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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

XEFATURA DO ESTADO
2976 Real decreto lei 5/2019, do 1 de marzo, polo que se adoptan medidas de 

continxencia ante a retirada do Reino Unido da Gran Bretaña e Irlanda do 
Norte da Unión Europea sen terse alcanzado o acordo previsto no artigo 50 
do Tratado da Unión Europea.

I

O 29 de marzo de 2017, o Reino Unido notificou oficialmente ao Consello Europeo a 
súa intención de abandonar a Unión Europea invocando o procedemento previsto no 
artigo 50 do Tratado da Unión Europea. A non ser que revogue esta decisión ou se 
prorrogue por unanimidade o prazo previsto para o efecto, a retirada será efectiva o 30 de 
marzo de 2019.

Abriuse entón un prazo de dous anos para que a Unión Europea e o Reino Unido 
negociasen un acordo que regulase a súa retirada e futura relación, co obxecto de lograr 
unha saída ordenada.

Os negociadores de ambas as partes alcanzaron un consenso sobre o texto do Acordo 
de retirada o 14 de novembro de 2018. Na reunión extraordinaria celebrada o 25 de 
novembro de 2018, o Consello Europeo referendou o Acordo relativo á retirada do Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte da Unión Europea e da Comunidade Europea 
da Enerxía Atómica, e invitou a Comisión, o Parlamento Europeo e o Consello a que 
tomasen as disposicións necesarias para asegurárense de que este acordo puidese entrar 
en vigor o 30 de marzo de 2019. O 19 de febreiro de 2019 publicouse no «Diario Oficial de 
la Unión Europea» a Decisión (UE) 2019/274 do Consello, do 11 de xaneiro de 2019, 
relativa á sinatura, en nome da Unión Europea e da Comunidade Europea da Enerxía 
Atómica, do dito acordo, xunto cos textos do Acordo e da Declaración política en que se 
expón o marco das relacións futuras entre a Unión Europea e o Reino Unido. O Acordo de 
retirada terá que ser ratificado polo Reino Unido, de conformidade coas súas propias 
exixencias constitucionais.

O pasado 15 de xaneiro o Parlamento británico votou en contra do Acordo de retirada 
proposto, e non existen garantías de que se logre unha saída acordada antes do 30 de 
marzo de 2019. Adóptese ou non o acordo, o 30 de marzo de 2019 o Reino Unido deixará 
de ser Estado membro da Unión Europea, salvo que o Reino Unido comunique á Unión 
que retira a súa decisión de saída ou que o Reino Unido e a Unión acorden unha prórroga 
do período de negociación.

Dada a incerteza que rodea o proceso de ratificación do Acordo, o Consello Europeo 
reiterou en diversas ocasións o chamamento realizado con anterioridade á Comisión e aos 
Estados membros para que intensifiquen os traballos relativos á preparación para as 
consecuencias da retirada do Reino Unido en todos os ámbitos e tendo en conta todas as 
posibilidades.

No ámbito da Unión Europea, a Comisión presentou tres comunicacións. A primeira, 
do 19 de xullo de 2018, relativa aos labores de preparación ante calquera escenario. A 
segunda, do 13 de novembro de 2018, centrada xa na planificación de continxencia, que 
estableceu os principios xerais e os ámbitos sobre os cales se proxectarían as medidas de 
continxencia da Unión Europea. A terceira, do 19 de decembro de 2018, concretou a 
aplicación do plan de continxencia da Comisión, en que se enumeran os actos xurídicos 
que se pretende adoptar a nivel europeo e se indica o calendario previsto para a súa 
adopción.

Adicionalmente, a Comisión publicou notas sectoriais dirixidas a informar os Estados 
membros, operadores económicos e cidadáns das consecuencias da retirada do Reino 
Unido.
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Nas sucesivas comunicacións, a Comisión solicitou aos Estados membros, ás 
empresas e á cidadanía que realicen tamén, no ámbito das súas respectivas competencias 
e responsabilidades, unha preparación fronte ás consecuencias que inevitablemente 
comporta a retirada do Reino Unido da Unión Europea.

II

Desde o momento en que o Reino Unido comunicou a súa decisión de abandonar a 
Unión Europea, o Goberno estableceu un sistema de coordinación interministerial e coas 
administracións territoriais de información e traballo sobre o Brexit, a través da Comisión 
Interministerial para o Seguimento da Retirada do Reino Unido da UE e dos grupos de 
traballo dependentes.

A partir de outubro de 2018, intensificáronse os labores de preparación fronte a un 
escenario de retirada sen acordo.

As comunidades autónomas foron consultadas a través da Conferencia de Asuntos 
Relacionados coa Unión Europea e creouse un sistema de coordinación interadministrativo 
mediante puntos focais para facilitar o fluxo de información.

A planificación de continxencia do Goberno persegue dous obxectivos fundamentais. 
En primeiro lugar, preservar os intereses dos cidadáns españois e británicos que exerceron 
o seu dereito á libre circulación antes da data de retirada. En segundo lugar, preservar o 
normal desenvolvemento dos fluxos comerciais e os intereses económicos de España. 
Para lograr estes obxectivos articuláronse tres liñas de actuación: normativa, loxística e de 
comunicación.

III

Polo que se refire ás actuacións de carácter normativo, e en liña coas orientacións 
contidas nas comunicacións coa Comisión Europea, as medidas de continxencia 
adoptadas a todos os niveis deben aterse a un conxunto de principios.

Deben ser de carácter temporal, conforme prazos que poden variar en función do 
sector específico de que se trate. Deben respectar a repartición de competencias 
establecida polos tratados e deben ser compatibles co dereito da Unión.

No marco destas directrices, as medidas previstas no presente real decreto lei 
oriéntanse a tutelar os intereses de cidadáns e operadores económicos que exerceron o 
seu dereito de libre circulación ao abeiro das liberdades conferidas polos tratados naqueles 
ámbitos de competencia nacional, e que poden verse afectados pola retirada do Reino 
Unido. No caso específico da Colonia de Xibraltar (en diante, Xibraltar), deberá terse en 
conta, así mesmo, o previsto nos catro memorandos de entendemento subscritos o 29 de 
novembro de 2018 co Reino Unido.

Estas directrices diríxense a contrarrestar, na medida do posible, os efectos 
indesexados derivados dunha retirada do Reino Unido sen acordo naqueles ámbitos de 
competencia estatal que se xulgan indispensables para favorecer unha transición 
adecuada á nova situación.

Non obstante, debe subliñarse que se trata de medidas de carácter temporal, dirixidas 
a facilitar o tránsito cara á nova situación derivada da consideración do Reino Unido como 
un terceiro Estado. Desta maneira, a súa vixencia cesará cando transcorra o prazo que en 
cada caso se indica, ou antes, se se adoptan, a nivel interno ou internacional, os 
instrumentos chamados a regular, con carácter permanente, as relacións co Reino Unido 
nas materias recollidas na presente norma.

Adicionalmente, cando así se establece, o mantemento no tempo das situacións 
xurídicas que o real decreto lei regula supedítase ao outorgamento dun tratamento 
recíproco polas autoridades do Reino Unido aos cidadáns e operadores económicos 
españois. Esta condición de reciprocidade deberá verificarse necesariamente nun 
momento posterior á entrada en vigor deste real decreto lei, a través dos mecanismos 
singularmente habilitados para o efecto.
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IV

O capítulo I, titulado «Disposicións xerais», regula o obxecto da norma, o mecanismo 
de reciprocidade exixible para algunhas das medidas lexislativas que recolle, e o seu 
carácter temporal, cando así se establecese, habilitando a posibilidade de prórroga.

Algunhas das medidas reguladas no real decreto lei serán suspendidas polo Goberno 
unha vez transcorrido un prazo mínimo de dous meses desde a súa entrada en vigor, se 
as autoridades británicas competentes non conceden un tratamento equivalente ás 
persoas físicas ou xurídicas de nacionalidade española en cada un dos ámbitos afectados.

Aquelas medidas suxeitas a un prazo de vixencia deixarán de estar en vigor polo mero 
transcurso do dito prazo, salvo que o Goberno as prorrogue.

O capítulo II recolle as disposicións en materia de cidadanía que requiren dunha 
adopción urxente ante unha posible saída non acordada do Reino Unido da Unión 
Europea. Mediante estas disposicións evítanse os efectos máis prexudiciais que unha 
saída deste tipo ocasionaría aos cidadáns nacionais do Reino Unido que exerceron o 
dereito á libre circulación antes da data de retirada. Ademais, incorpóranse varias medidas 
en materia de seguridade social e de asistencia sanitaria destinadas a garantir o acceso a 
eses dereitos aos cidadáns que tivesen ou teñan vínculos co Reino Unido. Desta maneira, 
e ante unha saída sen acordo do Reino Unido, quedan protexidos os dereitos dos cidadáns 
e garánteselles a máxima seguridade xurídica.

A sección 1.ª deste capítulo II regula a residencia e o traballo dos nacionais do Reino 
Unido residentes en España e dos membros da súa familia. A aprobación destas 
disposicións resulta de urxente necesidade debido a que, ante o escenario dunha saída 
non acordada, e dun día para outro, os nacionais do Reino Unido, así como os membros 
da súa familia, se converterían, para efectos migratorios, en nacionais de terceiros países, 
deixarían de estar encadrados no réxime de cidadáns da Unión e pasarían a ser 
encadrados no réxime xeral de estranxeiría, sen dispor da documentación correspondente. 
Coa finalidade de evitar unha situación de irregularidade sobrevida, esta sección crea un 
réxime ad hoc para a documentación, como cidadáns de terceiros países, dos nacionais 
do Reino Unido e dos membros da súa familia que residan en España antes da data de 
retirada.

A solicitude para obter esta documentación deberá presentarse no prazo de vinte e un 
meses desde a retirada do Reino Unido da Unión Europea sen acordo; posibilitarase que 
esta sexa presentada tanto por aqueles que tiñan un certificado de rexistro ou tarxeta de 
residencia de familiar de cidadán da Unión como por aqueles que non os tivesen, pero 
poidan acreditar a súa condición de residentes en España antes da data de retirada.

Até esa data, os certificados de rexistro e tarxetas de familiar seguirán sendo válidos 
mentres non sexan substituídos polos novos documentos. Ademais, co fin de garantir a 
seguridade xurídica dos nacionais do Reino Unido residentes en España antes da data de 
retirada e dos seus familiares, con independencia de que estivesen ou non en posesión de 
certificados UE ou de tarxetas de familiar de cidadán UE, confírmase que a súa residencia 
en España seguirá sendo legal.

Así mesmo, o real decreto lei regula os requisitos para o acceso á residencia de longa 
duración para os nacionais do Reino Unido residentes en España e os membros da súa 
familia que residisen legalmente e de forma continuada no territorio español durante, polo 
menos, cinco anos.

Pola súa parte, a sección 2.ª articula o procedemento para a emisión dunha 
autorización de traballo aos nacionais do Reino Unido que reúnan a condición de 
traballadores fronteirizos

Considerando a particularidade das circunstancias reguladas nestas dúas seccións, o 
real decreto lei remítese ás instrucións que aprobará o Consello de Ministros para regular 
os aspectos máis técnicos dos procedementos mencionados. Estas instrucións ditaranse 
con base na disposición adicional primeira, número cuarto, do Regulamento da Lei 
orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España 
e a súa integración social, aprobado polo Real decreto 557/2011, do 20 de abril, que prevé 
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a súa aprobación ante supostos non regulados de especial relevancia e cando 
circunstancias de natureza económica, social ou laboral o aconsellen.

A sección 3.ª do capítulo II regula o acceso e o exercicio da profesión, e as normas 
aplicables ao acceso e mantemento da condición de empregados públicos dos nacionais 
do Reino Unido ao servizo das administracións públicas españolas.

O artigo 7 aborda a situación dos nacionais do Reino Unido que, no momento en que 
se produza a retirada efectiva do Reino Unido, estean exercendo de forma permanente en 
España unha profesión ou actividade profesional para a cal obtivesen o recoñecemento 
das súas cualificacións profesionais, e permítelles continuar exercendo esta profesión ou 
actividade profesional nos mesmos termos en que o teñan recoñecido, sempre que 
cumpran o resto das condicións a que se encontre sometido o seu exercicio, mesmo para 
aquelas profesións para cuxo acceso e exercicio se exixise ser nacional dun Estado 
membro.

Analogamente, aqueles nacionais españois ou de calquera outro Estado membro da 
Unión Europea, así como os nacionais de países terceiros aos cales o dereito da Unión ou 
o dereito nacional lles recoñeza un trato equivalente, que estean exercendo de forma 
permanente en España unha profesión ou actividade profesional para a cal obtivesen o 
recoñecemento das súas cualificacións profesionais adquiridas no Reino Unido ou en 
Xibraltar, poderán continuar exercendo a súa profesión ou actividade profesional nos 
mesmos termos en que o teñan recoñecido, sempre que cumpran o resto das condicións 
a que se encontre sometido o seu exercicio.

Os nacionais do Reino Unido tamén poderán participar na realización das probas de 
aptitude para o acceso ao exercicio de determinadas profesións, sen necesidade de 
solicitar o trámite de dispensa de nacionalidade, naquelas probas de aptitude en que o dito 
trámite sexa exixible, e sempre que estas se convocasen con anterioridade á data de 
retirada efectiva do Reino Unido.

Este artigo prolonga a aplicación do réxime xurídico vixente para as solicitudes de 
recoñecemento de cualificacións profesionais obtidos no Reino Unido, en Xibraltar ou en 
calquera outro Estado membro que se presenten por nacionais do Reino Unido ante as 
autoridades españolas con anterioridade á entrada en vigor deste real decreto lei ou dentro 
dos cinco anos seguintes, sempre que os estudos ou actividades que conduzan á súa 
obtención se iniciasen con anterioridade á retirada. O mesmo se establece para as 
solicitudes de recoñecemento de cualificacións profesionais obtidas por españois ou por 
nacionais doutro Estado membro no Reino Unido ou en Xibraltar, que sexan presentadas 
ante as autoridades españolas con anterioridade á entrada en vigor deste real decreto lei 
ou dentro dos cinco anos seguintes, sempre que os estudos ou actividades que conduzan 
á súa obtención se iniciasen con anterioridade á retirada.

Regúlase, así mesmo, neste precepto o réxime aplicable aos títulos de formación de 
recoñecemento automático, a aqueles se encontren exercendo en España unha profesión 
ou actividade profesional de maneira temporal ou ocasional, ás sociedades profesionais e 
aos auditores de contas e sociedades de auditoría inscritos no Rexistro Oficial de Auditoría 
de Contas.

O establecido neste artigo encóntrase condicionado á concesión dun tratamento 
recíproco polas autoridades británicas competentes.

O artigo 8 aborda a situación dos nacionais do Reino Unido que accedesen á condición 
de empregados públicos e as súas posibilidades de participación en procesos selectivos 
para o acceso á función pública.

O acceso á función pública española de nacionais doutros Estados está regulado no 
artigo 57 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado 
polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, que garante a igualdade de trato e 
non discriminación dos traballadores da Unión e dos seus familiares en relación co acceso 
ao emprego público.

Para abordar a situación dos nacionais do Reino Unido que xa teñan a condición de 
funcionarios de carreira, en prácticas ou interinos, da Administración estatal, autonómica, 
local ou das universidades, o artigo 8.1 prevé que continúen prestando os seus servizos 
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nas mesmas condicións, sempre que o acceso ou inicio de actividade se producise antes 
da retirada efectiva do Reino Unido. Esta continuidade prevese, así mesmo, para as 
persoas que reúnan as circunstancias persoais previstas no artigo 57.2 do texto refundido 
da Lei do Estatuto básico do empregado público, é dicir, o cónxuxe dos británicos, sempre 
que non estean separados de dereito, así como os seus descendentes e os do seu 
cónxuxe, sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte e un anos 
ou maiores da dita idade dependentes.

O número 2 do artigo 8 permite que os cidadáns británicos poidan participar en 
procesos selectivos de persoal funcionario, sempre que a data de expiración do prazo de 
presentación de solicitudes sexa anterior á data de retirada efectiva do Reino Unido. 
Concrétase aquí, por tanto, o xa previsto en xeral para os procesos selectivos: débense 
cumprir os requisitos para o ingreso na función pública o día de terminación do prazo de 
presentación das solicitudes para participar neles.

Por último, no número 3 do artigo 8 prevese a posibilidade de acceder á condición de 
empregado público como persoal laboral mediante unha remisión ao artigo 57.4 do texto 
refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público: «Os estranxeiros (…) con 
residencia legal en España poderán acceder ás administracións públicas, como persoal 
laboral, en igualdade de condicións que os españois». Esta disposición tamén é coherente 
co disposto na Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos 
estranxeiros en España e a súa integración social, así como coas disposicións que a 
desenvolven, xa que os estranxeiros residentes que reúnan os requisitos previstos nas 
ditas normas teñen dereito a exercer unha actividade remunerada por conta allea, así 
como a acceder ao sistema de seguridade social, de conformidade coa lexislación vixente.

A sección 4.ª, titulada «Relacións laborais», garante a continuidade na aplicación da 
normativa aplicable nos supostos de desprazamento de traballadores aos nacionais do 
Reino Unido que traballen en España, así como o mantemento dos comités de empresa 
europeos.

A sección 5.ª, titulada «Seguridade social», conten, en dous artigos, as medidas 
necesarias para protexer os traballadores dos sistemas de seguridade social británico e 
español na falta dun instrumento internacional que regule con carácter permanente a 
coordinación de ambos os sistemas, naqueles aspectos que se consideran máis relevantes 
e que precisan dunha actuación urxente. Tales medidas áchanse referidas exclusivamente, 
neste ámbito, a aquelas situacións que tivesen lugar con anterioridade á data de retirada 
do Reino Unido.

O artigo 11 inclúe determinadas medidas destinadas á protección dos dereitos de 
seguridade social dos nacionais do Reino Unido que, na data de retirada ou con 
anterioridade a esta, estean ou estivesen suxeitos á lexislación española de seguridade 
social ou que, estando suxeitos á lexislación británica, xa sexa como traballadores en 
activo ou en calidade de pensionistas, residan en España na data de retirada.

Neste sentido, España seguirá exportando as pensións contributivas e as súas 
correspondentes revalorizacións, recoñecidas polo noso sistema de seguridade social a 
nacionais do Reino Unido, calquera que sexa o país de residencia dos beneficiarios.

Así mesmo, prevese a acumulación dos períodos de seguro acreditados en España e 
no Reino Unido con anterioridade á data de retirada, por parte dos nacionais dese país, co 
fin de causar dereito e calcular a contía tanto das pensións contributivas de xubilación, 
incapacidade permanente e morte e supervivencia, como das prestacións por incapacidade 
temporal, maternidade e paternidade ás cales, se for o caso, puideren acceder.

Por outra parte, respecto dos nacionais do Reino Unido residentes en España, os 
feitos, acontecementos, prestacións ou ingresos que teñan lugar ou sexan percibidos no 
Reino Unido con anterioridade á data de retirada producirán os mesmos efectos que se 
tivesen lugar ou sucedesen en España, para efectos da aplicación da lexislación interna 
española.

As medidas incluídas neste artigo 11 tamén prevén que os nacionais do Reino Unido 
poidan acceder ás prestacións por desemprego aboadas por España, polos períodos 
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cotizados no Reino Unido antes da data de retirada, sempre que as últimas cotizacións se 
realizasen en España e mentres se manteña a residencia en España.

Pola súa parte, o artigo 12 inclúe, así mesmo, determinadas medidas en materia de 
seguridade social destinadas á protección dos dereitos dos nacionais españois afectados 
pola retirada do Reino Unido, así como dos nacionais de Estado membros da Unión 
Europea, do Espazo Económico Europeo e de Suíza.

Os pensionistas españois a cargo do noso sistema continuarán percibindo as súas 
pensións contributivas, así como as correspondentes revalorizacións e, se for o caso, os 
complementos por mínimos que teñan recoñecidos, aínda cando residan no Reino Unido 
con posterioridade á data de retirada.

Da mesma maneira, e en paralelo ao previsto no artigo 11 para os nacionais do Reino 
Unido, os nacionais españois que acrediten cotizacións no dito país e en España con 
anterioridade á data de retirada beneficiaranse da acumulación de períodos de seguro, 
para efectos de causar o dereito e do cálculo das pensións contributivas de xubilación, 
incapacidade permanente e morte e supervivencia, así como das prestacións por 
incapacidade temporal, maternidade e paternidade que, se for o caso, lles poidan 
corresponder.

Así mesmo, respecto dos nacionais españois residentes no Reino Unido, os feitos, 
acontecementos, prestacións ou ingresos que teñan lugar ou sexan percibidos naquel país 
con anterioridade á data de retirada producirán os mesmos efectos que se tivesen lugar ou 
sucedesen en España, para efectos da aplicación da lexislación interna española

As medidas incluídas neste artigo 12 tamén prevén que os períodos cotizados no 
Reino Unido ou en Xibraltar antes da data de retirada se computen no recoñecemento das 
prestacións por desemprego, a cargo de España, dos nacionais españois e dos Estados 
membros da Unión Europea, sempre que as últimas cotizacións se realizasen en España 
e mentres se manteña a residencia en España.

Tamén no artigo 12 se incluíu unha medida de continxencia específica, co fin de que 
os cidadáns da Unión Europea residentes en España que se desprazan diariamente a 
traballar a Xibraltar poidan acceder ás prestacións por desemprego recoñecidas por 
España polos períodos cotizados en Xibraltar antes e despois da data de retirada, coa 
singularidade de que non será necesario ter cotizado ao sistema de seguridade social 
español por esta continxencia.

A sección 6.ª recolle as regras aplicables á prestación da asistencia sanitaria na falta 
dun instrumento internacional expreso, bilateral ou multilateral, e estas articúlanse arredor 
de dous principios básicos: continuidade e reciprocidade. Así, prevese expresamente que, 
durante un prazo de vinte e un meses desde a entrada en vigor do real decreto lei, España 
continuará prestando asistencia sanitaria nos mesmos termos e coas mesmas condicións 
establecidas con anterioridade á retirada do Reino Unido da Unión Europea, sempre e 
cando o Reino Unido garanta estas mesmas condicións a aquelas persoas que teñan 
dereito a recibir asistencia sanitaria con cargo a España.

Así mesmo, co fin de asegurar a correcta prestación da asistencia sanitaria, aclárase 
a validez das tarxetas sanitarias expedidas, así como aqueles documentos que deberán 
ser achegados na falta destas para poder obter a asistencia sanitaria en España; indícanse 
as características do procedemento de facturación e reembolso, e atribúese ao Instituto de 
Nacional da Seguridade Social e ao Instituto Social da Mariña a competencia para a 
xestión dos procedementos que deriven do aquí previsto.

A sección 7.ª permite aos alumnos e alumnas procedentes dos sistemas educativos do 
Reino Unido ou de Xibraltar, durante os cursos 2019/20 e 2020/21, continuar acolléndose 
aos procedementos de acceso á universidade española nos mesmos termos previstos 
para os alumnos e alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados membros da 
Unión Europea, sempre que os ditos alumnos e alumnas cumpran os requisitos 
académicos exixidos nos seus sistemas educativos para acceder ás súas universidades.

O capítulo III regula a cooperación policial e xudicial internacional. Coa retirada do 
Reino Unido da Unión Europea deixarán de ser de aplicación a Lei 23/2014, do 20 de 
novembro, de recoñecemento mutuo de resolucións penais na Unión Europea, a 
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Lei 11/2003, do 21 de maio, reguladora dos equipos conxuntos de investigación penal no 
ámbito da Unión Europea, a Lei orgánica 7/2014, do 12 de novembro, sobre intercambio 
de información de antecedentes penais e consideración de resolucións xudiciais penais na 
Unión Europea, e a Lei 31/2010, do 27 de xullo, sobre simplificación de intercambio de 
información e intelixencia entre os servizos de seguridade dos Estados membros da Unión 
Europea, ao igual que os instrumentos de cooperación xudicial civil en materia civil e 
mercantil cuxo ámbito se circunscribe á Unión, polo que, a partir da dita data, os 
procedementos de cooperación xudicial internacional entre ambos os países pasarán a 
rexerse polo establecido nos convenios internacionais vixentes entre as partes e pola 
lexislación nacional que resulte de aplicación.

Para eses efectos, os tratados e convenios bilaterais entre España e o Reino Unido 
anteriores á adhesión de ambos os Estados á Unión Europea e que foron substituídos 
polas normas correspondentes do dereito da Unión Europea, tales como o Tratado de 
extradición entre España e o Reino Unido, feito en Londres o 22 de xullo de 1985, non 
recuperan automaticamente a súa vixencia polo feito da retirada do Reino Unido da Unión, 
e por isto non se consideran incluídos nos convenios internacionais a que se refire o 
presente real decreto lei.

Por todo isto, cómpre aclarar o réxime transitorio de aplicación aos procedementos de 
cooperación policial e xudicial, distinguindo se estes se iniciaron con anterioridade á 
entrada en vigor do presente real decreto lei ou con posterioridade.

O capítulo IV, titulado «Actividades económicas», subdivídese en catro seccións.
A primeira delas establece un marco para garantir a continuidade dos contratos de 

servizos financeiros prestados en España por entidades financeiras establecidas no Reino 
Unido ou en Xibraltar. Unha retirada sen acordo do Reino Unido da Unión Europea podería 
ter impacto sobre o sistema financeiro, dado que Londres é un dos principais centros 
financeiros globais. Para evitar que o incremento da incerteza e a perda do acceso ao 
mercado europeo poidan afectar a estabilidade financeira ou chegar a prexudicar os 
clientes dos servizos financeiros, inclúese unha sección con medidas de continxencia 
relacionadas cos servizos financeiros. Esta sección complementa as medidas adoptadas 
pola Comisión Europea, que limitou a súa actuación a garantir as funcións críticas do 
sistema financeiro europeo que dependen do acceso ao mercado de Reino Unido.

A perda do pasaporte comunitario implica que as entidades financeiras establecidas no 
Reino Unido ou en Xibraltar terán que adaptarse aos réximes de terceiros países para 
seguir prestando servizos en España, incluídos aqueles servizos que resulten de contratos 
subscritos con anterioridade, pero con vencemento posterior á retirada do Reino Unido. Co 
obxectivo de reforzar a seguridade xurídica, a protección do cliente e evitar calquera risco 
para a estabilidade financeira, o artigo 19 do presente real decreto lei constata que a 
vixencia dos contratos non se ve afectada pola retirada do Reino Unido, un feito que a 
Comisión Europea xa puxo de manifesto nas súas comunicacións. Ademais, establécese 
un réxime temporal para garantir que a adaptación aos réximes de terceiros países non 
implique unha disrupción na prestación de servizos asociados aos ditos contratos ou, 
alternativamente, facilitar a relocalización ou terminación dos contratos se a entidade non 
desexa continuar coa súa actividade en España. O réxime temporal habilítase para as 
actividades suxeitas a autorización. As actividades vinculadas á xestión dos contratos que 
non requiran autorización poderán seguir realizándose sen necesidade de acollerse ao 
réxime temporal.

A sección 2.ª limítase a autorizar as autoridades alfandegueiras para empezaren a 
tramitar, desde a publicación deste real decreto lei e sen esperar á súa entrada en vigor, 
as solicitudes de decisión previstas no artigo 22 do código alfandegueiro da Unión que 
presenten os operadores afectados, anticipándose á consideración do Reino Unido como 
terceiro Estado.

A sección 3.ª regula a situación transitoria en que quedan os operadores económicos 
do Reino Unido ou de Xibraltar no que se refire aos procedementos de contratación 
pública. Esta regulación ten como obxectivo prover seguridade xurídica e non prexudicar 
aqueles operadores económicos que participaron en procedementos de contratación 
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pública iniciados previamente á retirada do Reino Unido da Unión Europea. Nestes casos, 
os operadores económicos británicos terán a mesma consideración que as empresas 
pertencentes a Estados membros da Unión Europea. Tal situación é ademais coherente co 
dereito transitorio que veu rexendo a contratación pública en España.

Dentro xa da sección 4.ª, o obxecto do artigo 22 é encontrar unha alternativa adecuada 
aos cidadáns residentes en España e titulares dun permiso de condución británico, que 
actualmente é válido para conducir no noso país ao tratarse dun permiso expedido por un 
Estado membro da Unión Europea, pero que deixará de selo coa retirada do Reino Unido 
da Unión Europea.

Para isto, fíxase un período transitorio de nove meses, durante o cal os titulares dun 
permiso de condución expedido polas autoridades británicas que adquirisen a residencia 
en España poderán trocar o seu permiso de condución por outro permiso español, de 
conformidade coa normativa vixente en materia de tráfico, o que lles permitirá seguir 
conducindo no noso país, a pesar da retirada do Reino Unido da Unión Europea.

Non obstante o anterior, durante este período transitorio de nove meses, esta troca 
será posible sempre e cando se manteña o sistema actual de verificación dos permisos de 
condución establecido no ámbito da Unión Europea, xa que, de non manterse, non sería 
posible trocar permisos de condución expedidos polo Reino Unido.

Transcorrido ese prazo de nove meses, aos permisos de condución expedidos polas 
autoridades británicas aplicaríaselles a normativa española prevista para os permisos de 
condución expedidos por terceiros países, e xa non será posible a troca por outro español, 
até que, nun futuro, se asine un convenio bilateral de troca de permisos de condución co 
Reino Unido.

Para efectos de trocar os permisos de condución expedidos noutros Estados membros 
ou en terceiros países, nos artigos 18 e 21 do Regulamento xeral de condutores, aprobado 
polo Real decreto 818/2009, do 8 de maio, exíxese aos titulares dos permisos ter 
establecido a súa residencia normal en España, concepto que se define na disposición 
adicional segunda do citado regulamento.

O artigo 23 declara válidas as autorizacións outorgadas en aplicación do artigo 2 do 
Regulamento de control do comercio exterior de material de defensa, doutro material e de 
produtos e tecnoloxías de dobre uso, aprobado polo Real decreto 679/2014, do 1 de 
agosto, que teñan como país de destino ou país de procedencia o Reino Unido, e que se 
encontren en vigor.

Polo que se refire ao contido do artigo 24, e dado que as autorizacións e consentimentos 
previos de transferencias de armas, explosivos, artigos pirotécnicos e cartucharía, 
expedidos con anterioridade á data de retirada do Reino Unido da Unión Europea, cumpren 
cos requisitos e condicións de seguridade, ao teren sido verificados os provedores e os 
destinatarios, considérase adecuado permitir o mantemento das autorizacións até a súa 
expiración, sempre e cando exista unha reciprocidade por parte das autoridades do Reino 
Unido. Especifícase tamén que todo explosivo ou artigo pirotécnico en cuxo procedemento 
de avaliación da conformidade participase un organismo notificado do Reino Unido, a partir 
da data de retirada do Reino Unido da Unión Europea, non poderá pórse no mercado.

No capítulo V establécense as disposicións no ámbito do transporte terrestre, que 
posibilitan, sempre que se respecten as debidas condicións de reciprocidade, a actividade 
das empresas transportistas entre España e o Reino Unido, así como as prestacións 
públicas por saída de pasaxeiros embarcados con destino a un aeroporto no Reino Unido.

O artigo 25 recolle as medidas tendentes a posibilitar os transportes de mercadorías 
realizados por empresas transportistas establecidas no Reino Unido con orixe ou destino 
no noso país, sempre que as ditas empresas estean autorizadas para realizar transporte 
no dito país, excepto os transportes actualmente liberalizados na normativa comunitaria.

O artigo 26 prevé, como marco de aplicación aos transportes discrecionais de viaxeiros 
en autobús realizados en territorio español por parte de empresas establecidas no Reino 
Unido, o previsto nos tratados internacionais de que sexan parte tanto o Reino Unido como 
España ou a Unión Europea, ou ben o previsto nas normas de organizacións internacionais 
de que sexan membros tanto o Reino Unido como España ou a Unión Europea, dado que 
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a partir do 1 de abril o Reino Unido se integrará como membro de pleno dereito ao Acordo 
Interbús.

Por outra parte, recóllese a validez, até a súa data de expiración, das autorizacións de 
transporte regular internacional de viaxeiros actualmente vixentes entre o territorio do 
Reino Unido e o territorio de España.

Con respecto aos servizos aeroportuarios, a saída do Reino Unido da Unión Europea 
ten un importante efecto nas prestacións públicas que cobra Aena S.M.E., S.A., de acordo 
co previsto na Lei 21/2003, do 7 de xullo, de seguridade aérea, e nas resolucións anuais 
do seu Consello de Administración, que fixa as súas contías anualmente con data de 
efectos do 1 de marzo.

Neste sentido, prevese que a consideración do Reino Unido como destino internacional, 
para efectos das prestacións patrimoniais previstas na Lei 21/2003, se pospoña até o 28 
de febreiro de 2020, para poder graduar o efecto deste cambio, e así minimizar o efecto 
que poida ter na chegada de pasaxeiros británicos.

O real decreto lei péchase cunha parte final, que inclúe as disposicións adicionais e 
derradeiras necesarias para completar a regulación.

A disposición adicional primeira, tendo en conta as implicacións da retirada do Reino 
Unido para as relacións comerciais con ese Estado, e a necesidade de apoiar as empresas 
españolas neste contexto, autoriza a ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P., 
para convocar oito prazas de persoal laboral, do grupo profesional técnico, adicionais ás 
correspondentes á súa taxa de reposición de efectivos, que resultan necesarias para 
reforzar tanto a actividade do ICEX en España, como na oficina comercial en Londres.

Analogamente, a disposición adicional segunda autoriza as autoridades portuarias 
para convocar cincuenta prazas de persoal laboral adicionais, co fin de garantir a 
seguridade nas operacións portuarias, tanto para efectos de obter a documentación 
correspondente e específica como do control de pasaxes en liñas regulares ou o control 
das mercadorías.

A disposición adicional terceira especifica como se poderá aplicar o réxime de 
transportes de mercadorías e de viaxeiros en autobús con orixe ou destino en Xibraltar.

A disposición adicional cuarta regula as solicitudes de homologación e declaración de 
equivalencia de títulos procedentes de universidades, centros e institucións do Reino 
Unido, para as cales non se exixirá a apostila do Convenio da Haia cando fosen 
presentadas ante as autoridades españolas con anterioridade á retirada efectiva do Reino 
Unido.

De acordo coa disposición adicional quinta, nos supostos en que sexa preciso 
subscribir contratos no ámbito do sector público para facer efectivas as medidas contidas 
no presente real decreto lei ou para adaptar a situación ás consecuencias da retirada do 
Reino Unido da Unión Europea, poderán resultar de aplicación os artigos 119 e 120 da 
Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, nos termos establecidos nas 
ditas disposicións.

A disposición derradeira primeira dispón que as disposicións regulamentarias que 
resulten modificadas pola presente norma poderán, pola súa vez, ser modificadas por 
normas de rango regulamentario, mentres que a disposición derradeira segunda contén os 
títulos competenciais estatais, con especificación dos preceptos concretos que se ditan ao 
abeiro das mencionadas habilitacións.

Na disposición derradeira terceira prevese un réxime simplificado para a emisión dos 
certificados veterinarios, sanitarios e fitosanitarios dos produtos agrícolas, gandeiros e 
agroalimentarios que se exixan para a futura exportación ao Reino Unido.

Conforme o previsto na disposición derradeira cuarta, as medidas recollidas no 
presente real decreto lei financiaranse de conformidade co previsto na Lei 47/2003, do 26 
de novembro, xeral orzamentaria, dentro das dispoñibilidades orzamentarias.

A disposición derradeira quinta autoriza o Goberno e as persoas titulares dos 
departamentos ministeriais, no ámbito das súas competencias, a ditar cantas disposicións 
sexan necesarias para o desenvolvemento e a execución do disposto neste real decreto 
lei. Así mesmo, autoriza o Goberno para prorrogar mediante real decreto os prazos nel 
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establecidos, e declara ex lege, para os efectos do artigo 27 da Lei 50/1997, do 27 de 
novembro, do Goberno, a urxencia na tramitación dos proxectos de disposicións xerais 
que teñan por obxecto o desenvolvemento do real decreto lei, dando conta ao Consello de 
Ministros. Nese acordo de toma de coñecemento, o Consello de Ministros establecerá, se 
for o caso, o prazo en que deberá emitirse o ditame do Consello de Estado, cando resulte 
preceptivo. Os restantes ditames preceptivos deberán emitilos os órganos consultivos 
correspondentes polo procedemento de urxencia regulado para cada un deles.

Por último, a disposición derradeira sexta establece como momento de entrada en 
vigor do real decreto lei o día en que os tratados da Unión Europea deixen de aplicarse ao 
Reino Unido, de conformidade co disposto no artigo 50.3 do Tratado da Unión Europea, 
cubrindo o baleiro normativo que se produciría nesa circunstancia.

Non obstante o anterior, o real decreto lei non entrará en vigor en caso de que, 
previamente á dita data, entrase en vigor un acordo de retirada formalizado entre a Unión 
Europea e o Reino Unido, de conformidade co artigo 50.2 do Tratado da Unión Europea.

V

Este real decreto lei é coherente cos principios de boa regulación establecidos no 
artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas.

Do exposto nos números anteriores resulta claro o cumprimento dos principios de 
necesidade e eficacia. O real decreto lei é, así mesmo, acorde co principio de 
proporcionalidade, ao conter a regulación imprescindible para a consecución dos 
obxectivos previamente mencionados e, igualmente, axústase ao principio de seguridade 
xurídica.

En canto ao principio de transparencia, non se realizou o trámite de consulta pública 
previa nin o de audiencia e información pública, tal e como autoriza o artigo 26.11 da 
Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno.

Solicitouse o informe preceptivo da Oficina de Coordinación e Calidade Normativa.

VI

O artigo 86 da Constitución permite ao Goberno ditar decretos leis «en caso de 
extraordinaria e urxente necesidade», sempre que non afecten o ordenamento das 
institucións básicas do Estado, os dereitos, deberes e liberdades dos cidadáns regulados 
no título I da Constitución, o réxime das comunidades autónomas nin o dereito electoral 
xeral.

O real decreto lei constitúe un instrumento constitucionalmente lícito, sempre que, tal 
como reiteradamente exixiu o noso Tribunal Constitucional (sentenzas 6/1983, do 4 de 
febreiro, F. 5; 11/2002, do 17 de xaneiro, F. 4; 137/2003, do 3 de xullo, F. 3, e 189/2005, 
do 7 xullo, F. 3; 68/2007, F. 10, e 137/2011, F. 7), o fin que xustifica a lexislación de 
urxencia sexa remediar unha situación concreta, dentro dos obxectivos gobernamentais, 
que por razóns difíciles de prever require unha acción normativa inmediata nun prazo máis 
breve que o requirido pola vía normal ou polo procedemento de urxencia para a tramitación 
parlamentaria das leis, máxime cando a determinación do dito procedemento non depende 
do Goberno.

Debe quedar, por tanto, acreditada «a existencia dunha necesaria conexión entre 
a situación de urxencia definida e a medida concreta adoptada para remediala 
(SSTC 29/1982, do 31 de maio, FX 3; 182/1997, do 20 de outubro, FX 3, e 137/2003, do 3 
de xullo, FX 4)».

A retirada da Unión Europea por parte dun Estado membro invocando o procedemento 
previsto no artigo 50 do Tratado da Unión Europea constitúe un feito sen precedentes na 
súa historia. Ademais, ante o inminente esgotamento do prazo previsto para a ratificación 
do acordo de retirada, e dada a relevancia das consecuencias dunha retirada do Reino 
Unido da Unión Europea sen acordo, e, por tanto, sen un período transitorio, resulta 
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necesario adoptar con urxencia as medidas necesarias para minimizar as perturbacións 
que necesariamente comporta unha retirada non ordenada.

Neste sentido, en liña co Plan de acción adoptado pola Unión Europea, o obxecto do 
presente real decreto lei é o establecemento das medidas de continxencia, dentro do 
ámbito de competencias do Estado, imprescindibles para facilitar unha transición á nova 
situación e desta maneira contrarrestar, na medida do posible, os efectos indesexados 
dunha retirada sen acordo, e tutelar os intereses de cidadáns e operadores económicos 
que exerceron os seus dereitos ao abeiro das liberdades conferidas polos tratados.

Dada a urxencia requirida na aplicación destas medidas, resulta claro que, de seguirse 
o procedemento lexislativo ordinario, aínda utilizándose o trámite de urxencia, non se 
lograría adoptar a tempo estas medidas destinadas a paliar os efectos derivados dunha 
retirada sen acordo, pola que os tratados e a totalidade do acervo comunitario deixarán de 
aplicarse nas relacións co Reino Unido o 30 de marzo de 2019.

En canto á prohibición de afectación aos dereitos, deberes e liberdades dos cidadáns 
regulados no título I da Constitución, unha moi consolidada doutrina do Tribunal 
Constitucional interprétaa nos seguintes termos, que resume a STC 139/2016, do 31 de 
xullo (FX 6):

«1.º O artigo 86.1 CE impide que co decreto lei queden afectados os dereitos, 
deberes e liberdades dos cidadáns regulados no título I CE, pero este tribunal rexeitou 
unha interpretación extensiva do dito límite, que suporía o baleiramento da figura do 
decreto lei, facéndoo «inservible para regular con maior ou menor incidencia calquera 
aspecto concernente ás materias incluídas no título I da Constitución».

2.º A cláusula restritiva debe ser entendida de maneira que non se reduza á nada a 
figura do decreto lei, de modo que o que se prohibe constitucionalmente é que se regule 
un réxime xeral destes dereitos, deberes e liberdades ou que vaia en contra do contido ou 
elementos esenciais dalgúns de tales dereitos (STC 111/1983, do 2 de decembro, FX 8, 
confirmada por outras posteriores).

3.º O Tribunal non debe fixarse unicamente na maneira en que se manifesta o 
principio de reserva de lei nunha determinada materia, senón máis ben debe examinar se 
existiu «afectación» polo decreto lei dun dereito, deber ou liberdade regulado no título I 
CE, o que exixirá ter en conta a configuración constitucional do dereito, deber ou liberdade 
afectado en cada caso e mesmo a súa localización sistemática no texto constitucional e a 
natureza e o alcance da concreta regulación de que se trate (…)»

O presente real decreto lei é respectuoso coa mencionada doutrina do Tribunal 
Constitucional, dado que non regula o réxime xeral dos dereitos, deberes e liberdades 
constitucionais, nin vai en contra do seu contido ou elementos esenciais, pois limítase a 
preservar, con carácter temporal, os intereses dos nacionais do Reino Unido residentes en 
España, así como dos seus familiares.

Na súa virtude, facendo uso da autorización contida no artigo 86 da Constitución 
española, por proposta da vicepresidenta do Goberno e ministra da Presidencia, Relacións 
coas Cortes e Igualdade, do ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, 
das ministras de Xustiza, de Defensa e de Facenda, dos ministros do Interior e de 
Fomento, das ministras de Educación e Formación Profesional, de Traballo, Migracións e 
Seguridade Social, e de Industria, Comercio e Turismo, do ministro de Agricultura, Pesca 
e Alimentación, das ministras de Política Territorial e Función Pública, para a Transición 
Ecolóxica, de Economía e Empresa, e de Sanidade, Consumo e Benestar Social, e do 
ministro de Ciencia, Innovación e Universidades, e logo de deliberación do Consello de 
Ministros, na súa reunión do día 1 de marzo de 2019,
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DISPOÑO:

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto.

Constitúe o obxecto deste real decreto lei a adopción de medidas de adaptación do 
ordenamento xurídico español, co fin de facer fronte ás consecuencias da retirada da 
Unión Europea do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte (en diante, Reino 
Unido), e da Colonia de Xibraltar (en diante, Xibraltar), sen un acordo subscrito conforme 
o disposto no artigo 50.2 do Tratado da Unión Europea.

Artigo 2. Reciprocidade e medidas temporais.

1. Transcorrido un prazo de dous meses desde a entrada en vigor do presente real 
decreto lei, serán suspendidas as medidas reguladas nel, cando así se prevexa 
expresamente, se as autoridades británicas competentes non conceden un tratamento 
recíproco ás persoas físicas ou xurídicas de nacionalidade española en cada un dos 
ámbitos afectados.

A suspensión farase efectiva mediante acordo do Consello de Ministros, por proposta 
do ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, e logo de informe do 
ministerio competente por razón da materia, no cal se especificará a data efectiva da 
suspensión.

2. As medidas suxeitas a un prazo de vixencia deixarán de estar en vigor polo mero 
transcurso do dito prazo, salvo que o Goberno, mediante acordo, o rporrogue.

CAPÍTULO II

Cidadanía

Sección 1.ª Residencia e traballo dos nacionais do Reino Unido residentes en España 
e dos membros da súa familia.

Artigo 3. Ámbito de aplicación e acreditación de residencia.

1. As disposicións desta sección aplicaranse aos nacionais do Reino Unido que 
residan en España antes da data de retirada e aos membros da súa familia, con 
independencia da nacionalidade destes últimos. Para estes efectos, considéranse 
membros da familia os previstos no artigo 2 do Real decreto 240/2007, do 16 de febreiro, 
sobre entrada, libre circulación e residencia en España de cidadáns dos Estados membros 
da Unión Europea e doutros Estados parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, 
así como os outros familiares mencionados no artigo 2 bis do dito real decreto.

2. A residencia en España antes da data de retirada poderá acreditarse, no caso dos 
nacionais do Reino Unido:

a) Mediante a verificación de que conta co certificado de rexistro previsto no 
artigo 7.5 do Real decreto 240/2007, do 16 de febreiro, obtido con anterioridade á data de 
retirada.

b) Mediante calquera outro medio de proba admitido en dereito, en caso de que non 
obtivese o dito certificado de rexistro antes da data da retirada; nestes casos deberase 
efectuar unha análise individualizada da súa situación de conformidade co procedemento 
do artigo 4 do presente real decreto lei.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 53  Sábado 2 de marzo de 2019  Sec. I. Páx. 13

3. A residencia en España antes da data de retirada acreditarase, no caso de 
nacionais de terceiros países que reúnan a condición de familiares dun nacional do Reino 
Unido residente en España:

a) Mediante a verificación de que conta coa tarxeta de familiar de cidadán da Unión 
a que se refire o artigo 8 do Real decreto 240/2007, do 16 de febreiro, obtida con 
anterioridade á data de retirada.

b) Mediante calquera outro medio de proba admitido en dereito, en caso de que non 
obtivese a dita tarxeta de familiar de cidadán da Unión antes da data da retirada; nestes 
casos deberase efectuar unha análise individualizada da súa situación de conformidade co 
procedemento do artigo 4 do presente real decreto lei.

Artigo 4. Documentación dos nacionais do Reino Unido residentes en España e dos seus 
familiares.

1. Os nacionais do Reino Unido residentes en España antes da data de retirada, así 
como os seus familiares, estarán obrigados a solicitar a documentación correspondente á 
súa nova condición, de conformidade cos trámites que establezan as instrucións aprobadas 
para tal fin polo Consello de Ministros ao abeiro da disposición adicional primeira, punto 
cuarto, do Regulamento da Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, pola que se regulan os 
dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, aprobado 
polo Real decreto 557/2011, do 20 de abril. Estas instrucións serán obxecto de publicación 
no «Boletín Oficial del Estado».

2. A solicitude para obter esta documentación deberá presentarse no prazo de vinte 
e un meses desde a retirada do Reino Unido da Unión Europea sen acordo. Durante este 
prazo a residencia en España dos nacionais do Reino Unido residentes en España antes 
da data de retirada e dos seus familiares seguirá sendo legal até que se resolva a súa 
solicitude. Os certificados de rexistro e as tarxetas de familiar de cidadán da Unión a que 
se refire o artigo anterior seguirán sendo válidos mentres non sexan substituídos polos 
novos documentos ou vexan esgotada a súa vixencia, e acreditarán a situación de 
residencia legal en España.

3. Se o nacional do Reino Unido, ou o seu familiar, xa conta cun certificado de rexistro 
previo ou cunha tarxeta de familiar de cidadán da Unión, a solicitude dirixirase á unidade 
que se determine nas instrucións mencionadas no número 1 deste artigo, que substituirá 
o dito certificado ou tarxeta por unha tarxeta de identidade de estranxeiro.

4. En caso de que non conte cun certificado de rexistro previo ou cunha tarxeta de 
familiar de cidadán da Unión, a solicitude, xunto coa documentación que se prevexa nas 
instrucións mencionadas no número 1 deste artigo, dirixirase á unidade que se determine 
nas ditas instrucións. Unha vez que esta resolva sobre a autorización, deberase solicitar 
persoalmente a tarxeta de identidade de estranxeiro, cuxa expedición e entrega 
corresponde á Dirección Xeral da Policía, nos lugares que se habiliten para o efecto nas 
instrucións que aprobará o Consello de Ministros.

5. Neste procedemento de documentación teranse en conta, nos termos previstos 
nas citadas instrucións, os períodos de residencia previos en España, así como, se for o 
caso, o suposto de residencia en que se encontre o interesado, de entre os previstos nos 
artigos 7.1 e 10 do Real decreto 240/2007, do 16 de febreiro.

Artigo 5. Acceso á residencia de longa duración.

1. Os nacionais do Reino Unido residentes en España antes da data de retirada e os 
membros da súa familia poderán obter unha autorización de residencia de longa duración 
cando residisen legalmente e de forma continuada no territorio español durante, ao menos, 
cinco anos.

Os tempos de residencia en España na súa condición de cidadáns da Unión ou de 
familiar de cidadán da Unión computaranse no cálculo destes cinco anos.
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A continuidade na residencia, así como o procedemento para a obtención desta 
autorización, axustaranse ao previsto no artigo 32 da Lei orgánica 4/2000, do 11 de 
xaneiro, pola que se regulan os dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa 
integración social, e no capítulo primeiro do título VI do regulamento da dita lei orgánica.

2. Non obstante, no caso de nacionais do Reino Unido que obtivesen, antes da data 
de retirada, un certificado de rexistro permanente, así como no caso de nacionais de 
terceiros países, membros da familia dun nacional do Reino Unido, que obtivesen, antes 
da data de retirada, unha tarxeta permanente de familiar de cidadán da Unión, deberán 
solicitar persoalmente a tarxeta de identidade de estranxeiro residente de longa duración, 
cuxa expedición e entrega corresponde á Dirección Xeral da Policía, nos lugares que se 
habiliten para o efecto. No momento da súa solicitude deberá achegar a seguinte 
documentación:

a) Pasaporte completo en vigor.
b) Impreso acreditativo do aboamento da taxa correspondente.
c) Unha fotografía, de acordo cos requirimentos establecidos na normativa sobre 

documento nacional de identidade.

Nestes casos, presumirase o cumprimento do requisito dunha residencia legal e 
continuada de, ao menos, cinco anos.

Sección 2.ª Traballadores fronteirizos

Artigo 6. Documentación dos traballadores fronteirizos nacionais do Reino Unido.

1. Os nacionais do Reino Unido, residentes fóra de España, que, na data de retirada, 
teñan a condición de traballadores fronteirizos en España, tanto por conta allea como por 
conta propia, deberán solicitar a documentación correspondente que acredite a dita 
condición, de conformidade cos trámites previstos nas instrucións aprobadas polo Consello 
de Ministros ao abeiro da disposición adicional primeira, punto cuarto, do Regulamento da 
Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro.

A solicitude e tramitación da súa documentación como traballador fronteirizo non 
suporá obstáculo ningún ao desenvolvemento das súas actividades en España.

2. O mantemento do establecido no número anterior estará condicionado á concesión 
polas autoridades británicas competentes dun tratamento recíproco aos cidadáns 
españois, de conformidade co previsto no artigo 2.1.

Sección 3.ª Profesións e función pública

Artigo 7. Acceso e exercicio de profesión.

1. Os nacionais do Reino Unido que, no momento en que se produza a retirada 
efectiva do Reino Unido, estean exercendo de forma permanente en España unha 
profesión ou actividade profesional para a cal obtivesen o recoñecemento das súas 
cualificacións profesionais, poderán continuar exercendo esta profesión ou actividade 
profesional nos mesmos termos en que o teñan recoñecido, sempre que cumpran o resto 
das condicións a que se encontre sometido o seu exercicio.

2. Aqueles nacionais españois ou de calquera outro Estado membro da Unión 
Europea, así como os nacionais de países terceiros a que o dereito da Unión ou o dereito 
nacional lles recoñeza un trato equivalente, que estean exercendo de forma permanente 
en España unha profesión ou actividade profesional para a cal obtivesen o recoñecemento 
das súas cualificacións profesionais adquiridas no Reino Unido ou en Xibraltar, poderán 
continuar exercendo a súa profesión ou actividade profesional nos mesmos termos en que 
o teñan recoñecido, sempre que cumpran o resto das condicións a que se encontre 
sometido o seu exercicio.
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3. Os nacionais do Reino Unido que, no momento da retirada efectiva do Reino 
Unido, estean exercendo de forma permanente en España unha profesión ou actividade 
profesional para cuxo acceso e exercicio se exixise ser nacional dun Estado membro 
poderán continuar exercéndoa nas mesmas condicións e sen necesidade de realizar 
trámites adicionais, cumprindo en todo caso co resto de requisitos a que se encontre 
sometido o seu exercicio.

4. Os nacionais do Reino Unido poderán participar na realización das probas de 
aptitude para o acceso ao exercicio de determinadas profesións, sen necesidade de 
solicitar o trámite de dispensa de nacionalidade, naquelas probas de aptitude en que o dito 
trámite sexa exixible, e sempre que estas se convocasen con anterioridade á data de 
retirada efectiva do Reino Unido.

5. As solicitudes de recoñecemento de cualificacións profesionais obtidas no Reino 
Unido, en Xibraltar ou en calquera outro Estado membro, que presenten nacionais do 
Reino Unido ante as autoridades españolas con anterioridade á entrada en vigor deste real 
decreto lei ou dentro dos cinco anos seguintes, resolveranse de acordo co réxime xurídico 
vixente antes da retirada do Reino Unido, sempre que os estudos ou actividades que 
conduzan á súa obtención se iniciasen con anterioridade á dita data, sen prexuízo do que 
se establece no número 7.

6. As solicitudes de recoñecemento de cualificacións profesionais obtidas por 
españois ou por nacionais doutro Estado membro no Reino Unido ou en Xibraltar, que 
sexan presentadas ante as autoridades españolas con anterioridade á entrada en vigor 
deste real decreto lei ou dentro dos cinco anos seguintes, resolveranse de acordo co 
réxime xurídico vixente antes da retirada do Reino Unido sempre que os estudos ou 
actividades que conduzan á súa obtención se iniciasen con anterioridade á dita data, sen 
prexuízo do que se establece no número 7.

7. As solicitudes de recoñecemento automático de títulos de formación, de 
conformidade co disposto nos artigos 29 e seguintes do Real decreto 581/2017, do 9 de 
xuño, polo que se incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 2013/55/UE do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de novembro de 2013, pola que se modifica a 
Directiva 2005/36/CE relativa ao recoñecemento de cualificacións profesionais, e o 
Regulamento (UE) n.º 1024/2012 relativo á cooperación administrativa a través do Sistema 
de información do mercado interior (Regulamento IMI), que sexan presentadas ante as 
autoridades españolas con anterioridade á entrada en vigor deste real decreto lei ou dentro 
dos cinco anos seguintes, poderán ser obxecto do dito recoñecemento, sempre que os 
estudos que conduciron á concesión dos ditos títulos se iniciasen con anterioridade á 
retirada sen acordo, con independencia da data de expedición do título. Este número 
deixará de resultar aplicable se o Reino Unido ou Xibraltar modifican a formación necesaria 
para a obtención dalgunha destas titulacións, apartándose substancialmente das 
condicións mínimas de formación establecidas a nivel europeo. Esta circunstancia 
constatarase mediante acordo do Consello de Ministros.

8. Os nacionais do Reino Unido establecidos no Reino Unido, en Xibraltar ou nun 
Estado membro da Unión Europea, así como os nacionais dun Estado membro da Unión 
Europea establecidos no Reino Unido ou en Xibraltar, que exerzan en España unha 
profesión ou actividade profesional de maneira temporal ou ocasional, nas condicións 
previstas polo título II do Real decreto 581/2017, do 9 de xuño, polo que se incorpora ao 
ordenamento xurídico español a Directiva 2013/55/UE do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 20 de novembro de 2013, pola que se modifican a Directiva 2005/36/CE 
relativa ao recoñecemento de cualificacións profesionais e o Regulamento (UE) n.º 1024/2012 
relativo á cooperación administrativa a través do Sistema de información do mercado 
interior (Regulamento IMI), e na demais normativa vixente na materia en España, poderán 
continuar exercéndoa coa exclusiva finalidade de cumprir os contratos vixentes na data de 
retirada de Reino Unido da Unión Europea.

As persoas comprendidas no parágrafo anterior que efectuasen unha declaración 
previa en España con vista a exercer a súa profesión ou actividade profesional de maneira 
temporal ou ocasional, poderán continuar exercéndoa nas condicións previstas polo 
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título II do Real decreto 581/2017, do 9 de xuño, durante a validez da declaración, sempre 
que se respecten as demais condicións aplicables.

9. Durante o ano seguinte á data de retirada do Reino Unido da Unión Europea, as 
sociedades profesionais constituídas de conformidade coa lexislación do Reino Unido ou 
de Xibraltar, cuxo domicilio, cuxa administración central ou cuxo centro de actividade 
principal se encontre no Reino Unido ou en Xibraltar, que viñesen operando habitualmente 
en España con anterioridade a esa data, poderán continuar exercendo en España a 
actividade que constitúa o seu obxecto social cumprindo cos requisitos exixidos pola 
Lei 2/2007, do 15 de marzo, de sociedades profesionais, e demais normativa aplicable.

O exercicio do obxecto social por parte das sociedades a que se refire o parágrafo 
anterior deberá ser realizado por persoas que estean colexiadas en España no colexio 
profesional correspondente.

10. Durante o ano seguinte á data de retirada do Reino Unido da Unión Europea, os 
auditores de contas e as sociedades de auditoría inscritos no Rexistro Oficial de Auditoría 
de Contas na data de retirada do Reino Unido da Unión Europea non quedarán afectados 
polo feito de que o Reino Unido pase a ser considerado un terceiro país para os efectos do 
cumprimento dos requisitos exixidos nos artigos 10 e 11 da Lei 22/2015, do 20 de xullo, de 
auditoría de contas. A partir dese momento, o Reino Unido pasará a ter a consideración de 
terceiro país para os referidos efectos.

11. O establecido neste artigo, agás os seus números 2 e 6, encóntrase condicionado 
á concesión dun tratamento recíproco polas autoridades británicas competentes, nos 
termos previstos no artigo 2.1.

Artigo 8. Normas aplicables ao acceso e mantemento da condición de empregados 
públicos dos nacionais do Reino Unido ao servizo das administracións públicas 
españolas.

1. Os funcionarios de carreira, interinos e en prácticas nacionais do Reino Unido, ou 
que reúnan as circunstancias persoais previstas no artigo 57.2 do texto refundido da Lei 
do Estatuto básico do empregado público, aprobado por Real decreto lexislativo 5/2015, 
do 30 de outubro, que presten servizo nas administracións públicas españolas, cuxo 
acceso ou inicio de actividade se producise antes da retirada efectiva do Reino Unido, 
continuarán prestando os seus servizos nas mesmas condicións.

2. Os nacionais do Reino Unido poderán participar nos procesos selectivos de 
persoal funcionario das administracións públicas españolas, sempre que a data de 
expiración do prazo de presentación de solicitudes para participar sexa anterior á data de 
retirada efectiva do Reino Unido.

3. Os nacionais do Reino Unido poderán manter a súa condición de empregado 
público como persoal laboral, de conformidade co previsto polo artigo 57.4 do texto 
refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público.

Sección 4.ª Relacións laborais

Artigo 9. Réxime transitorio aplicable en relación cos traballadores desprazados 
temporalmente no marco dunha prestación de servizos.

As empresas establecidas en España que, na data de retirada, teñan traballadores 
desprazados temporalmente ao Reino Unido, de conformidade coa Directiva 96/71/CE do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de decembro, sobre o desprazamento de 
traballadores efectuado no marco dunha prestación de servizos, deberán seguir aplicando 
a lexislación do Reino Unido de transposición da dita Directiva 96/71/CE durante o período 
de desprazamento destes.

Esta previsión só será aplicable en caso de as autoridades británicas competentes 
recoñezan un tratamento recíproco aos traballadores que estean desprazados 
temporalmente a España por empresas establecidas no Reino Unido de acordo coa 
Directiva 96/71/CE, todo isto de conformidade co artigo 2.1 deste real decreto lei.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 53  Sábado 2 de marzo de 2019  Sec. I. Páx. 17

Artigo 10. Mantemento dos comités de empresa europeos en empresas ou grupos de 
empresas de dimensión comunitaria co Reino Unido.

Os comités de empresa europeos ou os procedementos alternativos de información e 
consulta aos traballadores constituídos ou acordados con anterioridade á data de retirada 
do Reino Unido da Unión Europea, conforme a Lei 10/1997, do 24 de abril, sobre dereitos 
de información e consulta dos traballadores nas empresas e grupos de empresas de 
dimensión comunitaria, polas empresas e grupos de empresas de dimensión comunitaria 
en que participen traballadores ou empresas do Reino Unido e que teñan a súa dirección 
central en España, seguirán vixentes nos termos previstos na dita lei en canto aqueles non 
se modifiquen de acordo co previsto na dita lei.

Sección 5.ª Seguridade social

Artigo 11. Seguridade social dos nacionais do Reino Unido.

Salvo que con anterioridade se adopte un instrumento internacional, bilateral ou 
multilateral aplicable en materia de coordinación dos sistemas de seguridade social 
españois e do Reino Unido, aplicaranse, durante un prazo de vinte e un meses desde a 
retirada de Reino Unido da Unión Europea sen acordo, as seguintes regras:

a) Os nacionais do Reino Unido que tras a data de retirada do Reino Unido residan 
e traballen legalmente en España, estando suxeitos á lexislación española de seguridade 
social, desfrutarán neste ámbito de iguais dereitos e obrigacións que os nacionais 
españois, de acordo co establecido ao respecto na Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, 
pola que se regulan os dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa 
integración social, e no texto refundido da Lei xeral da seguridade social, aprobado polo 
Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro.

b) As persoas que na data de retirada residan e traballen legalmente en España, 
permanecendo suxeitas á lexislación británica de seguridade social por aplicación do 
disposto no título II do Regulamento (CE) Nº 883/2004, do 29 de abril, poderán manter a 
dita situación até finalizar o período previsto, se for o caso, no regulamento citado.

Unha vez transcorrido o prazo indicado, se continúa a actividade laboral en España, os 
ditos traballadores pasarán a estar suxeitos á lexislación española de seguridade social, 
logo da realización dos correspondentes trámites de afiliación e alta no réxime de 
seguridade social que corresponda ante a Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

Esta previsión só será aplicable en caso de que as autoridades británicas competentes 
recoñezan un tratamento recíproco aos traballadores españois que traballen e residan 
legalmente no Reino Unido ou en Xibraltar, permanecendo suxeitos á lexislación española 
ao abeiro do previsto no título II do regulamento citado, todo isto de conformidade co 
previsto no artigo 2.1.

c) Os pensionistas nacionais do Reino Unido a cargo do sistema de seguridade 
social español que residan fóra de España no momento da retirada continuarán percibindo 
as súas pensións contributivas e, se for o caso, as revalorizacións que correspondan, a 
partir desa data, con excepción dos complementos a mínimos.

d) Sen prexuízo da posibilidade de efectuar un cálculo por separado das 
correspondentes pensións contributivas conforme as lexislacións española e británica 
correspondentes, cando así proceda, os períodos de seguro acreditados no sistema de 
seguridade social británico antes da data de retirada por nacionais do Reino Unido que na 
dita data acrediten, así mesmo, períodos de seguro en España e, se for o caso, en 
calquera outro Estado membro da Unión Europea, do Espazo Económico Europeo ou en 
Suíza, serán tidos en conta, no seu momento, para causar dereito e para o cálculo das 
correspondentes pensións de xubilación, incapacidade permanente e morte e 
supervivencia que os ditos nacionais poidan causar, sumándose todos os períodos 
acreditados en calquera dos países, nos mesmos termos e con suxeición ás mesmas 
condicións establecidas con anterioridade á data de retirada, ben que por conta de España 
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quedará unicamente o aboamento da contía proporcional que corresponda en función do 
tempo cotizado no sistema español de seguridade social.

e) Así mesmo, os períodos de seguro cumpridos no Reino Unido e en Xibraltar antes 
da data de retirada por parte de nacionais do Reino Unido que antes da dita data estivesen 
suxeitos á lexislación española de seguridade social, sumaranse, se for necesario, aos 
acreditados en España, para efectos de causar dereito, con cargo ao sistema español de 
seguridade social, ás prestacións de incapacidade temporal, maternidade e paternidade. 
Se na data de retirada, as ditas prestacións xa estivesen recoñecidas, o seu aboamento 
terá lugar até a finalización do período de duración legalmente establecido.

As medidas das alíneas d) e e) deste artigo quedan condicionadas a que o Reino 
Unido recoñeza un tratamento recíproco en favor dos nacionais españois que na data 
citada traballasen naquel país, de conformidade co previsto no artigo 2.1.

f) Se, en virtude da lexislación española, o desfrute de prestacións de seguridade social 
ou doutros ingresos produce determinados efectos xurídicos, as disposicións de que se trate 
serán igualmente aplicables en caso de desfrute, por parte de nacionais do Reino Unido, de 
prestacións equivalentes, adquiridas conforme a lexislación británica correspondente ou de 
ingresos adquiridos no territorio daquel país antes da data de retirada.

g) Se, en virtude da lexislación española, se atribúen efectos xurídicos á concorrencia 
de determinados feitos ou acontecementos, as institucións españolas terán en conta, en 
relación cos nacionais do Reino Unido, os feitos ou acontecementos semellantes, que 
garden relación e que ocorresen no Reino Unido ou en Xibraltar antes da data de retirada, 
como se sucedesen en territorio español, sempre que as autoridades británicas 
competentes apliquen un tratamento recíproco aos nacionais españois que estean na 
mesma situación, de conformidade co previsto no artigo 2.1.

h) Para efectos do acceso ás prestacións por desemprego ou cesamento de 
actividade reguladas nos títulos III e V do texto refundido da Lei xeral da seguridade social, 
aprobado polo Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, por nacionais do Reino 
Unido, os períodos de seguro acreditados en calquera Estado membro da UE antes da 
data de retirada, incluídos os realizados no sistema de seguridade social británico, serán 
tidos en conta para o cálculo das prestacións por desemprego cando se realicen 
cotizacións en último lugar en España e sempre que se manteña o dereito a residir 
legalmente en España, o que se aplicará de conformidade cos regulamentos (CE) de 
coordinación dos sistemas de seguridade social.

Artigo 12. Seguridade social dos nacionais españois, dos Estados membros da Unión 
Europea, do Espazo Económico Europeo e de Suíza.

Salvo que con anterioridade se adopte un instrumento internacional, bilateral ou 
multilateral, aplicable en materia de coordinación dos sistemas de seguridade social 
español e do Reino Unido, aplicaranse durante un prazo de vinte e un meses desde a 
retirada de Reino Unido da Unión Europea sen acordo as seguintes regras:

a) As persoas que na data de retirada residan e traballen legalmente no Reino Unido 
ou en Xibraltar, permanecendo suxeitas á lexislación española por aplicación do disposto 
no título II do Regulamento (CE) Nº 883/2004, do 29 de abril, seguirán suxeitas á lexislación 
española até finalizar o período previsto, se for o caso, no regulamento citado, se así o 
admiten as autoridades británicas competentes, en reciprocidade co disposto neste real 
decreto lei en relación coas persoas que traballen en España suxeitas á lexislación 
británica de seguridade social en virtude do estipulado no título II do citado regulamento.

Unha actividade a bordo dun buque que enarbore o pavillón británico considerarase 
exercida no dito Estado. Non obstante, a persoa que exerza unha actividade a bordo dun 
buque que enarbore o pavillón británico e que sexa remunerada por esta actividade por 
unha empresa ou persoa que teña a súa sede ou o seu domicilio nun Estado membro 
estará suxeita á lexislación deste último Estado se reside nel.

b) Os pensionistas a cargo do sistema de seguridade social español que residan no 
Reino Unido ou en Xibraltar no momento da retirada continuarán percibindo as súas 
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pensións contributivas e, se for o caso, as revalorizacións que correspondan, a partir desa 
data.

Os complementos por mínimos das pensións causadas antes da data de retirada do 
Reino Unido da Unión Europea seguirán sendo aboados en caso de residencia do 
pensionista no Reino Unido ou en Xibraltar.

c) Sen prexuízo da posibilidade de efectuar un cálculo por separado das 
correspondentes pensións contributivas conforme as lexislacións española e británica, 
cando así proceda, os períodos de seguro acreditados no sistema de seguridade social 
británico antes da data de retirada, serán tidos en conta, no seu momento, para causar o 
dereito e para o cálculo das correspondentes pensións de xubilación, incapacidade 
permanente ou morte e supervivencia que poidan causar, sumándose todos os períodos 
acreditados en España e, se for o caso, en calquera outro Estado membro da Unión 
Europea, do Espazo Económico Europeo ou en Suíza nos mesmos termos e con suxeición 
ás mesmas condicións establecidas con anterioridade á data de retirada, ben que por 
conta de España quedará unicamente o aboamento da contía proporcional que 
corresponda en función do tempo cotizado no sistema español de seguridade social.

d) Así mesmo, os períodos de seguro cumpridos no Reino Unido antes da data de 
retirada sumaranse, se for necesario, aos acreditados en España, para efectos de causar 
dereito, con cargo ao sistema español de seguridade social, ás prestacións de 
incapacidade temporal, maternidade e paternidade. Se na data de retirada, as ditas 
prestacións xa estivesen recoñecidas, o seu aboamento terá lugar até a finalización do 
período de duración legalmente establecido.

e) Se, en virtude da lexislación española, o desfrute de prestacións da seguridade 
social ou doutros ingresos produce determinados efectos xurídicos, as disposicións de que 
se trate serán igualmente aplicables en caso de desfrute de prestacións equivalentes 
adquiridas conforme a lexislación británica ou de ingresos adquiridos no territorio do Reino 
Unido ou en Xibraltar antes da data de retirada.

f) Se, en virtude da lexislación española, se atribúen efectos xurídicos á concorrencia 
de determinados feitos ou acontecementos, as institucións españolas terán en conta os 
feitos ou acontecementos semellantes, que garden relación e que ocorresen no Reino 
Unido ou en Xibraltar antes da data de retirada, como se sucedesen en territorio español.

g) Para efectos do acceso ás prestacións por desemprego e cesamento de actividade 
reguladas nos títulos III e V do texto refundido da Lei xeral da seguridade social, aprobado polo 
Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, por nacionais dos Estados membros da 
Unión Europea, os períodos de seguro acreditados no sistema de seguridade social británico 
antes da data de retirada serán tidos en conta para o cálculo das correspondentes prestacións 
por desemprego cando se realicen cotizacións en último lugar en España, o que se aplicará de 
conformidade cos regulamentos (CE) de coordinación dos sistemas de seguridade social.

h) Os cidadáns da Unión Europea que se desprazan diariamente a Xibraltar para 
realizaren unha actividade laboral, mentres manteñen a residencia en España, poderán 
acceder ás prestacións por desemprego citadas no número anterior, polos períodos de 
seguro acreditados en Xibraltar antes e despois da data de retirada, sen ter que realizar 
cotizacións en último lugar en España.

Nos supostos de períodos de seguro acreditados ou realizados en Xibraltar posteriormente 
á data de retirada, reclamarase ás autoridades británicas correspondentes o reembolso das 
prestacións aboadas por España cando se acorde un instrumento internacional que estableza 
os mecanismos de colaboración necesarios para o reembolso e a concesión de prestacións 
por desemprego aos traballadores mencionados neste punto.

Sección 6.ª Asistencia sanitaria

Artigo 13. Acceso á asistencia sanitaria.

1. Salvo que con anterioridade se adopte un instrumento internacional, bilateral ou 
multilateral, aplicaranse, durante un prazo de vinte e un meses desde a retirada de Reino 
Unido da Unión Europea sen acordo, as seguintes regras:
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a) As persoas con dereito a asistencia sanitaria no Reino Unido ou en Xibraltar a 
cargo das entidades británicas correspondentes recibirán a asistencia sanitaria do Sistema 
nacional de saúde español, nos mesmos termos e con suxeición ás mesmas condicións 
establecidas con anterioridade á data de retirada, sempre que o Reino Unido preste 
asistencia sanitaria aos españois e nacionais doutros países con dereito á asistencia 
sanitaria a cargo de España, nos mesmos termos e condicións establecidos con 
anterioridade á data de retirada, e reembolse a España os gastos derivados da asistencia 
sanitaria prestada no Sistema nacional de saúde español aos nacionais do Reino Unido ou 
cidadáns de calquera outro país con dereito a asistencia sanitaria no Reino Unido ou 
Xibraltar a cargo das entidades británicas correspondentes.

b) As tarxetas sanitarias expedidas a favor dos cidadáns a que se refire o número 
anterior seguirán vixentes e terán plena eficacia para recibir asistencia sanitaria nos 
servizos do Sistema nacional de saúde.

Nos casos de estadía temporal e tratamentos programados, as persoas a que se refire 
a alínea a) deberán achegar un documento acreditativo da cobertura sanitaria a cargo das 
entidades británicas correspondentes, que será admitido por todos os centros sanitarios 
que integran o Sistema nacional de saúde.

Cando as persoas a que se refire a alínea a) sexan residentes en España e carezan 
de tarxeta sanitaria, deberán presentar ante o Instituto Nacional da Seguridade Social o 
documento acreditativo do dereito á asistencia sanitaria a cargo das entidades británicas 
correspondentes, emitido por estas para tal efecto.

c) O dereito a asistencia sanitaria a cargo das entidades británicas correspondentes 
das persoas a que se refire a alínea a) será prioritario respecto de calquera posible dereito 
derivado da residencia ou estadía en España.

d) España aboará ás entidades británicas correspondentes a asistencia sanitaria 
prestada no seu sistema público sanitario aos cidadáns españois e doutros países que 
teñan dereito á asistencia sanitaria ao seu cargo, nas mesmas condicións que rexían con 
anterioridade á data de retirada, sempre que as ditas entidades actúen en reciprocidade.

e) España facturará ás entidades británicas correspondentes os custos da asistencia 
sanitaria prevista na alínea a).

f) Os procedementos de facturación e reembolso dos custos da asistencia sanitaria 
prestada conforme o presente artigo, así como os importes e os criterios de cálculo para a 
súa actualización e pagamento, serán os mesmos que os seguidos até a data de retirada 
do Reino Unido da Unión Europea.

g) A partir da data de retirada, a competencia na xestión dos procedementos previstos 
no presente artigo continuará correspondendo ao Instituto Nacional da Seguridade Social 
ou ao Instituto Social da Mariña.

2. A dispensación de receitas de medicamentos expedidas no Reino Unido manterase 
vixente nos termos previstos no Real decreto 1718/2010, do 17 de decembro, sobre receita 
médica e ordes de dispensación, sempre que o Reino Unido actúe en reciprocidade.

3. No caso de que non se produza o trato equivalente ou o reembolso de gastos que 
prevén os números 1 e 2, procederase da forma establecida no artigo 2.1 do presente real 
decreto lei.

Sección 7.ª Educación

Artigo 14. Acceso á universidade.

Os alumnos e alumnas procedentes dos sistemas educativos do Reino Unido ou de 
Xibraltar, durante os cursos 2019/20 e 2020/21, poderán seguir acolléndose aos 
procedementos de acceso á universidade española nos mesmos termos previstos para os 
alumnos e alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados membros da Unión 
Europea, sempre que os ditos alumnos e alumnas cumpran os requisitos académicos 
exixidos nos seus sistemas educativos para acceder ás súas universidades.
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CAPÍTULO III

Cooperación policial e xudicial internacional

Artigo 15. Réxime transitorio dos procedementos de recoñecemento mutuo de 
resolucións penais na Unión Europea co Reino Unido.

Os procedementos para a emisión, o recoñecemento e a execución dos instrumentos 
de recoñecemento mutuo ao abeiro do disposto na Lei 23/2014, do 20 de novembro, de 
recoñecemento mutuo de resolucións penais na Unión Europea, iniciados antes da entrada 
en vigor do presente real decreto lei, finalizarán a súa tramitación conforme o establecido 
na dita norma. Unha vez finalizada a tramitación do procedemento, os efectos que deriven 
del rexeranse polos convenios internacionais en vigor entre España e o Reino Unido e pola 
lexislación nacional aplicable.

A data de inicio dos respectivos procedementos para os efectos do establecido no 
punto anterior será a seguinte:

a) Para as ordes europeas de detención e entrega, a data de detención en España 
da persoa reclamada.

b) Para os restantes instrumentos de recoñecemento mutuo, a data de recepción da 
solicitude correspondente.

As ordes europeas de detención que estean en vigor tras a retirada do Reino Unido da 
Unión Europea quedarán sen efecto. Co fin de dar continuidade ás investigacións iniciadas 
con anterioridade a este proceso de retirada, impulsarase o uso dos mecanismos 
establecidos para o intercambio de información establecidos por Interpol, así como 
calquera outro acordo bilateral de cooperación policial entre España e o Reino Unido.

Os procedementos de cooperación xudicial internacional en materia penal que se 
inicien con posterioridade á entrada en vigor do presente real decreto lei rexeranse, en 
canto á súa emisión polos órganos xudiciais españois ou ao seu recoñecemento e 
execución en España, polo establecido nos convenios internacionais vixentes entre as 
partes e pola lexislación nacional que resulte de aplicación.

Artigo 16. Réxime transitorio aplicable aos equipos conxuntos de investigación en vigor.

Os equipos conxuntos de investigación entre España e o Reino Unido que non estean 
finalizados na data de entrada en vigor do presente real decreto lei manterán a súa 
vixencia ao abeiro da Lei 11/2003, do 21 de maio, reguladora dos equipos conxuntos de 
investigación penal no ámbito da Unión Europea, até a data prevista no seu acordo de 
constitución. Non obstante, unha vez finalizado o período de duración do equipo previsto 
inicialmente, o réxime xurídico aplicable ás eventuais prórrogas, á súa ampliación e 
funcionamento será o que resulte de aplicación para a constitución e o funcionamento de 
equipos conxuntos de investigación entre España e terceiros Estados.

Artigo 17. Réxime transitorio dos procedementos de cooperación xudicial en materia civil 
e mercantil co Reino Unido.

Os procedementos de cooperación xudicial en materia civil e mercantil iniciados antes 
da entrada en vigor do presente real decreto lei ao abeiro de calquera dos instrumentos da 
Unión Europea finalizarán a súa tramitación conforme a normativa vixente no momento da 
súa iniciación. Unha vez finalizada a tramitación do procedemento, os efectos que deriven 
del rexeranse polos convenios internacionais en vigor entre España e o Reino Unido, e 
pola lexislación nacional que resulte de aplicación. Para estes efectos, a data de inicio dos 
respectivos procedementos será a data de recepción da solicitude.

Tamén se someterán aos convenios internacionais de ámbito multilateral en vigor entre 
España e o Reino Unido e á lexislación nacional que resulte de aplicación os 
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procedementos de cooperación xudicial en materia civil e mercantil iniciados con 
posterioridade á entrada en vigor do presente real decreto lei.

Artigo 18. Intercambio de información

1. Os procedementos de intercambio de información entre España e o Reino Unido 
sobre condenas penais a persoas físicas baseados na Lei orgánica 7/2014, do 12 de 
novembro, sobre intercambio de información de antecedentes penais e consideración de 
resolucións xudiciais penais na Unión Europea, iniciados antes da entrada en vigor do 
presente real decreto lei, finalizarán a súa tramitación conforme o establecido na citada lei 
orgánica. Unha vez finalizada a tramitación do procedemento, os efectos que deriven del 
rexeranse polos convenios internacionais en vigor entre ambos os Estados e pola 
lexislación nacional aplicable.

A data de inicio dos respectivos procedementos para os efectos do establecido no 
punto anterior será a data en que a autoridade competente do Estado requirido reciba a 
solicitude de información.

Os procedementos de intercambio de información sobre antecedentes penais que se 
inicien con posterioridade á entrada en vigor do presente real decreto lei rexeranse, en 
canto á súa emisión, polos órganos xudiciais españois, ou ao seu recoñecemento e 
execución en España, polo establecido nos convenios internacionais vixentes entre as 
partes e pola lexislación nacional que resulte de aplicación.

2. Os procedementos de intercambio de información e intelixencia entre os servizos 
de seguridade de España e o Reino Unido ao abeiro do previsto na Lei 31/2010, do 27 de 
xullo, sobre simplificación do intercambio de información e intelixencia entre os servizos de 
seguridade dos Estados membros da Unión Europea, iniciados antes da entrada en vigor 
do presente real decreto lei, finalizarán a súa tramitación conforme o establecido na citada 
lei. Unha vez finalizada a tramitación do procedemento, os efectos que deriven del 
rexeranse polos convenios internacionais en vigor entre ambos os Estados e pola 
lexislación aplicable.

A data de inicio dos respectivos procedementos para os efectos do establecido no 
parágrafo anterior será a data de solicitude de información ou intelixencia polo servizo de 
seguridade competente do Estado requirido.

Os procedementos de intercambio de información e intelixencia que se inicien con 
posterioridade á entrada en vigor do presente real decreto lei rexeranse, en canto á súa 
solicitude, polos servizos de seguridade españois, ou á súa resposta por parte de España, 
polo establecido nos convenios internacionais vixentes entre as partes e pola lexislación 
nacional que resulte de aplicación.

CAPÍTULO IV

Actividades económicas

Sección 1.ª Servizos financeiros

Artigo 19. Continuidade dos contratos.

1. Os contratos de prestación de servizos bancarios, de valores, de seguros ou 
outros servizos financeiros en que unha entidade preste servizo en España estando 
domiciliada no Reino Unido ou en Xibraltar, e autorizada ou rexistrada pola autoridade 
competente do Reino Unido ou de Xibraltar, e que se subscribisen con anterioridade á data 
de retirada efectiva do Reino Unido da Unión Europea, manterán a súa vixencia tras a dita 
retirada e, en consecuencia, conservarán os seus efectos as obrigacións de cada unha 
das partes contidas neles.

2. A partir da data de retirada efectiva do Reino Unido da Unión Europea ás ditas 
entidades aplicaráselles o réxime previsto na lexislación sectorial para entidades de 
terceiros Estados, sen prexuízo do mantemento da vixencia dos contratos subscritos con 
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anterioridade conforme o disposto no número anterior, e deberá obter nova autorización 
para renovalos e introducir modificacións que supoñan a prestación de novos servizos en 
España ou que afecten obrigacións esenciais das partes e naqueles supostos en que as 
actividades vinculadas á xestión dos contratos requiran autorización, así como para 
subscribir novos contratos. As actividades derivadas da xestión dos ditos contratos que 
non incorran en ningún dos supostos sinalados anteriormente non requirirán nova 
autorización.

3. Sen prexuízo do disposto no número anterior, a autorización ou rexistro concedido 
inicialmente pola autoridade británica competente ás entidades do número 1 manterá 
provisionalmente a súa vixencia, por un período de nove meses tras a retirada do Reino 
Unido da Unión Europea, en relación coa xestión dos contratos subscritos con anterioridade 
á dita retirada, que requira autorización, coa finalidade de:

a) Levar a cabo a ordenada terminación ou cesión destes a unha entidade 
debidamente autorizada conforme as cláusulas contractuais.

b) Solicitar autorización en España ao abeiro de calquera dos réximes previstos na 
lexislación vixente, incluída a creación dunha filial. Neste caso, a vixencia provisional será 
efectiva a partir da data en que a entidade solicite autorización ou desde a entrada en vigor 
do presente real decreto lei cando a data de solicitude sexa anterior. A vixencia provisional 
decaerá se se desestima a solicitude conforme o réxime aplicable.

4. Nos casos previstos no número 3, as entidades financeiras seguirán suxeitas ao 
réxime xurídico que lles era de aplicación con anterioridade á retirada do Reino Unido da 
Unión Europea. O Banco de España, a Comisión Nacional do Mercado de Valores e a 
Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións, no seu ámbito competencial, terán as 
facultades de supervisión correspondentes e, en particular, poderán requirir as ditas 
entidades para que acheguen calquera documentación ou información, ou para que 
realicen cantas actuacións resulten necesarias. En caso de que o requirimento non sexa 
atendido satisfactoriamente dentro do prazo concedido para o efecto, as autoridades 
supervisoras poderán deixar sen efecto, en relación coa entidade correspondente, o 
réxime transitorio previsto no número 3. No dito caso, comunicarase á entidade afectada 
que está levando a cabo unha actividade reservada sen autorización, que quedará suxeita 
ao réxime sancionador da normativa española aplicable en caso de exercicio sen 
autorización de actividades reservadas.

5. O Banco de España, a Comisión Nacional do Mercado de Valores e a Dirección 
Xeral de Seguros e Fondos de Pensións adoptarán, dentro dos seus respectivos ámbitos, 
cantas medidas sexan pertinentes para garantir a seguridade xurídica e para salvagardar 
os intereses dos usuarios de servizos financeiros que poidan verse afectados pola saída 
do Reino Unido da Unión Europea.

Sección 2.ª Alfándegas

Artigo 20. Decisións das autoridades alfandegueiras.

Desde a data de publicación do presente real decreto lei, as autoridades alfandegueiras 
españolas tramitarán as solicitudes de decisión a que se refire o artigo 22 do Regulamento 
(UE) n.º 952/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 9 de outubro de 2013, polo 
que se establece o código alfandegueiro da Unión, presentadas por operadores 
establecidos no Reino Unido ou por operadores establecidos en España que realicen 
operacións de comercio de bens co Reino Unido, anticipándose á consideración do Reino 
Unido como terceiro Estado. As ditas decisións non poderán producir efectos até que se 
produza a retirada efectiva do Reino Unido.
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Sección 3.ª Contratación pública

Artigo 21. Réxime xurídico aplicable aos procedementos de contratación pública.

1. Aos operadores económicos do Reino Unido ou de Xibraltar que participen en 
procedementos de adxudicación suxeitos á Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do 
sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do 
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro; á 
Lei 31/2007, do 30 de outubro, sobre procedementos de contratación nos sectores da 
auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais, ou á Lei 24/2011, do 1 de agosto, de 
contratos do sector público nos ámbitos da defensa e da seguridade, e cuxo expediente de 
contratación se iniciase antes de producirse a retirada do Reino Unido da Unión Europea, 
seguiranlles sendo de aplicación as normas previstas nesta leis e nas súas normas de 
desenvolvemento para as empresas pertencentes a Estados membros da Unión Europea.

Para estes efectos, entenderase que os expedientes de contratación foron iniciados se 
se publicou a correspondente convocatoria do procedemento de adxudicación do contrato. 
No caso de procedementos negociados sen publicidade, para determinar o momento de 
iniciación tomarase en conta a data de aprobación dos pregos.

2. A aplicación do réxime previsto neste artigo estará condicionada á concesión polas 
autoridades británicas competentes dun tratamento recíproco aos operadores económicos 
españois, nos termos previstos no artigo 2.1.

Sección 4.ª Autorizacións e licenzas

Artigo 22. Permisos de condución.

1. Os permisos de condución, válidos e en vigor, expedidos polas autoridades 
británicas habilitarán os seus titulares para conducir no noso país durante un prazo de 
nove meses, desde a data da retirada do Reino Unido da Unión Europea.

Durante ese prazo, aqueles que reúnan os requisitos establecidos na disposición 
adicional segunda do Regulamento xeral de condutores, aprobado por Real 
decreto 818/2009, do 8 de maio, poderán trocar o seu permiso de condución, sempre que 
se manteña o sistema actual de verificación destes, nas condicións previstas para os 
permisos expedidos por Estados membros da Unión Europea, todo isto conforme o 
disposto na normativa vixente en materia de tráfico.

2. Transcorrido o prazo previsto no número anterior, o réxime dos permisos de 
condución expedidos polas autoridades británicas será o previsto para os permisos 
expedidos en terceiros países, nos termos regulados na normativa vixente en materia de 
tráfico.

Artigo 23. Importación e exportación de material de defensa e dobre uso co Reino Unido.

Seguirán sendo válidas aquelas autorizacións outorgadas en aplicación do artigo 2 do 
Regulamento de control do comercio exterior de material de defensa, doutro material e de 
produtos e tecnoloxías de dobre uso, aprobado polo Real decreto 679/2014, do 1 de 
agosto, que teñan como país de destino ou país de procedencia o Reino Unido, e que se 
encontren en vigor. As autorizacións poderán revestir calquera dos tipos descritos no 
artigo 20 do citado regulamento.

Artigo 24. Autorizacións sobre armas, explosivos, artigos pirotécnicos e cartucharía.

1. As autorizacións e consentimentos previos de transferencias de armas, explosivos, 
artigos pirotécnicos e cartucharía expedidos con anterioridade á data de retirada do Reino 
Unido da Unión Europea terán validez até a data de expiración do prazo fixado nas ditas 
autorizacións ou consentimentos previos.
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2. A partir da data de retirada do Reino Unido da Unión Europea, deixarán de 
expedirse novas autorizacións e consentimentos previos de transferencias, e pasará a 
aplicarse o réxime xeral de importación, tránsito e exportación de mercadorías.

3. A aplicación do previsto neste artigo estará condicionado a que as autoridades 
británicas competentes adopten un tratamento recíproco, nos termos previstos no 
artigo 2.1.

4. Todo produto explosivo ou artigo pirotécnico en cuxo procedemento de avaliación 
da conformidade participase un organismo notificado do Reino Unido a partir da data de 
retirada do Reino Unido da Unión Europea non poderá pórse no mercado.

CAPÍTULO V

Transporte

Sección 1.ª Transportes por estrada

Artigo 25. Transporte de mercadorías por estrada.

1. Os vehículos de motor, ou conxuntos de vehículos acoplados a un vehículo de 
motor, exclusivamente utilizados para a realización de transportes de mercadorías por 
empresas transportistas establecidas no Reino Unido poderán circular en carga por 
territorio español para realizar operacións de transporte cuxo punto de saída e punto de 
chegada se encontren respectivamente no territorio do Reino Unido e no territorio do 
Reino de España, ou viceversa.

Así mesmo, poderán circular por territorio español sen carga cando esa viaxe sexa 
consecuencia ou antecedente dunha das operacións de transporte definidas no parágrafo 
anterior.

2. Para os efectos previstos neste artigo, a empresa transportista establecida no 
Reino Unido deberá contar coa autorización ou licenza que a habilite para realizar 
transporte no Reino Unido.

3. Non se precisará contar coa licenza do Reino Unido sinalada no número anterior 
para a realización dos seguintes transportes:

a) Transporte de correo como servizo universal.
b) Transporte de vehículos que sufrisen danos ou avarías.
c) Transporte de mercadorías en vehículos de motor cuxa masa en carga admisible, 

incluída a dos remolques, non exceda 3,5 toneladas.
d) Transporte de medicamentos, aparellos, equipamentos e outros artigos necesarios 

para a atención médica en emerxencias, en particular para desastres naturais.
e) Transporte de mercadorías en que se dean conxuntamente as seguintes 

circunstancias:

1.º Que os bens transportados sexan propiedade da empresa ou fosen vendidos, 
comprados, alugados ou contratados, producidos, extraídos, procesados ou reparados 
pola empresa.

2.º Que o propósito da viaxe sexa transportar os bens cara a ou desde a empresa ou 
movelos, xa sexa dentro ou fóra da empresa, para os seus propios requisitos.

3.º Que os vehículos de motor utilizados para tal transporte sexan conducidos por 
persoal empregado pola empresa ou posto á súa disposición baixo unha obrigación 
contractual.

4.º Que a empresa dispoña en nome propio dos vehículos utilizados, ben sexa en 
propiedade, arrendamento financeiro ou arrendamento ordinario.

5.º Que o transporte realizado non constitúa máis que unha operación auxiliar das 
actividades xerais da empresa.
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Artigo 26. Transporte de viaxeiros en autobús.

1. Os autobuses exclusivamente utilizados para a realización de transportes de 
viaxeiros por empresas transportistas establecidas no Reino Unido poderán circular en 
carga por territorio español realizando transportes internacionais de viaxeiros unicamente 
cando así o permitan os tratados internacionais de que sexan parte tanto o Reino Unido 
como o Reino de España ou a Unión Europea, ou ben cando así se encontre previsto nas 
normas de organizacións internacionais das cales sexan membros tanto o Reino Unido 
como o Reino de España ou a Unión Europea.

Os ditos transportes deberán realizarse nos termos e condicións previstos nos citados 
tratados ou normas.

2. Non obstante o disposto no número anterior, os servizos de transporte regular de 
viaxeiros actualmente autorizados entre o territorio do Reino Unido e o territorio de España 
poderán continuar prestándose até a finalización da vixencia das autorizacións en que se 
amparan, en idénticos termos e condicións a aqueles que lles resulten de aplicación no 
momento da entrada en vigor deste real decreto lei.

As ditas autorizacións de servizos de transporte regular de viaxeiros poderán, se for o 
caso, ser prorrogadas ou modificadas en relación coa adaptación de frecuencias, tarifas 
ou horarios, conforme o mesmo réxime aplicable no momento do seu outorgamento.

Artigo 27. Condicións aplicables á realización do transporte de mercadorías e viaxeiros 
por estrada.

1. No curso da realización dos transportes previstos nos artigos 25 e 26, as empresas 
establecidas en Reino Unido deberán cumprir as regras aplicables en España en relación 
coa xornada de traballo e cos tempos de condución e descanso dos condutores; a 
instalación e uso do tacógrafo e o limitador de velocidade; a formación de condutores; os 
pesos e dimensións máximos autorizados dos vehículos de transporte por estrada; o uso 
obrigatorio de cintos de seguridade e sistemas de retención infantil nos vehículos, o 
desprazamento de traballadores e sobre os dereitos dos viaxeiros de autobús e autocar; 
aplicaranse as medidas correspondentes no suposto de incumprimento.

2. As medidas previstas nesta sección interpretaranse de conformidade cos 
instrumentos bilaterais ou multilaterais, ou normas de dereito europeo, que se subscriban 
ou aproben sobre a materia.

3. A aplicación do réxime previsto nesta sección estará condicionada á concesión 
polas autoridades británicas competentes dun tratamento recíproco ás empresas 
transportistas establecidas en España, nos termos previstos no artigo 2.1, e manteranse 
até o 31 de decembro de 2019, sen prexuízo do disposto no artigo 2.2.

Sección 2.ª Servizos aeroportuarios

Artigo 28. Prestacións públicas por saída de pasaxeiros embarcados con destino a un 
aeroporto no Reino Unido.

Até o 28 de febreiro de 2020, os pasaxeiros embarcados con destino a un aeroporto 
no Reino Unido consideraranse embarcados con destino a un aeroporto do Espazo 
Económico Europeo para os efectos da fixación de importes polas prestacións públicas por 
saída de pasaxeiros e servizo de asistencia de mordomía («catering») e as súas 
actualizacións, de acordo co disposto no artigo 78 e 89.1.5 da Lei 21/2003, do 7 de xullo, 
de seguridade aérea.

Disposición adicional primeira. Autorización adicional de prazas de ICEX España 
Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P., logo de autorización dos 
ministerios de Facenda e de Política Territorial e Función Pública, a través das secretarías 
de Estado de Orzamentos e Gastos e de Función Pública, poderá convocar oito prazas de 
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persoal laboral, do grupo profesional técnico, adicionais ás correspondentes á súa taxa de 
reposición de efectivos.

Disposición adicional segunda. Autorización adicional de prazas a autoridades portuarias.

As autoridades portuarias, logo de autorización dos ministerios de Facenda e de 
Política Territorial e Función Pública a través das secretarías de Estado de Orzamentos e 
Gastos e de Función Pública, poderán convocar cincuenta prazas de persoal laboral 
adicionais ás correspondentes á súa taxa de reposición de efectivos.

Disposición adicional terceira. Aplicabilidade das medidas de continxencia en materia de 
transporte a Xibraltar.

En materia de transportes de mercadorías e de viaxeiros en autobús con orixe ou 
destino en Xibraltar, o Goberno poderá decidir, mediante acordo, a aplicación do seguinte 
réxime xurídico:

1. Os vehículos de motor, ou conxuntos de vehículos acoplados a un vehículo de 
motor, exclusivamente utilizados para a realización de transportes de mercadorías por 
empresas transportistas establecidas en Xibraltar poderán circular en carga por territorio 
español ben para realizar operacións cuxo punto de saída e punto de chegada se 
encontren respectivamente no territorio de Xibraltar e no territorio español, ou viceversa.

Así mesmo, os referidos vehículos poderán circular sen carga por territorio español 
cando esa viaxe sexa consecuencia ou antecedente dunha das operacións de transporte 
definidas no parágrafo anterior.

2. Os vehículos con máis de nove prazas, incluída a do condutor, exclusivamente 
utilizados para a realización de transportes de viaxeiros por empresas transportistas 
establecidas en Xibraltar poderán circular en carga por territorio español ben para 
realizaren operacións cuxo punto de saída e punto de chegada se encontren 
respectivamente no territorio de Xibraltar e no territorio español, ou viceversa.

Así mesmo, os referidos vehículos poderán circular sen carga por territorio español 
cando esa viaxe sexa consecuencia ou antecedente dunha das operacións de transporte 
definidas no parágrafo anterior.

3. Para os efectos previstos nos dous números anteriores, a empresa transportista 
establecida en Xibraltar deberá contar coa autorización ou licenza que a habilite para 
realizar transporte nese territorio.

4. Non se precisará contar coa licenza a que fai referencia o número anterior para a 
realización dos seguintes transportes:

a) O transporte de correo como servizo universal.
b) O transporte de vehículos que sufrisen danos ou avarías.
c) O transporte de mercadorías en vehículos de motor cuxa masa en carga admisible, 

incluída a dos remolques, non exceda 3,5 toneladas.
d) O transporte de medicamentos, aparellos, equipamentos e outros artigos 

necesarios para a atención médica en emerxencias, en particular para desastres naturais.
e) O transporte de mercadorías en que se dean conxuntamente as seguintes 

circunstancias:

1.º Que os bens transportados sexan propiedade da empresa ou fosen vendidos, 
comprados, alugados ou contratados, producidos, extraídos, procesados ou reparados 
pola empresa.

2.º Que o propósito da viaxe sexa transportar os bens cara a ou desde a empresa ou 
movelos, xa sexa dentro ou fóra da empresa, para os seus propios requisitos.

3.º Que os vehículos de motor utilizados para tal transporte sexan conducidos por 
persoal empregado pola empresa ou posto á súa disposición baixo unha obrigación 
contractual.
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4.º Que a empresa dispoña en nome propio dos vehículos utilizados ben sexa en 
propiedade, arrendamento financeiro ou arrendamento ordinario.

5.º Que o transporte realizado non constitúa máis que unha operación auxiliar das 
actividades xerais da empresa.

5. No curso da realización dos transportes regulados nos números anteriores, as 
empresas transportistas incluídas no seu ámbito de aplicación deberán cumprir as regras 
aplicables en España en relación coa xornada de traballo e cos tempos de condución e 
descanso dos condutores; a instalación e uso do tacógrafo e o limitador de velocidade; a 
formación de condutores; os pesos e dimensións máximos autorizados dos vehículos de 
transporte por estrada; o uso obrigatorio de cintos de seguridade e sistemas de retención 
infantil nos vehículos; o desprazamento de traballadores e sobre os dereitos dos viaxeiros 
de autobús e autocar; aplicaranse as medidas correspondentes no suposto de 
incumprimento.

6. A aplicación do réxime previsto nos números anteriores estará condicionada a que 
as empresas transportistas establecidas en España reciban un trato recíproco cando os 
seus vehículos circulen por Xibraltar, nos termos previstos no artigo 2.1 do presente real 
decreto lei, e manterase até o 31 de decembro de 2019, sen prexuízo do disposto no 
artigo 2.2 deste real decreto lei.

Disposición adicional cuarta. Solicitudes de homologación e declaración de equivalencia 
de títulos procedentes de universidades, centros e institucións do Reino Unido.

Non se requirira a apostila do Convenio da Haia nos documentos das solicitudes de 
homologación e declaración de equivalencia de títulos procedentes de universidades, 
centros e institucións do Reino Unido, que fosen presentadas ante as autoridades 
españolas con anterioridade á retirada efectiva do Reino Unido ao abeiro do procedemento 
previsto no Real decreto 967/2014, do 21 de novembro, polo que se establecen os 
requisitos e o procedemento para a homologación e declaración de equivalencia a 
titulación e a nivel académico universitario oficial e para a validación de estudos 
estranxeiros de educación superior, e o procedemento para determinar a correspondencia 
cos niveis do marco español de cualificacións para a educación superior dos títulos oficiais 
de arquitecto, enxeñeiro, licenciado, arquitecto técnico, enxeñeiro técnico e diplomado.

Disposición adicional quinta. Contratación pública na execución das medidas previstas.

Nos supostos en que sexa preciso subscribir contratos no ámbito do sector público 
para facer efectivas as medidas contidas no presente real decreto lei ou para adaptar a 
situación ás consecuencias derivadas da retirada do Reino Unido da Unión Europea, 
poderán resultar de aplicación os artigos 119 e 120 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 
contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as 
directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de 
febreiro de 2014, nos termos establecidos nas ditas disposicións.

Disposición derradeira primeira. Modificación de disposicións regulamentarias.

As disposicións regulamentarias que resulten modificadas por este real decreto lei 
poderán ser, posteriormente, modificadas por normas de rango regulamentario.

Disposición derradeira segunda. Títulos competenciais.

O presente real decreto lei dítase ao abeiro das seguintes competencias estatais:

As previsións contidas nas seccións 1.ª e 2.ª do capítulo II dítanse ao abeiro do 
artigo 149.1.2.ª da Constitución española, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva 
en materia de inmigración, emigración e estranxeiría.
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As previsións contidas na sección 3.ª do capítulo II e na disposición adicional cuarta 
dítanse ao abeiro do artigo 149.1.30.ª, 7.ª e 18.ª da Constitución española, que atribúe ao 
Estado a competencia exclusiva en materia de regulación das condicións de obtención, 
expedición e homologación de títulos académicos e profesionais; lexislación laboral, e 
réxime estatutario dos funcionarios das administracións públicas, respectivamente.

As previsións contidas na sección 4.ª do capítulo II dítanse ao abeiro do artigo 149.1.7.ª 
da Constitución española, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de 
lexislación laboral.

As previsións contidas na sección 5.ª do capítulo II 149.1.17.ª da Constitución 
española, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de lexislación básica 
e réxime económico da Seguridade Social.

As previsións contidas na sección 6.ª do capítulo II dítanse ao abeiro do 
artigo 149.1.16.ª da Constitución española, que atribúe ao Estado a competencia sobre as 
bases e coordinación xeral da sanidade.

As previsións contidas na sección 7.ª do capítulo II dítanse ao abeiro do 
artigo 149.1.30.ª da Constitución española, que atribúe ao Estado a competencia sobre a 
regulación das normas básicas para o desenvolvemento do artigo 27 da Constitución, co 
fin de garantir o cumprimento das obrigacións dos poderes públicos nesta materia.

As previsións contidas no capítulo III dítanse ao abeiro do artigo 149.1.6.ª e 29.ª da 
Constitución española, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de 
lexislación procesual e seguridade pública, respectivamente.

As previsións contidas na sección 1.ª do capítulo IV dítanse ao abeiro do 
artigo 149.1.11.ª e 13.ª da Constitución española, que atribúen ao Estado a competencia 
exclusiva en materia de bases da ordenación de crédito, banca e seguros; e de bases e 
coordinación da planificación xeral da actividade económica, respectivamente.

As previsións contidas na sección 2.ª do capítulo IV dítanse ao abeiro do 
artigo 149.1.10.ª da Constitución española, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva 
en materia de réxime alfandegueiro e arancelario.

As previsións contidas na sección 3.ª do capítulo IV e na disposición adicional quinta 
dítanse ao abeiro do artigo 149.1.18.ª da Constitución española, que atribúe ao Estado a 
competencia exclusiva en materia de lexislación básica sobre contratos e concesións 
administrativas.

As previsións contidas no artigo 22 dítanse ao abeiro do artigo 149.1.21.ª da 
Constitución española, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de 
tráfico e circulación de vehículos de motor.

As previsións contidas no artigo 23 dítanse ao abeiro do artigo 149.1.4.ª e 10.ª da 
Constitución española, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de 
defensa e forzas armadas; e de comercio exterior, respectivamente.

As previsións contidas no artigo 24 dítanse ao abeiro do artigo 149.1.26.ª e 29.ª da 
Constitución española, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de 
réxime de produción, comercio, tenza e uso de armas e explosivos; e de seguridade 
pública, respectivamente.

As previsións contidas no capítulo V dítanse ao abeiro do artigo 149.1.20.ª e 21.ª da 
Constitución española, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de 
aeroportos de interese xeral e sobre transportes terrestres que transcorran polo territorio 
de máis dunha comunidade autónoma, respectivamente.

A disposición derradeira terceira dítase ao abeiro do artigo 149.1.10.ª e 16.ª, primeiro 
inciso, que atribúe ao Estado as competencias exclusivas en materia de comercio exterior 
e sanidade exterior, respectivamente.

Disposición derradeira terceira. Documentación sanitaria ou fitosanitaria requirida para a 
exportación.

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e o Ministerio de Sanidade, Consumo 
e Benestar Social, no ámbito das súa respectivas competencias, establecerán 
procedementos simplificados para a solicitude, tramitación e emisión dos documentos 
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sanitarios ou fitosanitarios que sexan requiridos para as exportacións de animais, produtos 
e subprodutos de orixe animal, produtos zoosanitarios, vexetais, produtos vexetais, e resto 
de mercadorías que exixan certificación sanitaria, veterinaria ou fitosanitaria para a súa 
exportación desde España ao Reino Unido.

Disposición derradeira cuarta. Créditos orzamentarios.

As medidas recollidas neste real decreto lei financiaranse de conformidade co previsto 
na Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria, dentro das dispoñibilidades 
orzamentarias.

Disposición derradeira quinta. Desenvolvemento regulamentario.

1. Autorízanse o Goberno e as persoas titulares dos departamentos ministeriais, no 
ámbito das súas competencias, para ditaren cantas disposicións sexan necesarias para o 
desenvolvemento e a execución do disposto neste real decreto lei.

2. Para os efectos do artigo 27 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno, a 
tramitación dos proxectos de disposicións xerais que teñan por obxecto o desenvolvemento 
deste real decreto lei terá carácter urxente en todo caso sen necesidade de que a urxencia 
se declare por acordo do Consello de Ministros, ben que o departamento ministerial 
propoñente dará conta do inicio da tramitación no Consello de Ministros inmediatamente 
posterior. Nese acordo de toma de coñecemento, o Consello de Ministros establecerá, se 
for o caso, o prazo en que deberá emitirse o ditame do Consello de Estado, cando resulte 
preceptivo. Os restantes ditames preceptivos deberán emitilos os órganos consultivos 
correspondentes polo procedemento de urxencia regulado para cada un deles.

Disposición derradeira sexta. Entrada en vigor.

Sen prexuízo do establecido no artigo 20, o presente real decreto lei entrará en vigor 
o día en que os tratados da Unión Europea deixen de aplicarse ao Reino Unido, de 
conformidade co disposto no artigo 50.3 do Tratado da Unión Europea.

Non obstante, o presente real decreto lei non entrará en vigor en caso de que, 
previamente á dita data, entrase en vigor un acordo de retirada formalizado entre a Unión 
Europea e o Reino Unido, de conformidade co artigo 50.2 do Tratado da Unión Europea.

Dado en Madrid o 1 de marzo de 2019.

FELIPE R.

O presidente do Goberno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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