi més de 3
mesos. 

Si es registra com a resident després del 6 de juliol de 2020, s'emetrà una
targgeta de residència biomètrica denominada Targeta d'Identitat d'Estranger
(TIE).
Si es va registrar abans del 6 del juliol, tindrà un certificat verd A4 o un full de
paper, mida targeta de crèdit, d'Estrangeria o de la policia. 

Com donar-se d'alta a la Seguretat Social?
Si es té un formulari S1 registrat i es resideix de forma permanent abans del
31/12/2020, es tindrà accés a l'atenció mèdica. 
Si es té dret a un S1, també es té dret a sol·licitar una Targeta sanitària Europea
(TSE) emesa pel Regne Unit, que seguirà sent vàlida a partir de l'1 de gener de
2021.
Si no s'és titular de l'S1, però està registrat per l'assistència sanitària pública a
Espanya d'una altra menera i viatge fora d'Espanya, cal sol·licitar la TSE emessa
online en espanyol (això no substitueix l'assegurança de viatge).
Si es resideix a Espanya, no s'ha d'usar la TSE emesa pel Regne Unit per a
l'assistència sanitària, exceptuant si s'és estudiant o treballador desplaçat. 
Si es viatja des d'Espanya a un altre país de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa, es
pot usar la TSE -emessa pel Regne Unit o per Espanya- per accedir a l'assistència
sanitària estatal gratuïta o amb cost reduït. 

Preguntes i respostes extretes de la
conferència celebrada a la Cambra de

Comerç de Mallorca el 26/11/20 que va
poder seguir-se en directe online.

Serà vàlid el permís de conduir britànic?
Hi haurà un termini de 9 mesos, des de la sortida del Regne Unit, per conduir
legalment a Espanya amb carnet britànic i per a poder-lo bescanviar.
Per tant, si s'és resident a Espanya cal canviar el permís britànic per l'espanyol, a la
Direcció General de Trànsit. 



Preguntes i respostes extretes de la
conferència celebrada a la Cambra de
Comerç de Mallorca l'1/12/20 que va

poder seguir-se en directe online.

Podrà un pilot britànic volar un helicòpter registrat a Espanya?
A falta d'acord que canviï la situació, els pilots privats del Regne Unit no podran volar
avions registrats per EASA a partir de l'1 de gener de 2021.

Es podrà volar amb una llicència de vol britànica. 
Els pilots amb llicències comercials del Regne Unit no podran operar dins l'espai
europeu, regulat per EASA, a menys que s'arribi a un acord abans del 31 de desembre
de 2020.

Es podrà volar un helicòpter britànic a Europa?
Els helicòpters registrats al Regne Unit no podran operar comercialment dins EASA a
partir de l'1 de gener de 2021. 


