En Carnestoltes,
que no
t’ho emmascaren

CONSELLERIA D'ECONOMIA,
INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ

Si compres disfresses tèxtils
L’etiquetatge haurà d’incloure la informació següent :
¡ Nom, adreça i NIF del fabricant o distribuïdor.
¡ Número de registre industrial del fabricant si la

disfressa és espanyola o número
d’identificació fiscal de l’importador si es
tracta d’un producte de fora de la Unió
Europea.
¡ La composició del producte, que haurà d’estar

cosida, fixada o apegada al producte de manera
permanent.

En la compra
de complements...
¡ Si compres caretes o màscares, verifica que contenen orificis de

ventilació i que són adequats per a l’edat del destinatari.
¡ Les perruques i els postissos no han de tindre un pèl excessivament

llarg per a evitar possibles riscos d’inflamabilitat.

Si utilitzes cosmètics...
¡ Comprova que han superat els controls dermatològics corresponents.

Per a fer-ho, fixa’t que en l’etiqueta figure el següent: contingut i llista
d’ingredients, data mínima de caducitat, precaucions particulars d’ús,
número de lot i funció del producte.
¡ Com a precaució, es pot aplicar el producte, en una proporció xicoteta,

en alguna part del cos.

Alerta amb les bromes...
¡ Extrema la precaució en la compra

de petards i focs d’artifici: no els
adquirisques en llocs ambulants,
sinó en llocs autoritzats. A més, a
l'hora d'usar-los, tingues en compte
les categories per edat que establix
la normativa vigent.
¡ Les pols d’esternudar i altres

productes semblants no poden estar
elaborats amb pols de Panamà,
sulfur i bisulfur d’amoni, èsters
volàtils de l’àcid bromocètic o
altres components que marca la legislació.
¡ Els articles que imiten aliments han

d’estar fabricats amb productes no
nocius.
¡ Comprova que disposen de

l’etiquetatge correcte, almenys en
castellà, en el qual s’incloguen les
dades del responsable comercial,
els seus components i els possibles
riscos derivats de l'ús.
¡ Atenció amb aquells articles que

produïxen descàrregues elèctriques, ja
que, encara que el seu voltatge està
regulat, poden suposar un risc per a
menors de 14 anys, persones majors i
aquelles que patisquen malalties cardíaques o que tinguen implantat un
marcapassos.

Per als més menuts,
tingues en compte...
¡ Si compres disfresses per a xiquets menors de 14 anys, es consideren

joguets, per la qual cosa en l’etiqueta haurà de figurar obligatòriament
el marcatge CE.
¡ El producte no haurà d’incorporar peces xicotetes que es

puguen desprendre i ser ingerides pel menor, ni
tindre vores ni puntes tallants.
¡ Els productes que simulen ser articles de

protecció, com màscares, ulleres o cascos,
hauran de portar l’advertència que no oferixen
protecció.
¡ La vestimenta no podrà portar cordons, llaços o

cintes en la zona de la caputxa i del coll d'una
longitud superior a l’establida en la normativa
vigent, a fi d’evitar una possible estrangulació.
¡ Hauran de contindre les advertències d’ús del

producte, i, si és el cas, tant restriccions d’edat
com la no-indicació per a menors de 36 mesos.
¡ Assegura’t que el producte no estiga fabricat

amb materials tòxics, inflamables i
explosius.
¡ Si algun complement porta piles,

hauran de ser accessibles només amb
algun tipus de ferramenta.

I, com sempre, recorda...
¡ Exigix i conserva el justificant de

compra, ja que és el teu comprovant
de garantia.
¡ Compra en establiments de confiança

i només productes que oferisquen una
seguretat raonable, ja siga pel seu
origen, marca, preu o aspecte.
¡ L’establiment no està obligat a

canviar-te el producte ni a tornar-te
els diners, llevat que anuncie una altra
cosa. Només pots demanar el canvi
del producte si no complix les característiques anunciades o és
defectuós.
¡ Si compres per Internet, fes-ho en llocs

segurs: comprova que l'adreça comença per
“https://” o busca el cadenat o la clau al peu
de pàgina.
¡ Triar establiments adherits al sistema arbitral

de consum és una garantia afegida en cas de
conflicte.

Més informació
Si vols més informació o realitzar alguna consulta, pots acudir a:
¡ Els servicis territorials de Comerç i Consum de la Generalitat.
¡ Les associacions de consumidors.
¡ Les oficines municipals d’informació al consumidor de la teua localitat.

Si ho preferixes, pots telefonar al
Telèfon d'Informació al Consumidor
de la Generalitat Valenciana

012
Servici Territorial de Comerç i Consum d'Alacant
966 478 174 - 966 478 170
Servici Territorial de Comerç i Consum de Castelló
964 358 789 - 964 358 787
Servici Territorial de Comerç i Consum de València
963 426 224 - 963 426 211
www.indi.gva.es/va/web/consumo

