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Open Days 2015 
IMPLICACIONS DE LA SORTIDA DE UK PER A IRLANDA DEL NORD I PER 

IRLANDA 
Brussel·les. Octubre 2015 

Seu de la Delegació d’Irlanda del Nord 
 
 
Introducció 

• L’actual govern d’UK té el compromís electoral de celebrar un referèndum per 
abandonar la Unió Europea 

• L’UK està format per 4 nacions: Anglaterra, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord 
• En cas de què el referèndum afirmés la seva sortida de la UE, caldria un mínim de 

18 mesos per a portar-la a terme 
• Irlanda del Nord s’ha anat integrant poc a poc a la UE. És receptora neta de fons 

europeus 
• Població a UK: 

o 37,8 M, anglesos 
o   4,0 M, escocesos 
o   2,2 M, gal·lesos 
o   1,2 M, nordirlandesos 

• A juny/2015: 
o 58% dels nordirlandesos volen continuar a la UE 
o 16% volen abandonar 
o 26% ni saben ni contesten 

• Irlanda del Nord és l’únic país de la UK amb fronteres terrestres amb la UE 
• El seu comerç exterior es dirigeix en bona mesura a Irlanda 
• El sector elèctric és un mercat integrat a l’illa 
• Pertànyer a la UE ha fet augmentar el comerç en un 20% 

 
Anàlisi 

• Diàriament 5.500 persones creuen la frontera entre Irlanda i la Regió Nord-oest 
d’Irlanda del Nord. S’estimen 24.000 persones en tota la frontera (2010) 

 
Conseqüències de la Brexit 

• Augmentaria la insularitat de l’illa de Gran Bretanya 
• Augmentaria el paper d’Irlanda a la UE 
• Augmentaria el desig d’independència a Escòcia 
• Disminuiria la protecció dels drets fonamentals, en no estar sota la competència 

del Tribunal de Justícia de la UE 
• Qüestió: si l’UK fora de la UE, què passarà amb els acords del Divendres Sant/98? 
• Irlanda del Nord perdria la recepció del saldo net de fons europeus 
• No es beneficiaria de la política regional de la UE de reequilibri regional (DG Re-

gio) 
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• Les exportacions nordirlandeses a la UE es veurien perjudicades (TEC), i: 
o Mobilitat de persones?, i de treballadors? 
o Mobilitat de capitals? 
o Mobilitat d’energia? 
o Dret a establir-se i els serveis (migració, comerç, ...)? 
 

• Tot l’anterior dependrà del tipus de relacions futures de l’UK amb la UE: 
o Model noruec  acord amb la EEA1; accés lliure als mercats i acords espe-

cials bilaterals (pesca, agricultura, medi ambient, etc.) 
o Model suís  membre associat 
o Model turc  unió duanera i harmonització progressiva de tarifes 

• Les exportacions nordirlandeses podrien disminuir entre un 6 i un 10% 
• La UK podria captar capital reduint els impostos (cas irlandès) 
• Els efectes econòmics emergirien a llarg termini 

 
Propostes 

• El CCBS2 va llançar 50 recomanacions per disminuir els obstacles a la mobilitat 
transfronterera d’Irlanda del Nord amb Irlanda 

• Millorar la informació als ciutadans transfronterers 
• Propostes de l’Associació de regions transfrontereres ARFE per incrementar la 

mobilitat transfronterera (drets del consumidor, emergències, trànsit, ocupació, 
salut treballadors transfronterers, estat del benestar [atur, pensions, malalties pro-
fessionals, accidents laborals, malaltia comuna, etc.) 

• Davant del referèndum de la UK per abandonar la UE, cal: 
o Reforçar els vincles amb la resta de ciutadans europeus 
o Apoderar els governs regionals en la gestió dels fons regionals de la UE 

 
Conclusions 

• Els nordirlandesos valoren positivament la seva pertinença a la UE 
• Acaben de celebrar 20 anys de col·laboració interregional 1995-2015 
• Han portat a terme 80 projectes transfronterers 
• Aquesta col·laboració ha ajudat positivament a la pau i a la reconciliació 
• Ha millorat el turisme interregional (Geopark) 
• En definitiva, majoritàriament no volen sortir de la UE 

 
 
 
Girona, 16/10/2015 
 
 
J. Anguera 
Delegat del rector per a les relacions transfrontereres 
Skype: anguerajosep 
https://relacionstransfrontereres.wordpress.com 

                                                 
1 EEA, Àrea Econòmica Europea 
2 CCBS Centre d’Estudis Transfronterers, d’Armagh (Irlanda del Nord, UK) 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Associaci%C3%B3_de_Regions_Frontereres_Europees
https://relacionstransfrontereres.wordpress.com/

