
Quin és l'impacte econòmic del Brexit en el turisme balear?
Els factors a curt termini que afecten el turisme és la covid, seguida de la
connectivitat aèra, la situació dels touroperadors, la situació ecònomica, l'accés al
finançament i en menor mesura, el Brexit. A llarg termini sí serà un factor amb més
pes però hem de mentalitzar-nos que n'hi haurà d'altres també importants
desconeguts a hores d'ara. 
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Quina importància té la lliure en el turisme?
És molt important una lliure forta, que permeti una alta capacitat de despesa al
turista. 

El sector turístic balear estar preparat pel Brexit?

Sí. Les empreses abans de la covid tenien fortalessa financera i s'havien format per
afrontar la situació. Les administracions públiques també ja han adatat les principals
infraestructures. 

Què passarà amb la mobilitat dels britànics?
Hi haurà llibertat de moviment per als visitants que estiguin menys de 3 mesos i
per als britànics amb doble nacionalitat. 
Per a estades superiors a 90 dies (treball, estudi, investigació...) s'haurà de
demanar autorització, si finalment hi ha reprocitat en aquesta normativa. 

Serà vàlid a Espanya el carnet de conduir dels britànics?

Es podrà conduir amb carnet britànic fins un màxim de 9 mesos des de l'arribada a
Espanya. Per tant, es podran llogar cotxes sense majors problemes per a estades
turístiques de curt termini. 

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

Comerç de Mallorca el 24/11/20 que va
poder seguir-se en directe online.



Com serà l'assistència sanitària?
Seguirà en vigor la Targeta Sanitària Europea (TSE o EHIC en anglès), que permet
l'accés al Sistema de Salut públic d'assistència als països de l'Espai Econòmic Europeu
i Suïssa. 

Quin serà el marc normatiu per a la transferència de dades personals?
Encara no s'han tancats acords al respecte. S'espera que s'apliqui el reconeixement
mutu com amb altres tercers països. El Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) assegura que els nivells de protecció en la
transmissió de dades tinguin garanties amb drets exigibles i executables mitjançant
accions legals. 

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

Comerç de Mallorca el 24/11/20 que va
poder seguir-se en directe online.

Quin serà el marc normatiu de la Seguridad Social?
La Regla General al Regne Unit és que treballadors i autònoms que treballin al
Regne Unit han de cotitzar íntegrament al sistema britànic.
La UE deixa bilateralitat entre els seus estats i el Regne Unit per a futures normes.
Això, fins que no s'han firmat convenis i acrods, provoca certa incertesa i riscos,
com són la doble cotització, la cobertura parcial, els incompliments formals o la
prestació per valor inferior.

En quin moment es pot obtenir la residència espanyola?
Si es compleixen tots els requisitis, s'obté de manera definitiva als 21 mesos. 

Què passarà des d'un punt de vista fiscal?
S'acabaran moltes deduccions salarials com per exemple les previstes per unitat
familiar resident al Regne Unit, o les d'aportacions al fons de pensions.
També caldrà actualitzar els beneficis patrimonials per canvi de residència tot i que no
es produeix la venda. 


