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L’ACC retira 836.963
productes del mercat 

L’Agència Catalana del Consum (ACC), organisme
adscrit al Departament de Comerç, Turisme i
Consum, ha retirat del mercat durant el 2005 un
total de 836.963 productes per incomplir la norma-
tiva de consum, xifra que representa un 9,7% més
que al 2004. La majoria del articles intervinguts han
estat peces de roba; més de mig milió d’articles de
roba i confecció immobilitzats en la campanya de
l’octubre passat.

Els aparells elèctrics i les joguines són altres dels pro-
ductes intervinguts. En aquest any, s’han retirat més
de 170 mil aparells elèctrics, xifra que triplica els
immobilitzats al 2004. Igualment, la xifra de jogui-
nes insegures retirades del mercat també s’ha tripli-
cat, fruit de les inspeccions realitzades durant tot
l’any i que s’han intensificat en el darrer trimestre.

MMééss  ddee  883366..000000  pprroodduucctteess  iinntteerrvviinngguuttss

L’actuació inspectora de l’ACC ha comportat la inter-
venció de 836.963 productes a tot Catalunya. La majo-
ria dels articles retirats o immobilitzats han estat peces
de roba i confecció —el 60,59%—, seguit d’aparells
elèctrics —el 20,39%— i de joguines —el 10,69%—.
Respecte l’any passat, s’han incrementat les quantitats
de productes retirats tant en aparells elèctrics com en
joguines, mentre que el nombre d’articles de roba i con-
fecció immobilitzades és lleugerament inferior al 2004,
tot i que ha superat el mig milió de peces.

La majoria de les actuacions de l’Agència Catalana del
Consum (ACC) han estat realitzades en el marc d’una
campanya d’inspecció. Concretament, de les 579 actes
d’inspecció aixecades durant aquest any, 347 —el

L’Agència Catalana del Consum, (ACC) té com una de les seves funcions 
detectar i retirar del mercat els productes que presenten incompliments de
les normatives de consum, com les relatives a l’etiquetatge o la seguretat,
per exemple. Durant l’any 2005 ha retirat un total de 836.963 productes.
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59,93%— han estat en el context d’una campanya
dirigida, mentre que 128 —22,10%— de les actes
s’han aixecat a través la xarxa d’alertes.

Catalunya està integrada en una xarxa d’alertes de
consum, a través de la qual arriben avisos de l’exis-
tència de productes o articles que incompleixen la
normativa de consum per ser insegurs o per la seva
potencial perillositat. Aquests avisos procedeixen
tant d’altres comunitats autònomes com de la UE, a
través del Centre Europeu del Consumidor (CEC).
L’Agència també està connectada amb els Estats
Units, a través de la Comissió de Seguretat de pro-
ductes destinats als Consumidors. Durant aquest
any, l’ACC ha rebut 879 alertes, de les quals 319
procedien de comunitats autònomes, 540 de la Unió
Europea i 20 dels Estats Units.

D’altra banda, el 8,11% de les actes d’inspecció aixe-
cades han estat per actuacions d’ofici dels inspectors i
només el 2,07% de les actes han estat instades arran la
denúncia presentada pels consumidors a l’Agència.

MMiinniimmoottooss

Entre la multiplicitat d’articles intervinguts per
l’ACC, en els darrers mesos les principals actuacions
són les adreçades al control i en el seu cas immobil-
ització, de les petites motocicletes amb motor d’ex-
plosió que darrerament han incrementat notable-
ment la seva presència al mercat català.

L’Agència Catalana de Consum ha immobilitzat un
total de 10.641 d’aquests vehicles perquè presen-
taven deficiències que en reduïen la seguretat d’ús.

Les minimotos immobilitzades per l’ACC presentaven
risc dd’’aattrraappaammeenntt  ddeellss  ddiittss, degut al poc espai entre el
manillar i la carrosseria, perill de produir ttaallllss  aallss  ddiittss
ppeerrqquuèè  llaa  ccaarrrroosssseerriiaa  nnoo  ttéé  eellss  ccaanntteellllss  ppoolliittss, rriisscc  ddee  ccrree--
mmaaddeess  ppeerr  nnoo  tteenniirr  pprrootteeggiitt  eell  ttuubb  dd’’eessccaappaammeenntt, i
perill de provocar lesions per la ddeeffiicciieenntt  pprrootteecccciióó  ddee  llaa
ccaaddeennaa..

NNoo  ssóónn  jjoogguuiinneess

Una minimoto amb motor de combustió en cap cas pot
ser considerada una joguina. Per això, no es poden ven-
dre a botigues especialitzades en venda de joguines ni
en les seccions de joguines de les grans superfícies, i
tampoc poden ser distribuïdes com a objecte de regal o
premi a fires o sorteigs.

Cada vehicle ha de dur la seva placa o etiqueta de
característiques amb nom o marca del fabricant, cilin-
drada i potència, tipus de combustible i el marcatge CE.
Cada model ha de tenir la seva “Declaració CE de con-
formitat” on s’identifiqui el vehicle amb marca, model o
tipus i any de construcció. Aquesta declaració pot estar
inclosa en el manual d’instruccions. 

També s’ha d’oferir un manual on hi constin les instruc-
cions d’ús i muntatge, així com recomanacions i adver-
timents de seguretat i limitació d’ús destinat. Aquesta
documentació ha d’estar en un idioma oficial, i contenir
l’advertiment que els menors de 14 anys les han d’em-
prar sota la supervisió d’un adult.

En tractar-se de vehicles no homologats cal que
informin clarament que no poden circular per la via
pública, ni per les voreres ni zones peatonals.




