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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
1555 Ordre PRE/193/2013, de 7 de febrer, per la qual es modifica la part III de 

l’annex II del Reial decret 1205/2011, de 26 d’agost, sobre la seguretat de les 
joguines.

El Reial decret 1205/2011, de 26 d’agost, va incorporar a l’ordenament jurídic 
nacional la Directiva 2009/48/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny 
de 2009, sobre la seguretat de les joguines, i va derogar la normativa anterior en la 
matèria constituïda pel Reial decret 880/1990, de 29 de juny, a excepció de l’article 
2.1, i de la part 3 de l’annex II, que queden derogats a partir del 20 de juliol de 2013, 
en línia amb el que estableix la Directiva esmentada respecte de la vigent anteriorment, 
la Directiva 88/378/CEE.

La Directiva 2009/48/CE estableix uns valors límit per al cadmi sobre la base de 
les recomanacions de l’Institut de Salut Pública i Protecció del Medi Ambient dels 
Països Baixos (RIVM) presentades en un informe de 2008. Aquestes recomanacions 
parteixen de la hipòtesi que l’exposició dels nens a les substàncies químiques 
presents a les joguines no pot sobrepassar un determinat nivell, denominat «ingesta 
diària tolerable».

Per determinar els valors límits del cadmi, el RIVM va utilitzar la ingesta setmanal 
tolerable de 7 μg/kg establerta el 1989 pel Comitè Mixt d’Experts en Additius Alimentaris 
(JECFA) de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura i 
l’Organització Mundial de la Salut, i confirmada pel Comitè esmentat el 2001.

No obstant això, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), en el seu 
dictamen de 30 de gener de 2009, ha arribat a la conclusió que la ingesta setmanal 
tolerable establerta pel JECFA el 1989 i confirmada pel Comitè esmentat el 2001 ja no és 
apropiada a la vista de les noves dades sobre la toxicologia del cadmi. L’EFSA va establir 
una nova ingesta setmanal tolerable de 2,5 μg/kg, que correspon a una ingesta diària 
tolerable de 0,36 μg/kg.

En conseqüència s’ha procedit a modificar la Directiva 2009/48/CE, mitjançant la 
Directiva 2012/7/UE de la Comissió, de 2 de març de 2012, per la qual es modifica, per 
adaptar-la al progrés tècnic, la part III de l’annex II de la Directiva 2009/48/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, relativa a la seguretat de les joguines, la incorporació a 
l’ordenament jurídic espanyol de la qual es duu a terme en aquesta Ordre.

Aquesta Ordre ha estat informada pel Consell de Consumidors i Usuaris i els sectors 
afectats, així com per les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, a través 
de la Conferència Sectorial de Consum.

Aquesta disposició es dicta en virtut de l’autorització que conté la disposició final 
tercera del Reial decret 1205/2011, de 26 d’agost, que autoritza la ministra de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat i el ministre d’Indústria, Energia i Turisme per modificar de 
manera conjunta o separada, d’acord amb les seves competències respectives, els 
annexos d’aquest Reial decret, a fi de mantenir-los adaptats al progrés tècnic i, 
especialment, al que disposa la normativa comunitària.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i del 
ministre d’Indústria, Energia i Turisme, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:
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Article únic. Modificació del Reial decret 1205/2011, de 26 d’agost, sobre la seguretat de 
les joguines.

A la part III de l’annex II del Reial decret 1205/2011, de 26 d’agost, es modifica el punt 
13 i se substitueix l’entrada relativa al cadmi pel text següent.

«Element
mg/kg de material per a joguines 

sec, trencadís, en pols o 
mal·leable

mg/kg en material per a joguines 
líquid o enganxós

mg/kg en material per a joguines 
raspat

Cadmi 1,3 0,3 17»

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

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2012/7/UE de la 
Comissió, de 2 de març de 2012, per la qual es modifica, per adaptar-la al progrés tècnic, 
la part III de l’annex II de la Directiva 2009/48/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
relativa a la seguretat de les joguines.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el 20 de juliol de 2013.

Madrid, 7 de febrer de 2013.–La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, 
Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
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