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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
15787 Reial decret 1285/2010, de 15 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 

880/1990, de 29 de juny, pel qual s’aproven les normes de seguretat de les 
joguines, en relació amb les substàncies o mescles utilitzades en la seva 
fabricació.

La preocupació per regular les qüestions relatives a la seguretat de les joguines ha 
estat una constant en la legislació de molts països. A Espanya ja es preveia en el mateix 
Codi alimentari espanyol, norma aprovada per Decret 2484/1967, de 21 de setembre, el 
capítol IX del qual regulava les condicions generals de les joguines, estris de col·legi i 
material d’ús domèstic, i existeixen antecedents encara més antics que demostraven 
aquesta preocupació. Més proper ens trobem amb el Reial decret 2230/1985, de 6 de 
novembre, pel qual s’aprovaven les normes de seguretat de les joguines, estris d’ús infantil 
i articles de broma, que va suposar un gran avenç en les exigències de la seguretat que 
havien de tenir les joguines i que va situar el nostre país al mateix nivell de protecció en 
aquesta matèria que els països del nostre entorn.

La Directiva 88/378/CEE del Consell, de 3 de maig, va harmonitzar les diferents 
legislacions nacionals dels estats membres tenint com a finalitat establir condicions 
dirigides a un nivell de seguretat més alt alhora que suposava evitar obstacles al mercat 
interior i sotmetre la circulació de les joguines a normes uniformes que protegissin la salut 
i la seguretat dels consumidors. Aquesta Directiva va ser transposada al nostre ordenament 
nacional a través del Reial decret 880/1990, de 29 de juny, norma que va ser modificada 
pel Reial decret 204/1995, de 10 de febrer, també com a conseqüència d’una altra 
transposició comunitària, en aquest cas com a conseqüència de la Directiva 93/68/CEE, 
de 22 de juliol.

Posteriorment han estat aprovades altres directives comunitàries sobre classificació, 
envasament i etiquetatge de substàncies i preparats perillosos que finalment han estat 
harmonitzades pel Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 16 de desembre.

Finalment la Directiva 2008/112/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de 
desembre, que, entre d’altres, modifica la Directiva 88/378/CEE, per adaptar-la al 
Reglament (CE) núm. 1272/2008, de 16 de desembre, obliga a la modificació del Reial 
decret 880/1990, de 29 de juny, i en conseqüència aquest és l’objecte del projecte.

L’article 7 de la Directiva 2008/112/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de 
desembre, estableix que els estats membres han d’adoptar i publicar com a màxim l’1 
d’abril de 2010, les disposicions d’aquesta Directiva, que ha de ser aplicada a partir de l’1 
de juny de 2010. Pel que fa a la modificació de la Directiva 88/378/CEE, la modificació que 
ha de ser portada a terme es troba reflectida a l’article 2 d’aquesta Directiva 2008/112/CE, 
de 16 de desembre.

Per donar compliment al que disposa l’article 7 de la Directiva 2008/112/CE, de 16 de 
desembre, aquest Reial decret incorpora a la legislació espanyola els preceptes que s’hi 
estableixen en matèria de seguretat de les joguines.

En la tramitació d’aquest Reial decret s’ha donat audiència a les associacions de 
consumidors i usuaris i als sectors afectats i ha estat sotmesa a consulta de les comunitats 
autònomes i del Consell de Consumidors i Usuaris.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat i Política Social i d’Indústria, 
Turisme i Comerç, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres en la reunió del dia 15 d’octubre de 2010,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 880/1990, de 29 de juny, pel qual s’aproven les 
normes de seguretat de les joguines.

El Reial decret 880/1990, de 29 de juny, pel qual s’aproven les normes de seguretat de 
les joguines, es modifica en els termes següents:

U. Els termes «preparat» o «preparats» en el sentit de l’article 3, apartat 2, del 
Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre 
de 2006, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i 
preparats químics (REACH), pel qual es crea l’Agència Europea de Substàncies i Preparats 
Químics, es modifica la Directiva 1999/45/CE i es deroguen el Reglament (CEE) núm. 
793/93 del Consell i el Reglament (CE) núm. 1488/94 de la Comissió, així com la Directiva 
76/769/CEE del Consell i les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE 
de la Comissió, se substitueixen respectivament pels termes «mescla» o «mescles» en tot 
el text.

Dos. Des de l’1 de desembre de 2010 i fins al 31 de maig de 2015, el Reial decret 
880/1990, de 29 de juny, pel qual s’aproven les normes de seguretat de les joguines, es 
modifica en els termes següents:

a) A la secció 2 de la part II de l’annex II, la lletra b) se substitueix pel text següent:

«b) Les joguines no han de contenir, com a tals, substàncies o mescles que 
puguin arribar a ser inflamables com a conseqüència de la pèrdua de components 
volàtils no inflamables si, per raons imprescindibles per al seu funcionament, en 
particular, els materials i equips per a experiments químics, modelisme, modelatge 
plàstic o ceràmic, esmaltat, fotografia o altres activitats similars, aquestes joguines 
contenen mescles perilloses, tal com es defineixen en el Reial decret 363/1995, de 
10 de març, o substàncies que reuneixin els criteris de qualsevol de les classes o 
categories de perill següents que estableix l’annex I del Reglament (CE) núm. 
1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre 
classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles:

i) classes de perill 2.1 a 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 tipus A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 
categories 1 i 2, 2.14 categories 1 i 2, 2.15 tipus A a F.

ii) classes de perill 3.1 a 3.6, 3.7 efectes adversos sobre la funció sexual i la 
fertilitat o sobre el desenvolupament, 3.8 efectes diferents dels narcòtics, 3.9 i 3.10.

iii) classe de perill 4.1.
iv) classe de perill 5.1.»

b) A la secció 3 de la part II de l’annex II, el paràgraf primer del punt 3 se substitueix 
pel text següent:

«3. Les joguines no han de contenir mescles perilloses en el sentit del Reial 
decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre classificació, 
envasament i etiquetatge de preparats perillosos, ni substàncies que reuneixin els 
criteris de qualsevol de les classes o categories de perill següents que estableix 
l’annex I del Reglament (CE) núm. 1272/2008:

a) classes de perill 2.1 a 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 tipus A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 
categories 1 i 2, 2.14 categories 1 i 2, 2.15 tipus A a F;

b) classes de perill 3.1 a 3.6, 3.7 efectes adversos sobre la funció sexual i la 
fertilitat o sobre el desenvolupament, 3.8 efectes diferents dels narcòtics, 3.9 i 3.10;

c) classe de perill 4.1;
d) classe de perill 5.1.
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En quantitats que puguin perjudicar la salut dels nens que les utilitzin. En 
qualsevol cas, està estrictament prohibit incloure en una joguina les substàncies o 
mescles esmentades, si estan destinades a ser utilitzades com a tals quan s’usa la 
joguina.»

c) A la secció 4 de l’annex IV, el títol i la lletra a) se substitueixen pel text següent:

«4. Joguines que continguin, com a tals, substàncies o mescles perilloses. 
Joguines químiques.

a) Sens perjudici de l’aplicació de les disposicions que preveu el Reglament 
(CE) núm. 1272/2008, en les instruccions d’ús de les joguines que continguin, com 
a tals, mescles perilloses o substàncies que reuneixin els criteris de qualsevol de les 
classes o categories de perill següents que estableix l’annex I del Reglament (CE) 
núm. 1272/2008:

i) classes de perill 2.1 a 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 tipus A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 
categories 1 i 2, 2.14 categories 1 i 2, 2.15 tipus A a F,

ii) classes de perill 3.1 a 3.6, 3.7 efectes adversos sobre la funció sexual i la 
fertilitat o sobre el desenvolupament, 3.8 efectes diferents dels narcòtics, 3.9 i 3.10,

iii) classe de perill 4.1,
iv) classe de perill 5.1.

S’ha d’incloure una advertència sobre el caràcter perillós d’aquestes substàncies 
o mescles, així com una indicació de les precaucions que ha d’adoptar l’usuari amb 
la finalitat d’evitar els perills que comportin, que s’han d’especificar, de manera 
concisa, segons sigui el tipus de joguina. També s’han d’esmentar els primers auxilis 
que s’han de prestar en cas d’accidents greus provocats per l’ús d’aquestes joguines. 
S’ha d’indicar així mateix que aquestes joguines s’han de mantenir fora de l’abast de 
nens d’edat molt curta.»

Tres. Des de l’1 de juny de 2015, el Reial decret 880/1990, de 29 de juny, pel qual 
s’aproven les normes de seguretat de les joguines, es modifica en els termes següents:

a) A la secció 2 de la part II de l’annex II, la lletra b) se substitueix pel text següent:

«b) Les joguines no han de contenir, com a tals, substàncies o mescles que 
puguin arribar a ser inflamables com a conseqüència de la pèrdua de components 
volàtils no inflamables si, per raons imprescindibles per al seu funcionament, en 
particular, els materials i equips per a experiments químics, modelisme, modelatge 
plàstic o ceràmic, esmaltat, fotografia o altres activitats similars, aquestes joguines 
contenen substàncies o mescles que reuneixin els criteris de qualsevol de les 
classes o categories de perill següents que estableix l’annex I del Reglament (CE) 
núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, 
sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles:

i) classes de perill 2.1 a 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 tipus A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 
categories 1 i 2, 2.14 categories 1 i 2, 2.15 tipus A a F,

ii) classes de perill 3.1 a 3.6, 3.7 efectes adversos sobre la funció sexual i la 
fertilitat o sobre el desenvolupament, 3.8 efectes diferents dels narcòtics, 3.9 i 3.10,

iii) classe de perill 4.1,
iv) classe de perill 5.1.»

b) A la secció 3 de la part II de l’annex II, el paràgraf primer del punt 3 se substitueix 
pel text següent:

«3. Les joguines no han de contenir substàncies o mescles que reuneixin els 
criteris de qualsevol de les classes o categories de perill següents que estableix 
l’annex I del Reglament (CE) núm. 1272/2008:
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a) classes de perill 2.1 a 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 tipus A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 
categories 1 i 2, 2.14 categories 1 i 2, 2.15 tipus A a F;

b) classes de perill 3.1 a 3.6, 3.7 efectes adversos sobre la funció sexual i la 
fertilitat o sobre el desenvolupament, 3.8 efectes diferents dels narcòtics, 3.9 i 3.10;

c) classe de perill 4.1;
d) classe de perill 5.1.

En quantitats que puguin perjudicar la salut dels nens que les utilitzin. En 
qualsevol cas, està estrictament prohibit incloure en una joguina aquestes substàncies 
o mescles si estan destinades a ésser utilitzades com a tals quan s’usa la 
joguina.»

c) A la secció 4 de l’annex IV, el títol i la lletra a) se substitueixen pel text següent:

«4. Joguines que continguin, com a tals, substàncies o mescles perilloses. 
Joguines químiques:

a) Sens perjudici de l’aplicació de les disposicions que preveu el Reglament 
(CE) núm. 1272/2008, en les instruccions d’ús de les joguines que continguin 
substàncies o mescles que reuneixin els criteris de qualsevol de les classes o 
categories de perill següents que estableix l’annex I d’aquest Reglament:

i) classes de perill 2.1 a 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 tipus A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 
categories 1 i 2, 2.14 categories 1 i 2, 2.15 tipus A a F,

ii) classes de perill 3.1 a 3.6, 3.7 efectes adversos sobre la funció sexual i la 
fertilitat o sobre el desenvolupament, 3.8 efectes diferents dels narcòtics, 3.9 i 3.10,

iii) classe de perill 4.1,
iv) classe de perill 5.1.

S’ha d’incloure una advertència sobre el caràcter perillós d’aquestes substàncies 
o mescles, així com una indicació de les precaucions que ha d’adoptar l’usuari amb 
la finalitat d’evitar els perills que comportin, que s’han d’especificar, de manera 
concisa, segons sigui el tipus de joguina. També s’han d’esmentar els primers auxilis 
que s’han de prestar en cas d’accidents greus provocats per l’ús d’aquestes joguines. 
S’ha d’indicar així mateix que aquestes joguines s’han de mantenir fora de l’abast de 
nens d’edat molt curta.»

Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Aquest Reial decret incorpora parcialment al dret espanyol la Directiva 2008/112/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, que modifica les 
directives 76/768/CEE, 88/378/CEE i 1999/13/CE del Consell i les directives 2000/53/CE, 
2002/96/CE i 2004/42/CE del Parlament Europeu i del Consell per adaptar-les al Reglament 
(CE) núm. 1272/2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i 
mescles.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 15 d’octubre de 2010.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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