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CENTRES DE BRONZEJAT ARTIFICIAL

- Els centres de bronzejat artificial són establiments que utilitzen comercialment un banc solar o una màquina d'emissió de 
raigs ultraviolats que permeten enfosquir la pigmentació de la pell. Poden ser centres exclusius de bronzejat, però també 
podem trobar aquest tipus de serveis en centres d’estètica, perruqueries o gimnasos.

- Els centres de bronzejat artificial no necessiten una autorització per exercir la seva activitat, sinó que han de fer, a través 
de l'Oficina Virtual de Tràmits, una comunicació prèvia que inclogui la descripció tècnica dels aparells i materials de què 
disposen, així com del personal i de la seva formació. Aquesta comunicació també es pot trametre al Servei de Seguretat 
d'Instal·lacions del Departament d'Empresa i Ocupació.

- El personal que s’encarregui de l’activitat que es fa amb el banc solar ha de tenir formació sanitària de titulació mitjana o 
superior o haver superat els cursos de formació corresponents homologats per l’Institut d’Estudis de la Salut.

- La persona usuària haurà de signar un document conforme n'ha llegit les indicacions i l’establiment haurà de conservar-lo 
durant cinc anys.

- Els centres hauran de facilitar a l’usuari una fitxa personalitzada per tal de fer les anotacions del control i seguiment de les 
sessions d’exposició i dosis rebudes.

-Els establiments estan obligats a portar un llibre de manteniment dels bancs solars i a sotmetre els  aparells a una revisió 
periòdica anual, que faràn les entitats d’inspecció i control concessionàries de la Generalitat de Catalunya ECA i ICICT. La 
revisió i conformitat de l’estat correcte del banc solar s’evidenciaran amb una etiqueta visible a l’aparell de color groc (la de 
color vermell indica que la màquina és fora de servei).

- Els aparells han de tenir el marcatge CE, conforme compleixen la normativa europea de seguretat de productes.

- La persona titular és responsable dels incompliments dels preceptes d'aquesta normativa.

- Els preus de les sessions han d’anar indicats amb períodes de temps per minuts.

- Els establiments han de lliurar una factura o un comprovant del servei.

- Els establiments estan obligats a disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.

Els establiments han de disposar d’un cartell informatiu on s’indiquin:
- Els preus, amb els impostos inclosos. 
- La prohibició de l'ús a menors de 18 anys.
- L'advertiment per utilitzar els bancs solars, on han de figurar  els diferents tipus de pell, els efectes biològics de les 
radiacions segons els tipus de pell, els temps màxims d'exposició i el temps d'espera entre les sessions.

FULLETS INFORMATIUS
S’ha de facilitar a les persones usuàries un fullet explicatiu amb les indicacions següents:

- És obligatori usar d’ulleres de protecció en exposar-se a les radiacions ultraviolades que emeten els bancs solars per 
evitar lesions oculars, com inflamació de la còrnia o cataractes.
- Les radiacions UVA poden ser especialment perilloses en usuaris de pell molt blanca i estan contraindicades per a 
persones que es cremin sense bronzejar-se, que presentin insolació, que hagin tingut un càncer de pell, condicions que hi 
predisposin o familiars.
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- Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (versió consolidada).
- Decret 276/2003, de 21 d'octubre, que modifica el Decret 348/2001, de 4 de desembre, pel qual es regulen els centres de 
bronzejat artificial.
- Ordre TIC/212/2003, de 2 de maig, per la qual es regula el control dels establiments que presten serveis de bronzejat 
artificial. (Text derogat parcialment, consulteu base de dades del DOGC)
- Decret 348/2001, de 4 de desembre, pel qual es regulen els centres de bronzejat artificial (Text modificat. Consulteu base 
de dades del DOGC).
- Reial decret 1002/2002, de 27 de setembre, pel qual es regula la venda i ús d'aparells de bronzejat mitjançant radiacions 
ultraviolades.
- Directiva 2011/83/UE, de 25 d'octubre, sobre els drets dels consumidors, per la qual es modifiquen la Directiva 93/13/CEE 
i la Directiva 1999/44/CE i es deroguen la Directiva 85/577/CEE i la Directiva 97/7/CE. 
- Decret 348/2001, de 4 de desembre, pel qual es regulen els centres de bronzejat artificial. Modificat per Decret 276/2003 
de 21 d'octubre
- RD 1002/2002, de 27 de setembre, pel qual es regula la venda i ús d'aparells de bronzejat mitjançant radiacions 
ultraviolades
- Ordre TIC/212/2003, de 2 de maig, per la qual es regula el control dels establiments que presten serveis de bronzejat 
artificial
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- Les radiacions ultraviolades poden afectar greument la pell i els ulls; les exposicions intenses i repetides poden provocar 
un envelliment prematur de la pell, així com un augment del risc de desenvolupar un càncer de pell; els danys causats a la 
pell són irreversibles.
- Les exposicions als raigs ultraviolats artificials estan prohibides per als menors de 18 anys i no són aconsellables per a 
les dones embarassades.
- S’han de prendre les precaucions necessàries en els períodes de tractament amb certs medicaments, com ara antibiòtics, 
somnífers, antidepressius i antisèptics locals o generals, ja que augmenten la sensibilitat a les radiacions, com també ho 
fan els cosmètics.

En el fullet han de constar les dades de l’establiment.
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