
BREXIT 
 
Del 6 de juliol al 31 de desembre de 2020 (BOE - Resolució de 2 de juliol de 2020), tots els 
ciutadans britànics que resideixen a Espanya han de modificar el seu certificat de 
registre de la Unió Europea (UE) per una targeta de residència.  
 
D’aquesta manera deixaran de ser ciutadans comunitaris, però la validesa del seu 
estatus com a residents legals a Espanya no es veurà afectat. 
  
Hi ha dos tipus de tramitacions: per a qui té el certificat de registre de la UE i per a qui no 
té cap document legal però actualment resideix al nostre país. 
 
 
CIUTADANS BRITÀNICS I FAMILIARS AMB CERTIFICAT DE REGISTRE. TRÀMIT QUE 
S’HA DE FER A LES COMISSARIES DE POLICIA.  
 
Per accedir a aquest tràmit, s’ha de ser titular d’un dels documents següents:  
• Certificat de registre de ciutadà de la UE 
• Targeta de familiar de ciutadà de la UE (britànic o d’Irlanda de Nord) 
• Resolució favorable emesa per una oficina d’estrangeria de les delegacions o 

subdelegacions del Govern. Per verificar si l’expedient es troba en estat de Resolt 
favorable, cal clicar en aquest enllaç.   

 
La targeta d’identitat d’estranger (TIE) només es pot expedir a la província de residència.  
 
S’ha de reservar cita prèvia mitjançant el portal governamental ubicat a l’enllaç 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplustie/index.html, on s’ha de seleccionar 
el tràmit POLICÍA-EXP.TARJETA ASOCIADA AL ACUERDO DE RETIRADA 
CIUDADANOS BRITÁNICOS Y SUS FAMILIARES (BREXIT). 
 
La cita és personal, de manera que no s’accepta una única cita per a diversos membres 
de la unitat familiar. Els menors han d’anar acompanyats. 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A L’EXPEDICIÓ DE LA TARGETA D’IDENTITAT 
D’ESTRANGER (TIE): 
• Formulari de sol·licitud (EX-23), degudament emplenat i signat per la persona 

interessada o pel seu representant legal.  
• Passaport vàlid i en vigor de la persona sol·licitant. En el supòsit que el 

document estigui caducat, s’ha d’aportar una còpia del passaport caducat i de la 
sol·licitud de renovació. En el moment de recollir la TIE, el passaport ha d’estar en 
vigor. (Original i còpia de la pàgina de les dades personals i fotografia) 

• Justificant de l’abonament de la taxa Model 790 Codi 012 del Ministeri de l’Interior. 
L’exemplar ha d’estar correctament imprès en la seva totalitat. No s’admeten en cap 
cas impressions en què no aparegui la part inferior del document, en què consta 
l’anotació «Exemplar per a l’Administració».  
Per abonar l’import corresponent a la targeta d’identitat d’estranger (TIE) s’ha de 
marcar l’opció «Certificado de registro de residente comunitario o Tarjeta de 
residencia de familiar de un ciudadano de la Unión».  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/04/pdfs/BOE-A-2020-7276.pdf
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/infoext2
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/infoext2
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplustie/index.html
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/modelossolicitudes/Mod_solicitudes2/23-TIE_RU_JUNIO_2020.pdf
https://sede.policia.gob.es:38089/Tasa790_012/


 
NO ES POT FOTOCOPIAR L’IMPRÈS DE LA TAXA, ja que cada imprès està reconegut 
amb un identificador únic.  
• Fotografia (tipus DNI)  
• Certificat o volant d’empadronament actual (expedit en els tres últims mesos), en 

cas que s’hagi canviat de domicili (original i còpia) 
• Certificat de registre de ciutadà de la UE o targeta d’identitat d’estranger (TIE), en 

cas de disposar-ne. En el seu defecte, denúncia de pèrdua o sostracció. 
• Els menors han d’anar acompanyats del seu representant legal degudament 

acreditat i amb documentació d’identitat original i en vigor, o per la persona 
apoderada.  

 
 
CIUTADANS BRITÀNICS I FAMILIARS SENSE CERTIFICAT DE REGISTRE. TRÀMIT 
QUE S’HA DE FER A LES OFICINES D’ESTRANGERIA.  
 
El tràmit es pot fer electrònicament o presencialment: 
 
■ Electrònicament (es necessita certificat digital): 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/mercurio2  
 

■ Presencialment: 
És necessari sol·licitar cita prèvia remetent un missatge de correu electrònic a 
brexit.barcelona@correo.gob.es: 

ASSUMPTE: CITA PREVIA SOLICITUD DOCUMENTO RESIDENCIA  

DADES NECESSÀRIES: NOM I COGNOMS, DATA DE NAIXEMENT I 
NACIONALITAT 

S’HA DE REMETRE UN CORREU PER UNITAT FAMILIAR AMB LES 
DADES DE TOTS ELS INTEGRANTS DE LA FAMÍLIA. 

  
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A NACIONALS BRITÀNICS:  
• Imprès de sol·licitud (EX20), degudament emplenat i signat per la persona interessada 

o pel seu representant legal.  
• Passaport vàlid i en vigor de la persona sol·licitant. En el supòsit que el document 

estigui caducat, s’ha d’aportar una còpia del passaport caducat i de la sol·licitud de 
renovació. 

• Documentació acreditativa que la persona sol·licitant està inclosa en l’àmbit d’aplicació 
personal de l’Acord —en concret, pel que fa a l’inici de la residència a Espanya—. S’ha 
d’admetre qualsevol mitjà de prova admès en dret.  

• Acreditació de mitjans de vida. Documentació prevista a l’article 3 de l’Ordre 
PRE/1490/2012, de 9 de juliol, per la qual es dicten normes per a l’aplicació de l’article 
7 del Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència 
a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d’altres estats part 
en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.  

 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/mercurio2
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/20-Solicitud_residencia_nacionales_RU_JUN_2020.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2012/07/09/pre1490
https://www.boe.es/eli/es/o/2012/07/09/pre1490


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FAMILIARS EXTRACOMUNITARIS DE 
CIUTADANS BRITÀNICS:  
• Imprès de sol·licitud (EX21), degudament emplenat i signat per la persona interessada 

o pel seu representant legal.  
• Passaport vàlid i en vigor de la persona sol·licitant. En el supòsit que el document 

estigui caducat, s’ha d’aportar una còpia del passaport caducat i de la sol·licitud de 
renovació.  

• Documentació acreditativa, si escau degudament traduïda i postil·lada o legalitzada, de 
l’existència del vincle familiar, matrimoni o unió registrada que dona dret a la targeta.  

• Certificat de registre o document de residència de la persona nacional del Regne Unit 
a la qual s’acompanya o amb la qual la família es vol reunir. 

• Documentació acreditativa, en els supòsits en què així s’exigeixi, que la persona 
sol·licitant del document de residència viu a càrrec de la persona nacional del Regne 
Unit de què és familiar (ascendents i descendents de més de 21 anys). 

 

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/21-Solicitud_residencia_familiar_ciudadano_RU_JUN_2020.pdf

