REQUISITS SANITARIS BÀSICS DELS ESTABLIMENTS DE

TATUATGE, MICROPIGMENTACIÓ I PÍRCING

Normativa sanitària bàsica:
• Decret 90/2008, de 22 d´abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els
establiments on es realitzen aquestes pràctiques.
• Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.
• Llei 18/2009, de 22 d´octubre, de salut pública.

Requeriments generals
Condicions de l´exercici
- Les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing, únicament poden realitzar-se per part de
persones habilitades (capítol V del Decret 90/2008) en establiments prèviament autoritzats per
l’autoritat municipal competent del municipi d’ubicació (Autorització sanitària de funcionament).
- Les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, sols poden realitzar-se en establiments
permanents, i resta prohibida la seva pràctica ambulant (a excepció del que s’estableix al capítol
II, article 4, apartat 4.3 del Decret 90/2008).

Informació a la persona usuària
- Ha de disposar de fulls oficials de reclamacions.

Consentiment informat
- Ha de disposar de fulls de consentiment informat específics per a cada activitat (tatuatge, pírcing
i micropigmentació), segons l´article 6 del Decret 90/2008.

Condicions tècnico-sanitàries
Instal·lacions i mobiliari
- Els locals on es realitzin les activitats de tatuatge i pírcing han d’estar nets i desinfectats i han de
disposar de bona ventilació i il·luminació.
- El disseny i els materials de construcció del mobiliari dels locals destinats a les activitats de
tatuatge, micropigmentació i pírcing han de permetre una fàcil neteja i desinfecció.
- Les superfícies terres, parets, sostres, finestres i portes han de ser llises, no poroses, i sense
esquerdes, impermeables, de fàcil neteja i desinfecció.
- Els elements metàl·lics de les instal·lacions han de ser de material resistent a l’oxidació.
- Els actes sobre la pell o altres teixits corporals s’han de realitzar en una àrea específica i individual
de treball, aïllada de la resta de l’establiment mitjançant tancament estanc i dotada de bona
il·luminació.
- L’àrea de treball ha de disposar d’un rentamans d’accionament no manual, equipat amb aigua
corrent, dispensador de sabó i tovalloles d’un sol ús. El Servei de Salut de l´Ajuntament de
L´Hospitalet recomana la instal·lació d´aigua calenta als rentamans per tal de realitzar una
higienització correcta de les mans. També ha de disposar d’un recipient d’accionament no
manual per a la recollida de residus assimilables a municipals, així com d’un recipient de residus
sanitaris tipus III.
- L’àrea de preparació del material no pot estar ubicada en lavabos o zones exposades a l’exterior.
- El material i el mobiliari han d’estar a l’abast del personal aplicador.
- L’establiment ha de disposar d’una zona exclusiva per guardar els estris i productes de neteja
(etiquetats i identificats). També ha de tenir un armari per guardar la roba específica de treball.
- Aquests establiments han de disposar d’una farmaciola amb material de cures suficient per
poder garantir l’assistència de primers auxilis als usuaris.

Requisits d’equipaments i instrumental
- Els estris i els materials que s’utilitzen en les activitats de tatuatge micropigmentació i pírcing
que entren en contacte amb les persones han de ser estèrils i d’un sol ús.
- El material d´ús no rebutjable s´ha de rentar i esterilitzar (segons annex 2 del Decret 90/2008), i
guardar en condicions adients fins al moment de la seva utilització.
- El material d´us no rebutjable que no és resistent a l´esterilització s´ha de rentar i sotmetre a
una desinfecció d´alt nivell (segons annex 2 del Decret 90/2008).
- És responsabilitat de la persona titular de l’establiment de tatuatge, micropigmentació i pírcing,
el manteniment dels aparells d’esterilització per part d’un servei tècnic competent, i portar un
registre de les operacions de manteniment. Aquesta documentació s’ha de conservar un mínim
de 5 anys des de la data de la reparació, a disposició de l’autoritat competent.

Productes i materials d’ús
- Els materials de subjecció implantats han de ser d’una qualitat que eviti el risc de reaccions
al·lèrgiques i han de ser biocompatibles i de material apte per a implants subcutanis per la
normativa vigent sobre productes sanitaris. Han d’estar envasats individualment i esterilitzats
fins la seva utilització (art.10.1 Decret 90/2008).
- Les tintes i pigments utilitzats han de complir la normativa sobre productes cosmètics i disposar
del corresponent Registre sanitari com a productes d’higiene especial. Els recipients on es
col·loquen les tintes han de ser estèrils i d´un sol ús.
- A efectes de traçabilitat, els establiments de tatuatge micropigmentació i pírcing han d’enregistrar
el producte i el lot utilitzat en cada persona usuària. Aquesta informació s’ha de conservar un
termini de 3 anys des del seu enregistrament a disposició de la persona usuària i de l’autoritat
competent.
- Tota reacció adversa que s’observi de manera immediata a l’aplicació d’una tinta o pigment, s’ha
de comunicar al departament de salut per part de la persona titular de l´establiment.

Vacunes i protecció personal
- El personal aplicador de tatuatge, micropigmentació i pírcing ha d’estar vacunat d’hepatitis, B o
disposar d’immunitat natural. També han d’estar vacunats del tètanus.
- Per a cada aplicació que impliqui ruptura de la barrera cutània o mucosa s´han d´utilitzar guants
de tipus quirúrgic, estèrils i d´un sol ús.
- L’aplicador ha de disposar de roba neta i especifica pel treball.

Formació del personal aplicador
- El personal aplicador ha d’acreditar la formació higiènico-sanitària en la matèria en el centres
homologats de la Generalitat de Catalunya (Capítol V, article 21 del Decret 90/2008).

Mesures d’autocontrol
- S´ha de disposar d´un pla d’autocontrol en relació als riscos inherents de l’activitat que siguin
determinants per a garantir la protecció de la salut dels usuaris i dels propis aplicadors (article
12.2 del Decret 90/2008):
• Descripció i registre dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions.
• Descripció del procediment de neteja i antisèpsia de la pell.
• Descripció i registre del pla d´esterilització utilitzat (metodologia), incloent les tècniques de
validació dels sistemes d´esterilització (control físic, químic i biològic).
• Determinació de les càrregues màximes dels equips.
• Descripció i registre del procediment de neteja i desinfecció del material no esterilitzable
(desinfecció d´alt nivell).

Sol·licitud d´Autorització Sanitària de Funcionament
- Els titulars de l’activitat hauran de presentar una Sol·licitud d´Autorització Sanitària de
Funcionament al Registre electrònic, adjuntant una memòria sanitària on constin els següents
punts:
• Descripció detallada de les instal·lacions amb els plànols.
• Descripció detallada de les activitats que es pretenen dur a terme en el local.
• Descripció detallada dels materials a utilitzar, i dels equipaments i instrumentals destinats a
les operacions d’esterilització i desinfecció, així com les seves corresponents autoritzacions
administratives.
• Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions.
• Descripció del procediment de neteja i antisèpsia de la pell.
• En cas de disposar d´equips d´esterilització:
• Descripció del pla d´esterilització utilitzat (metodologia)
• Tècniques de validació dels sistemes d´esterilització (control físic, químic i biològic).
• Determinació de les càrregues màximes dels equips.
• Contracte de manteniment de l´equip d´esterilització.
• Descripció del procediment de neteja i desinfecció del material no esterilitzable (desinfecció
d´alt nivell).
• Documentació acreditativa de la formació del personal aplicador.
• Documentació acreditativa de la vacunació del personal aplicador.
• Models de consentiment informat específics de les activitats que es duran a terme (tatuatge,
pírcing i micropigmentació), que incloguin la informació que s´ha de lliurar a la persona usuària
d´acord amb l´article 5.2 del Decret 90/2008.
• Acreditació de la recollida de residus sanitaris (grup III), mitjançant còpia del contracte amb un
gestor autoritzat per al seu tractament. També ha de disposar de recipients homologats per a
la recollida dels mateixos (Decret 27/1999 de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris).

