Sector:

TATUATGE I PÍRCING

Activitat:

ESTABLIMENT DE TATUATGE, MICROPIGMENTACIÓ I PÍRCING

Codi:

TMP

Data d’actualització: Juliol 2014

Definició de l’activitat
Establiments no sanitaris on una o diverses persones exerceixen pràctiques de tatuatge, de
micropigmentació i/o de pírcing, amb caràcter exclusiu o conjuntament amb altres activitats.
Normativa sanitària bàsica que li és d’aplicació
- 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.
Condicions de les instal·lacions i el mobiliari
- Els locals on es realitzin pràctiques de tatuatge, micropigmentació i/o pírcing han d’estar nets,
en bon estat i dotats de bona il·luminació i ventilació.
- Les superfícies de les instal·lacions (terra, parets, sostres, finestres i portes) han de ser llises,
no poroses, sense esquerdes i impermeables.
- Els elements metàl·lics de les instal·lacions han de ser resistents a la oxidació.
- Els materials del mobiliari han de permetre una fàcil neteja i desinfecció.
- El local ha de comptar amb una àrea específica de treball on es realitzaran els actes sobre
la pell o altres teixits corporals. L’àrea de treball haurà de ser:
-

Individual.

-

Aïllada de la resta de l’establiment mitjançant tancament estanc.

-

Ben il·luminada.

-

Dotada d’un rentamans d’accionament no manual, equipat amb aigua corrent,
dispensador de sabó i tovalloles d’un sol ús.

-

Dotada d’un recipient d’accionament no manual per a la recollida dels residus generats
per l’activitat assimilables a municipals.

- El local ha de disposar d’una zona específica de preparació del material on es realitzaran
les tasques de neteja, desinfecció i esterilització. Aquesta zona haurà d’estar ubicada fora
dels lavabos i de les zones exposades a l’exterior per prevenir la contaminació accidental.
- Existiran armaris per desar els productes i els utensilis de neteja i desinfecció.
- Els productes de neteja i desinfecció estaran correctament etiquetats i identificats.
- Existiran armaris per guardar la roba específica de treball del personal.
- Cal comptar amb una farmaciola equipada amb material de cures suficient per garantir
l’assistència de primers auxilis a les persones usuàries. La farmaciola comptarà com a mínim
amb el següent material: antisèptics autoritzats, desinfectants autoritzats, gasses estèrils,
cotó hidròfil, esparadrap i apòsits adhesius, guants d’un sol ús, tisores i pinces.
Condicions de l’equipament, instrumental, productes i material d’ús
- Els materials i els estris que entrin en contacte amb les persones han de ser estèrils i d’un sol
ús.
- El material d’ús no rebutjable s’haurà de rentar i esterilitzar utilitzant un autoclau de vapor
seguint el mètode establert a l’annex 2 del Decret 90/2008.
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- Els materials d’ús no rebutjable no resistents als mètodes d’esterilització que es puguin
contaminar accidentalment s’han de rentar i desinfectar amb els productes específics i
seguint el mètode que s’indica a l’annex 2 del Decret 90/2008 abans de cada utilització.
- El titular de l’establiment és responsable de dur a terme el manteniment dels aparells
d’esterilització per part d’un servei tècnic competent i de disposar d’un registre de les
operacions de manteniment que haurà de conservar durant 5 anys.
- El elements de subjecció destinats a ser implantats hauran de ser de materials
biocompatibles, hipoal·lergènics i aptes per a implants subcutanis segons la normativa vigent
de productes sanitaris. Les joies han de ser d’or de 18 quirats i/o de titani o altres materials
biocompatibles.
- Estaran envasats individualment i esterilitzats fins a la seva utilització.
- Les tintes i pigments que s’utilitzin han de complir la normativa vigent de productes cosmètics
i disposar del corresponent registre sanitari com a productes d’higiene especial. Es trobaran
en període d’ús i es col·locaran en recipients estèrils d’un sol ús en el moment d’utilitzar-se.
- L’establiment haurà de confeccionar un registre on consti el nom del producte i el lot utilitzat
en cada usuari, a efectes de traçabilitat. Aquesta informació es conservarà durant 3 anys a
partir de la seva aplicació.
- No es podran utilitzar llapis tallasang.
- L’ús de pistoles perforadores queda restringit exclusivament a la perforació del lòbul de
l’orella.
- Els estris de rasurat i afaitat han de ser d’un sol ús.
- S’hauran d’utilitzar sempre guants, estèrils d’un sol ús quan es realitzin pràctiques que
impliquin el trencament de la barrera cutània o mucosa.
- L’aplicador ha d’utilitzar roba neta i específica per a la seva feina, que haurà de ser
substituïda quan es taqui de sang o fluids corporals.
Normes higièniques bàsiques
- No es podrà menjar, beure ni fumar en les àrees de treball i de preparació del material.
- Estarà prohibida l’entrada d’animals a les àrees de treball i de preparació dels materials.
- Estarà prohibida l’entrada de persones alienes a l’activitat a les àrees de treball i de
preparació dels materials.
Gestió de residus
Si l’establiment genera residus que per les seva naturalesa i característiques puguin ser
classificats com a residus sanitaris de risc segons la normativa vigent de gestió de residus
sanitaris (com és el cas de les agulles i el material tallant i punxant), el seu titular estarà obligat
a acreditar la contractació dels serveis d’una empresa autoritzada per a la recollida dels residus
i disposar a l’àrea de treball de recipients homologats per dipositar aquest material.
Mesures d’autocontrol
Els titulars dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing són les persones
responsables de la higiene i la seguretat sanitària de les activitats que s’hi realitzen, així com
del manteniment de les instal·lacions, l’equipament i l’instrumental i de la conservació de la
documentació pertinent en les condicions que estableix la normativa vigent.
Amb aquesta finalitat, hauran de comptar amb un pla d’autocontrol per escrit dels riscos
inherents a l’activitat i de les mesures correctores aplicables que inclourà:
- La descripció del procediment de neteja i desinfecció de les instal·lacions.
- El registre del control d’esterilització del material.
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- El control rutinari de validació del sistema d’esterilització, que detallarà la tècnica de control
d’esterilització física, química o biològica utilitzada.
Requisits de personal aplicador
- Les funcions d’aplicador o aplicadora de les pràctiques de tatuatge, pírcing o
micropigmentació només podran ser realitzades per aquelles persones que acreditin, abans
de l’inici de l’activitat, un dels requisits de formació que la normativa específica estableix:
- Disposar del certificat del programa de formació de 35 h expedit en un centre
homologat per l’Institut d’Estudis de la Salut.
- Disposar d’una formació convalidada per l’Institut d’Estudis de la Salut.
- Disposar del certificat de formació acreditatiu d’haver superat els mòduls d’ampliació de
10 h homologats per l’Institut d’Estudis de la Salut.
- Comptar amb alguna de les següents titulacions:
-

Llicenciatures
i
Diplomatures
sanitàries
Biologia,Odontologia, Infermeria, Podologia)

(Medicina,

Farmàcia,

-

Formació Professional (branca sanitària) de grau mitjà o superior

-

Tècnic Superior en Estètica

-

Tècnic en Estètica Personal Decorativa

-

Professionals amb la qualificació professional de Maquillatge Integral, de la
família professional d’Imatge Personal

- El personal aplicador ha d’estar vacunat de la hepatitis B o disposar d’immunitat natural.
- El personal aplicador ha d’estar vacunat del tètanus.
Informació a l’usuari i consentiment informat
- Els usuaris dels centres de tatuatge, micropigmentació i pírcing tenen el dret a rebre
informació escrita sobre qualsevol d’aquestes pràctiques per part del personal aplicador i han
de donar el seu consentiment per escrit amb caràcter previ.
- Per tal de donar compliment a aquests requisits, el titular de l’establiment posarà a disposició
dels seus clients un document de consentiment informat que haurà de contenir com a mínim
la informació següent:
- Les dades identificatives de l’establiment i de l’aplicador.
- Les dades identificatives i edat de la persona usuària i, si s’escau, de qui en tingui la
representació legal.
- La pràctica a realitzar
- Les recomanacions higienicosanitàries a tenir en compte prèviament a la realització de
la pràctica.
- Els riscos sanitaris i complicacions de la mateixa.
- Les cures necessàries per a la cicatrització.
- Les condicions de reversibilitat de la pràctica.
- Les indicacions i contraindicacions a aquests tipus de pràctiques.
- Les característiques dels productes i materials a implantar o utilitzar en la pràctica
escollida.
- La indicació de consultar el servei mèdic en cas que la persona usuària pateixi
malalties o si es produeixen complicacions posteriors.
- Data, signatura i DNI de la persona usuària o de qui en tingui la representació legal.
- Si l’usuari és menor de 16 anys, el consentiment informat s’acompanyarà de la declaració
signada pels seus responsables legals acreditant que el menor té maduresa suficient per
sotmetre’s a aquestes pràctiques.
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- Els consentiments informats s’han de conservar durant tres anys a disposició de l’autoritat
competent.
- A la finalització de la pràctica s’haurà de lliurar a la persona usuària un document acreditatiu
dels serveis realitzats on constin les dades de l’establiment i d’identificació de l’aplicador que
ha realitzat la pràctica.
- L’establiment tindrà a disposició de les persones usuàries fulls de reclamació/denúncia
oficials d’acord amb la normativa vigent.
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