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Agència Catalana del Consum
Començant a pensar en l’estiu: què has
de saber dels articles de
platja?
En aquest article presentem els aspectes més importants
que has de tenir en compte a l’hora de comprar
productes de platja, sobretot aquells destinats als
infants.
La principal recomanació és comprar productes
etiquetats amb la informació completa i necessària,
tant de les joguines per jugar a prop de l’aigua, les
aquàtiques o d’altres adequades a l’espai, com dels
objectes de flotació (flotadors, xurros, bombolles,
cinturons, etc.).
Ara et presentem la informació adequada i necessària
que hauries d’exigir quan fas una compra d’aquest estil.
Tant en les joguines com en els ajuts de flotació
ha d’aparèixer el nom o marca del producte registrat;
la raó social i l’adreça del fabricant, de l’importador o
del venedor; la denominació i descripció del producte
(flotador, bombolleta, braçalets, xurros, pilota,...); l’ús al
qual està destinat i les característiques de l’article. També
s’han d’indicar les instruccions i advertències de seguretat,
les normes específiques de seguretat infantil, el grup
d’edat recomanada i les condicions d’emmagatzematge
i manteniment.
Pel que fa a les joguines, també ha de constar el
marcatge CE, que indica que compleix les normes de
seguretat, i els advertiments que només s’han d’utilitzar
a l’aigua quan l’infant pot fer peu i sempre que estigui
vigilat (joguines nàutiques), i que no s’hi ha de jugar a
prop de línies elèctriques (estels i joguines voladores).

En quant als ajuts a la flotació, a més de la informació
indicada d’ambdós tipus de productes, ha d’aparèixer
el marcatge CE, i els advertiments “Feu-lo servir
únicament sota supervisió competent”, “No protegeix
davant dels risc d’ofegament” i “Per portar només a la
zona del braç” (únicament per als braçalets). I, a banda,
la següent informació:
- edat i/o grup equivalent de pes (talla)
- número de la norma europea: UNE-EN 131381:2003.
- si el dispositiu complet consta de diversos 		
components, han de portar-se posats tots.
Més informació:
•

Recomanacions i consells per anar a la platja
http://www.diba.cat/platges/

•

A l’estiu, màxima protecció
www.consumidors.org/Interior.
jsp?Pagina=DetallN&Id=271

*Article resumit i adaptat de la web de l’ACC http://www.
consum.cat/recomanacions/articles_platja/index.html
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