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CENTRES DE TATUATGE, MICROPIGMENTACIÓ I PIRCING

- Aquestes pràctiques estètiques no estan exemptes de riscos i complicacions com ara infeccions, al·lèrgies i trastorns 
anatòmics, si no es duen a terme en condicions òptimes d'higiene i seguretat.
- Es tracta del següent:
     - Garantir que aquestes activitats es facin en les millors condicions higièniques i sanitàries per tal de protegir la salut de 
les persones usuàries d'aquests serveis i la del personal que els aplica.
     - Augmentar el nivell de seguretat i protecció de la salut de les persones usuàries i del personal que du a terme el 
tatuatge, la micropigmentació i el pírcing aplicables als establiments no sanitaris.
- Es regulen:
     - Els requisits estructurals, d'equipament i d'activitat;
     - Les condicions higièniques i sanitàries que han de complir els establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing per 
tenir-ne autorització;
     - El procediment d'autorització dels establiments de pràctica de tatuatge, micropigmentació i pírcing;
     - Les condicions higièniques i sanitàries que ha de complir el personal que aplica les pràctiques de tatuatge, 
micropigmentació i pírcing;
     - La formació del personal que aplica les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing;
     - La creació i regulació del registre del personal que aplica les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing i del 
registre de centres de formació homologada; i el règim de control i sancionador.
 
APLICACIÓ
- Establiments no sanitaris ubicats a Catalunya on es practiquen, de manera exclusiva o conjuntament amb altres activitats, 
el tatuatge, la micropigmentació i el pírcing. En els establiments no es poden du a terme pràctiques considerades 
procediments mèdics i sanitaris .

DEFINICIONS
- Tatuatge: procediment de decoració del cos humà en què s'introdueixen pigments colorants a la pell per mitjà de 
puncions.
- Micropigmentació: procediment d'embelliment de llavis, celles, ulls, arèola mamària i camuflatge de cicatrius, cremades i 
altres discromies, en què s'introdueixen pigments colorants a la pell per mitjà de puncions.
- Pírcing: procediment de decoració del cos humà que consisteix a perforar pell, mucoses o altres teixits amb la finalitat de 
penjar-hi joies i objectes de metall. Queda exclosa de la definició de pírcing la perforació del lòbul de les orelles en què se 
subjecta una arracada de manera automàtica, ja sigui estèril o d'un sol ús.
- Establiment de tatuatge, micropigmentació i pírcing: conjunt organitzat de mitjans tècnics i instal·lacions de caràcter no 
sanitari autoritzat per l'autoritat sanitària competent en el qual una o diverses persones habilitades d'acord amb les 
previsions del capítol V d'aquest Decret exerceixen pràctiques de tatuatge,  micropigmentació i/o pírcing, amb caràcter 
exclusiu o conjuntament amb altres activitats.
- Personal que aplica tatuatge, la micropigmentació i el pírcing: personal habilitat d'acord amb les previsions del capítol V 
d'aquest Decret per a l'exercici de pràctiques de tatuatge, micropigmentació i  pírcing en un establiment autoritzat.
- Àrea d'espera: dependència de l'establiment habilitada perquè les persones usuàries puguin esperar-s'hi.
- Àrea de treball: dependència de l'establiment on específicament es duen a terme les activitats de tatuatge, 
micropigmentació i pírcing.
- Àrea de preparació del material: àrea diferenciada en els establiments on es neteja, desinfecta i esterilitza el material.
- Esterilització: procés per destruir completament totes les formes vegetatives presents en un medi determinat.
- Desinfecció: procés per  destruir els microorganismes patògens en els objectes inanimats.
- Consentiment informat: conformitat lliure, voluntària, específica i conscient d'una persona usuària, manifestada en ple ús 
de les seves facultats, després de rebre la informació adient, i per escrit, perquè tingui lloc qualsevol de les pràctiques 
objecte d'aquest Decret.
 

3513

SANITAT519 PROFESSIONALS

23/06/2015 Página 1 de 2

Aquesta fitxa es informativa i no té cap valor juridic vinculant

Data



Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
  Ronda Sant Pau 43 - 45.  08015 Barcelona

 tL 93 402 78 41Fax 93 402.78.27
www.bcn.cat/omic

omic@bcn.cat

Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (versió consolidada). 
- Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing
DATA D'ACTUALITZACIÓ:22/6/2015

CONDICIONS
- Únicament les poden dur a terme les persones habilitades en establiments que s'adeqüin a les prescripcions establertes, 
prèviament autoritzats per l'autoritat municipal .
- Només poden fer-se en establiments permanents.
- Està prohibit dur a terme aquestes pràctiques de manera ambulant.
- Fer-ho en establiments no habituals, amb motiu de fires, congressos i esdeveniments similars, requereix un permís previ.
 
INFORMACIÓ
- Han de tenir els fulls de reclamació/denúncia oficials.
- El personal que les aplica ha de proporcionar a la persona que sol·liciti qualsevol d'aquestes pràctiques informació escrita 
sobre:
     - La pràctica que es durà a terme.
     - Les recomanacions higièniques i sanitàries a tenir en compte prèviament a la pràctica.
     - Els riscos sanitaris i les complicacions.
     - Les cures necessàries per a la cicatrització.
     - Les condicions de reversibilitat de la pràctica.
     - Les indicacions i contraindicacions d'aquests tipus de pràctiques.
     - Les característiques dels productes i materials a implantar o utilitzar en la pràctica escollida.
Quan acabi la pràctica han de lliurar a la persona usuària un document acreditatiu dels serveis duts a terme amb:
     - Les dades de l'establiment (nom i número d'autorització)
     - La identificació (nom i cognoms) de l'aplicador o aplicadora.
 
CONSENTIMENT
- Qualsevol persona que se sotmet a aquestes pràctiques  un cop rebuda la informació ha de donar prèviament i per escrit 
el consentiment informat mitjançant un document que ha de contenir el contingut bàsic.
- Correspon a les persones menors d'edat amb maduresa suficient (s'acreditarà mitjançant un escrit a aquest efecte del 
pare, la mare o el tutor o la tutora del menor, però no serà necessari per a adolescents de més de setze anys.), prestar 
personalment i per escrit el consentiment informat. 
- En el cas de persones incapacitades, la presentació per escrit del consentiment informat  ha de quedar condicionada a 
l'abast i els límits de la sentència que declari la incapacitació, i s'ha de garantir, en tot cas, el respecte a la dignitat de la 
persona incapacitada com a límit a la pràctica d'aquestes intervencions.
- Els documents de consentiment informat i els seus annexos s'han de conservar,  durant tres anys des de la formalització.
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