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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
4981 Ordre PRE/735/2010, de 17 de març, per la qual es modifica la llista de 

productes inclosos a l’annex I del Reial decret 330/2008, de 29 de febrer, pel 
qual s’adopten mesures de control a la importació de determinats productes 
respecte a les normes aplicables en matèria de seguretat dels productes.

El Reial decret 330/2008, de 29 de febrer, pel qual s’adopten mesures de control a la 
importació de determinats productes respecte a les normes aplicables en matèria de 
seguretat dels productes, té per objecte establir mesures per reforçar les previsions que 
conté el Reglament (CE) núm. 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol 
de 2008, pel qual s’estableixen els requisits d’acreditació i vigilància del mercat relatius a 
la comercialització dels productes, pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 339/93, 
amb efectes a partir de l’1 de gener de 2010.

El seu àmbit d’aplicació s’estén als productes inclosos a l’annex I que comprèn 
productes tèxtils, calçat, petit material elèctric i joguines.

Malgrat la seva recent aprovació, s’ha detectat, amb posterioritat, la necessitat 
d’incloure en l’esmentat annex, com a productes sensibles respecte al compliment de la 
normativa de seguretat, els derivats de la fusta i mobles i també altres productes pertanyents 
al sector tèxtil que no hi figuren actualment.

En l’ampliació als esmentats productes dels mecanismes de control reforçat en frontera 
que arbitra el Reial decret 330/2008, de 29 de febrer, per garantir la seguretat, s’ha pres en 
consideració la demanda dels sectors i l’anàlisi efectuada dins del marc institucional de 
col·laboració existent entre el Ministeri de Sanitat i Política Social, mitjançant l’Institut 
Nacional del Consum, el Ministeri d’Economia i Hisenda, per mediació del Departament de 
Duanes i Impostos Especials i el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç mitjançant la 
Secretaria General de Comerç Exterior.

La disposició final tercera del Reial decret 330/2008, de 29 de febrer, faculta els 
esmentats ministeris per adoptar, de manera conjunta, les disposicions necessàries per al 
seu desplegament i aplicació així com per modificar la llista de productes inclosos a 
l’annex I.

En la tramitació de la present Ordre han participat, mitjançant informes i consultes, les 
associacions principals dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, de la ministra 
d’Economia i Hisenda i de la ministra de Sanitat i Política Social, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex I del Reial decret 330/2008, de 29 de febrer, pel qual 
s’adopten mesures de control a la importació de determinats productes respecte a les 
normes aplicables en matèria de seguretat dels productes.

L’annex I del Reial decret 330/2008, de 29 de febrer, pel qual s’adopten mesures de 
control a la importació de determinats productes respecte a les normes aplicables en 
matèria de seguretat dels productes, que inclou els productes d’importació procedents de 
tercers països sotmesos a control de seguretat previ al seu despatx duaner (codis 
nomenclatura combinada), queda substituït pel que s’insereix a continuació.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor al cap de tres mesos de la publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 17 de març de 2010.–La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la 
Presidència, Maria Teresa Fernández de la Vega Sanz.
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ANNEX I

Productes d’importació procedents de tercers països sotmesos a control 
de seguretat previ al seu despatx duaner (codis nomenclatura combinada)

NC Denominació producte

4403 10 Fusta en brut, fins i tot escorçada, pelada o escairada, tractada amb pintura, creosota o altres agents de 
conservació.

4407 Fusta serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot planejada, polida o unida 
pels extrems, d’un gruix més gran de 6 mm.

ex 4409 1018 Sòls, frisos i empostissats de fusta de coníferes.
4409 2991 Llistons i frisos per a parquets, sense acoblar (excepte els de coníferes i els de bambú).
ex 4409 2999 Sòls, frisos i empostissats, de fusta, diferent de coníferes i bambú.
4410 11 Taulers de partícules, de fusta.
4410 12 Taulers anomenats «oriented strand board» (OSB), de fusta.
4410 90 Tots els altres taulers de partícules, OSB, i similars, d’altres matèries llenyoses fins i tot aglomerades amb 

resines o altres aglutinants orgànics.
4411 Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, fins i tot aglomerades amb resines o altres aglutinants 

orgànics.
ex 4412 Fusta contraxapada, fusta xapada i fusta estratificada similar (excepte de bambú).
4418 71 Taulers acoblats per a revestiment de sòl en mosaic, de fusta.
4418 72 Taulers acoblats per a revestiment de sòl multicapes, de fusta.
4418 79 Tots els altres taulers acoblats per a revestiment de sòl, de fusta.
5703 Catifes i altres revestiments per al sòl de material tèxtil, amb floc inserit, fins i tot confeccionats.
5704 Catifes i altres revestiments per al sòl de feltre (excepte els de floc inserit i els flocats), fins i tot 

confeccionats.
5802 Teixits amb bucles del tipus tovallola (excepte els productes de la partida 5806); superfícies tèxtils amb floc 

inserit (excepte els productes de la partida 5703).
5811 Productes tèxtils enconxats en peça.
5903.10 Teles impregnades, recobertes, revestides o estratificades amb policlorur de vinil (excepte les de la partida 

5902).
5903.20 Teles impregnades, recobertes, revestides o estratificades amb poliuretà (excepte les de la partida 5902).
5906 Teles cautxutades (excepte les de la partida 5902).
6107 Calçotets, inclosos els llargs i els eslips, camises de dormir, pijames, barnussos de bany, bates de casa i 

articles similars, de punt, per a homes o nens.
6108 Combinacions, enagos, calces (bombatxos, calçons), fins i tot les que no arriben fins a la cintura, camises 

de dormir, pijames, bates de llit, barnussos de bany, bates de casa i articles similars, de punt, per a dones 
o nenes.

6109 T-shirts i samarretes, de punt.
ex 61103091 Armilles de fibres sintètiques o artificials d’alta visibilitat per a homes i nens.
ex 61103099 Armilles de fibres sintètiques o artificials d’alta visibilitat per a dones i nenes.
6111 Peces i complements (accessoris) de vestir, de punt, per a nadons.
6112.31 Banyadors de punt, per a homes o nens, de fibres sintètiques.
6112.39 Banyadors de punt, per a homes o nens, de les altres matèries tèxtils.
6112.41 Banyadors de punt, per a dones o nenes, de fibres sintètiques.
6112.49 Banyadors de punt, per a dones o nenes, de les altres matèries tèxtils.
6115 Calces, mitges panti, leotards, mitges, mitjons i altres articles de calceteria, fins i tot de comprensió 

progressiva (per exemple: mitges per a varius), de punt.
6116 Guants, mitenes i manyoples, de punt.
6201121010 Parques de cotó, de pes per unitat inferior o igual a 1 kg.
6201131010 Parques de fibres sintètiques o artificials, de pes per unitat inferior o igual a 1 kg.
6203.42.11 Roba de feina: Pantalons llargs i curts (calçons) de cotó, per a home.
6203.43.11 Roba de feina: Pantalons llargs i curts (calçons) de fibres sintètiques, per a home.
6204.62.11 Roba de feina: Pantalons llargs i curts (calçons) de cotó, per a dona.
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NC Denominació producte

6204.63.11 Roba de feina: Pantalons llargs i curts (calçons) de fibres sintètiques, per a dona.
6207 Samarretes, calçotets, inclosos els llargs i els eslips, camises de dormir, pijames, barnussos de bany, bates 

de casa i articles similars, per a homes o nens (excepte els de punt).
6208 Samarretes, combinacions, enagos, calces (bombatxos, calçons), fins i tot les que no arriben a la cintura, 

camises de dormir, pijames, bates de llit, barnussos de bany, bates de casa i articles similars, per a dones 
o nenes (excepte els de punt).

6209 Peces i complements (accessoris), de vestir, per a nadons (excepte els de punt).
6211.11 Banyadors per a homes o nens (excepte els de punt).
6211.12 Banyadors per a dones o nenes (excepte els de punt).
6211 32 10 Peces de vestir de feina per a homes o nens, de cotó.
6211 33 10 Peces de vestir de feina per a homes o nens, de fibres sintètiques o artificials.
ex 6211 39 Peces de vestir de feina per a homes o nens, excepte les de cotó, sintètiques i artificials.
ex 6211 41 Peces de vestir de feina per a dones o nenes, de llana o pèl fi.
6211 42 10 Davantals, bates i totes les altres peces de vestir de feina de cotó.
6211 43 10 Davantals, bates i totes les altres peces de vestir de feina de fibres sintètiques o artificials.
ex6211 49 00 Peces de vestir de feina per a dones, excepte les de cotó, sintètiques i artificials.
6212.10 Sostenidors (cossets).
6212.20 Faixes i faixes calça (faixes bombatxos).
6212.30 Faixes sostenidor (faixes cosset).
6216 Guants, mitenes i manyoples (excepte els de punt).
6302 Roba de llit, de taula, de tocador o cuina.
6401 Calçat impermeable amb sola i part superior de cautxú o plàstic.
6402 Tots els altres calçats amb sola i part superior de cautxú o plàstic.
6403 Calçat amb sola de cautxú, plàstic, cuir natural o regenerat i part superior de cuir natural.
6404 Calçat amb sola de cautxú, plàstic, cuir natural, artificial o regenerat i part superior de matèria tèxtil.
6405 Tots els altres calçats.
ex 85365080 Interruptors, seccionadors i commutadors per a ús domèstic.
ex 85366110 Portalàmpades Edison, excepte els destinats a cert tipus d’aeronaus.
ex 85366990 Clavilles i preses de corrent (endolls), excepte els destinats a certs tipus d’aeronaus (exclusivament els 

destinats al consumidor final).
ex 85369010 Connexions i elements de contacte per a fils i cables (exclusivament els destinats al consumidor final).
ex 85444290 Tots els altres conductors elèctrics per a una tensió inferior o igual a 1.000 V, proveïts d’una clavilla, un cable 

i una base de presa de corrent.
940130 Seients giratoris d’altura ajustable.
940140 Seients transformables en llit, excepte el material d’acampar o de jardí.
940161 Tots els altres seients, amb carcassa de fusta, amb farciment, incloses trones i cadires altes per a nens.
940169 Tots els altres seients, amb carcassa de fusta, sense farciment, incloses les trones i les cadires altes per a 

nens.
940171 Tots els altres seients amb carcassa de metall, amb farciment, incloses les trones i cadires altes per a 

nens.
940179 Tots els altres seients amb carcassa de metall, sense farciment, incloses les trones i cadires altes per a 

nens.
940180 Tots els altres seients, incloses les trones i cadires altes per a nens.
ex 940310 Mobles de metall dels tipus utilitzats en les oficines: armaris, classificadors, fitxers i taules de treball.
ex 94032020 Llits abatibles i lliteres, de metall (excepte les destinades a aeronaus civils).
ex 9403208090 Tots els altres mobles de metall: bressols, moisès, bressols balancí i canviadors per a nens.
ex 940330 Mobles de fusta dels tipus utilitzats en les oficines: armaris, classificadors, fitxers i taules de treball.
ex 94035000 Mobles de fusta dels tipus utilitzats en els dormitoris: bressols, moisès, bressols balancí, canviadors per a 

nens i lliteres.
ex 940381 Mobles de bambú o rotang: bressols, moisès, bressols balancí i canviadors per a nens.
ex 940389 Mobles d’altres matèries excepte bambú o rotang: bressols, moisès i bressols balancí i canviadors per a 

nens.
94053000 Garlandes elèctriques dels tipus utilitzats en arbres de Nadal.
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95030010 Tricicles, patinets, cotxes de pedal i joguines similars amb rodes; cotxes i cadires de rodes per a nines o 
ninots.

ex 95030021 Nines i ninots, excepte folklòrics i decoratius i altres articles similars per a col·leccionistes adults.
95030029 Parts i accessoris.
ex 95030030 Trens elèctrics, inclosos els carrils (rails), senyals i altres accessoris i models reduïts per acoblar, fins i tot 

animats, excepte els models reduïts, construïts detalladament a escala per a col·leccionistes adults.
95030035 Tots els altres jocs o assortiments i joguines de construcció, de plàstic.
95030039 Tots els altres jocs o assortiments i joguines de construcció, de les altres matèries.
95030041 Joguines que representin animals o éssers no humans, farcits.
95030049 Joguines que representin animals o éssers no humans, tots els altres.
95030055 Instruments i aparells musicals, de joguina.
ex 95030061 Trencaclosques de fusta, excepte els que superin 500 peces o sense model, destinats als especialistes.
ex 95030069 Trencaclosques, tots els altres, excepte els que superin 500 peces o sense model, destinats als 

especialistes.
95030070 Totes les altres joguines presentades en jocs o assortiments o en panòplies.
ex 95030075 Totes les altres joguines i models amb motor, de plàstic, excepte els vehicles amb motor de combustió i les 

màquines de vapor de joguina, excepte els construïts detalladament a escala per a col·leccionistes 
adults.

ex 95030079 Totes les altres joguines i models amb motor, de les altres matèries, excepte els vehicles amb motor de 
combustió i les màquines de vapor de joguina, excepte les construïdes detalladament a escala per a 
col·leccionistes adults.

ex 95030081 Armes de joguina, excepte els models reduïts construïts detalladament a escala per a col·leccionistes 
adults, així com les fones i tiradors.

ex 95030085 Models en miniatura de metall, obtinguts per modelatge, excepte els construïts detalladament a escala per 
a col·leccionistes adults.

ex 95030095 Tots els altres, de plàstic, excepte els construïts detalladament a escala per a col·leccionistes adults.
ex 95030099 Tots els altres, excepte els construïts detalladament a escala per a col·leccionistes adults.
ex 950670 Patins de rodes per a nens, destinats a ser utilitzats com a joguines.
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