
 

 
 

 
 

 

 

           
 

 

QUÈ ÉS UN JOGUET? 
 

Un joguet és tot producte concebut o 

manifestament destinat per a ser utilitzat 

amb finalitats de joc per xiquets amb edat 

inferior a 14 anys. 
 

 

QUÈ ÉS UN JOGUET SEGUR? 
 

El joguet segur és aquell que, atés el 

comportament habitual dels xiquets, no 

posa en perill la seguretat i la salut dels 

seus usuaris ni de terceres persones quan 

se’n fa un ús previsible o inherent a la seua 

destinació normal. 

 

Un joguet és segur quan compleix la 

normativa i informa eficaçment dels 

aspectes d’ús i de les situacions de risc en 

el seu ús inadequat o perillós. 

 

A més, ha d’assegurar-se que el joguet 

també responga a les expectatives de joc 

en funció del seu valor lúdic i educatiu. 

 

 
 

 

                                              

 

 
 QUINES MESURES HA D’ADOPTAR EN 

CAS QUE DETECTE UN JOGUET 

PERILLÓS? 

 
 

A pesar que els joguets han de garantir la 

seguretat dels xiquets, és probable trobar en 

el mercat joguets poc segurs o perillosos. 

 

En cas que trobe un joguet que considere 

perillós, pose’s en contacte amb l’Oficina 

Municipal d’Informació al Consumidor 

(OMIC) o bé, acudisca als serveis territorials 

de Consum per a presentar una denúncia. 

 

Procure conservar tant l’envàs com el 

joguet, així com recordar el lloc on va 

efectuar-ne la compra. 

 

D’esta manera facilitarà que l’Administració 

adopte les mesures oportunes per a evitar 

perills als més menuts. 

 

 

 

POLICIA LOCAL ALGEMESÍ 

CONTINGUT OBLIGATORI EN 

L’ETIQUETATGE DELS JOGUETS 

 

 

Entre les indicacions que els joguets han de 

portar, hi ha unes dades mínimes obligatòries, 

que han d’acompanyar el joguet de forma 

indeleble, llegible i visible:  

 La marca de la CE, que significa que el 

joguet marcat compleix amb les 

exigències essencials de seguretat 

contingudes en les normes 

comunitàries. 

 El nom i la marca del producte. 

 La raó social i direcció del fabricant o 

importador. 

 Les instruccions i advertències d’ús. 

 Tot el contingut obligatori de 

l’etiquetatge dels joguets ha de 

constar en la llengua oficial. 

 En cas de joguets que puguen resultar 

perillosos per a xiquets menors de 36 

mesos, han de portar una inscripció a 

este efecte. 

 En cas de ser necessari, hauran 

d’especificar l’edat mínima i la 

necessitat que s’utilitzen únicament 

davall la vigilància d’un adult. 

 Els joguets de funcionament elèctric 

han d’especificar la seua potència 

màxima, la tensió d’alimentació que 

necessiten i el seu consum energètic. 

 

És necessari que estes dades siguen visibles 

en l’embalatge o en el joguet i inclús en un 

fullet a banda. 

 

 
 



www.algemesi.net  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  

  
 
 

  

 

 P OL ICÍA  LOCA L  
A L GEM ESÍ   

 

RECORDE QUE… 

 
 Ha de tindre en compte els gustos, les 

capacitats, les preferències i l’edat del 

destinatari, i les característiques del  

medi ambient en què transcorre la vida 

del xiquet. 

 

 El millor joguet no és el més car, sinó el 

que millor s’adapta a la personalitat, edat 

i maduresa del xiquet. 

 

 Jugar és fonamental per a un xiquet, 

però també ho és fer-ho segur. 

 

 Pregunte’s abans de comprar un joguet: 

Quins joguets té el xiquet? Què és el que 

necessita? Quin tipus de valors s’han de 

fomentar a través del joc? 

 

 La seguretat no és només un aspecte 

físic del joguet, ja que un joguet 

inadequat a les capacitats del xiquet pot 

ocasionar-li frustració i insatisfacció. Un 

mal ús propicia situacions insegures i de 

risc. 

 

 Ha de revisar periòdicament l’estat dels 

joguets i apartar els que mostren signes 

de deteriorament o estiguen espatlats o 

trencats, ja que poden tindre puntes o 

trossos punxants. 

 

 

Comprar joguets no és cap joc! 
 

 

 P OL ICÍA  LOCA L  
A L GEM ESÍ  

 
CAMPANYA  

 
JOGUETS SEGURS 

POLICIA LOCAL ALGEMESÍ 

 

 

TELÈFONS I WEBS D’INTERÉS 

Policia Local d’Algemesí  

962019009 

 
  OMIC (Oficina Municipal d’Informació al 

Consumidor) 962019000, ext. 104 
DepOMIC@algemesi.net 

 
Servei Territorial de Consum 

C/ Guardia Civil, 21 (València) 

Tel. 012 
 

Conselleria d’Indústria, Comerç i        
Innovació 

http://www.indi.gva.es/portal/ 

opencms/es/Consumo/ 
 

Institut Nacional del Consum  
www.consumo-inc.es 

 
Xarxa d’Educació del 

Consumidor: 

www.infoconsumo.es/eecred 

 Organització de consumidors i 
usuaris: http://www.ocu.org/  

9021050310 

   www.joguinasegura.coop 
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