Aquest text té caràcter merament informatiu. L'única versió vàlida és la que ha estat publicada en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 17 de març de 2004.

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LES NORMES SANITÀRIES APLICABLES
ALS ESTABLIMENTS DE TATUATGE I/O PÍRCING
CAPÍTOL 1. OBJECTE, ÀMBIT D’APLICACIÓ I DEFINICIONS
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Aquesta Ordenança té per objecte establir les normes sanitàries aplicables als establiments no
sanitaris de Mollet del Vallès on es realitzen pràctiques de tatuatge i/o pírcing, amb la finalitat
de protegir la salut dels usuaris i dels treballadors, i regular les funcions de control i
verificació del compliment d’aquestes normes sanitàries.
Article 2. Definicions
A efectes d’aquesta Ordenança s’entenen per:
a) Establiment de tatuatge i/o pírcing: establiment no sanitari on es porten a terme activitats de
tatuatge i/o pírcing, ja sigui amb caràcter exclusiu o integrat en centres on es realitzin altres
activitats.
b) Instal· lacions no estables: espais habilitats per a la pràctica de tatuatge i/o pírcing amb
motiu de la celebració de fires, congressos o altres esdeveniments similars.
c) Àrea de treball: dependència de l’establiment on específicament es realitzen les activitats
de tatuatge i/o pírcing.
d) Tatuatge: procediment de decoració del cos humà amb dibuixos que consisteix en la
introducció de pigments colorants a la pell, per mitjà de puncions, inclosa la tècnica de
micropigmentació.
e) Pírcing: procediment de decoració del cos humà amb joies que consisteix en la subjecció
d’aquestes al cos travessant la pell, mucoses i/o altres teixits corporals, no inclosa la
perforació d’orelles realitzada mitjançant tècnica de subjecció de l’arracada de manera
automàtica, estèril i d’un sol ús.
f) Aplicadors de tatuatges i/o pírcings: personal que realitza activitats que impliquen la
perforació de pell, mucoses i/o altres teixits.
CAPÍTOL 2. INSTAL· LACIONS I EQUIPAMENTS
Article 3.
1. Les característiques de les instal· lacions dels establiments on es portin a terme activitats de
tatuatge i/o pírcing han de garantir la prevenció de riscos sanitaris per als usuaris i els
aplicadors.
2. Quan amb motiu de fires, congressos o altres esdeveniments similars es realitzin activitats
de tatuatge i/o pírcing en instal· lacions no estables, aquestes hauran de complir condicions
sanitàries equivalents a les que estableix aquesta Ordenança.
SECCIÓ 1A. CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Article 4.
1. Les activitats de tatuatge i/o pírcing només es poden realitzar en establiments que s’adeqüin
a les prescripcions que estableix aquesta Ordenança.

2. Els locals on es realitzin les activitats de tatuatge i/o pírcing han d’estar nets, desinfectats i
en bon estat. Com a mínim en acabar la jornada laboral i sempre que sigui necessari el local es
netejarà amb aigua i detergents. De manera periòdica se’n desinfectaran totes les superfícies.
3. El disseny i els materials de construcció del mobiliari dels locals destinats a les activitats de
tatuatge i/o pírcing han de permetre una fàcil neteja i desinfecció.
4. Els elements metàl· lics de les instal· lacions han de ser de materials resistents a l’oxidació.
Article 5.
1. Els actes sobre la pell o altres teixits corporals s’han de realitzar en una àrea específica de
treball, aï llada de la resta de l’establiment, 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.
2. El mobiliari de l’àrea de treball i el material necessari per a les pràctiques de tatuatge i/o
pírcing ha d’estar disposat de manera que l’accés del personal aplicador als utensilis que
precisi sigui fàcil i comporti els mínims desplaçaments possibles.
3. Resta prohibida l’entrada d’animals a l’àrea de treball, així com de les persones alienes a
l’activitat.
Article 6.
Els establiments no sanitaris on es realitzin pràctiques de tatuatge i/o pírcing hauran de
disposar dels fulls oficials de reclamació/denúncia per tal que les persones beneficiàries dels
serveis que presten els puguin fer servir en qualsevol moment.
SECCIÓ 2A. REQUISITS DE L’EQUIPAMENT I INSTRUMENTAL
Article 7.
1. Tots els estris i materials que s’utilitzen en les activitats de tatuatge i/o pírcing i que entren
en contacte amb les persones han d’estar nets i desinfectats i en bon estat de conservació. Els
materials utilitzats que no siguin d’un sol ús han de permetre l’esterilització o desinfecció
amb els mètodes que s’estableixen en els apartats següents.
2. Les agulles, les xeringues, les tintes i altres elements o materials que penetren o travessen la
pell, les mucoses i/o altres teixits han de ser sempre estèrils i d’un sol ús.
3. Els estris de rasurat i afaitat han de ser d’un sol ús, i no es poden utilitzar navalles
tradicionals ni altres elements de fulles no rebutjables.
4. No es poden utilitzar els anomenats llapis tallasang.
5. El material d’ús no rebutjable s’ha de rentar i esterilitzar fent servei algun dels mètodes
següents:
a) L’autoclau de vapor a 120ºC i una atmosfera de pressió durant vint minuts, o altres
d’equivalents per combinació de la temperatura, temps i pressió.
b) El calor sec a 170ºC durant seixanta minuts, o combinacions equivalents.
Aquest material s’ha de guardar en condicions adients fins al moment de la seva utilització.
6. El material d’ús no rebutjable que no és resistent als mètodes d’esterilització i que es pot
contaminar accidentalment s’ha de rentar acuradament i desinfectar abans de cada nova
utilització fent servir algun dels mètodes següents:
a) Immersió de l’objecte en una solució de glutaraldehid al 2% durant trenta minuts.
b) Immersió de l’objecte en una solució de 200 ml de lleixiu de 50 gr de clor/l en un litre
d’aigua durant trenta minuts.
c) Immersió de l’objecte en un recipient tapat que contingui alcohol etílic al 70% durant trenta
minuts.
d) Ebullició durant vint minuts.

7. Els establiments de tatuatge i/o pírcing han de disposar d’una farmaciola equipada amb
material suficient per poder garantir l’assistència de primers auxilis als usuaris.
CAPÍTOL 3. HIGIENE I PROTECCIÓ PERSONAL
Article 8.
1. Els aplicadors de tatuatge i/o pírcing han d’estar vacunats de l’hepatitis B i del tètanus.
2. Els aplicadors de tatuatges i/o pírcings han de rentar-se les mans amb aigua i sabó abans de
qualsevol actuació i en acabar l’activitat, com també cada vegada que es reemprengui
l’activitat si hi ha interrupcions.
3. En cada aplicació aquest personal ha d’utilitzar guants de tipus quirúrgic d’un sol ús.
4. Els aplicadors que pateixin lesions de la pell per ferides, cremades o malalties infeccioses o
inflamatòries han de cobrir-se la lesió amb material impermeable. Quan això no sigui
possible, aquest personal s’abstindrà de realitzar serveis en contacte directe amb els clients
fins a la seva curació.
5. Els aplicadors han d’utilitzar roba neta i específica per a la seva feina, la qual serà
substituï da sempre que es taqui de sang i/o fluids corporals.
6. En cas que l’instrumental caigui a terra s’ha d’esterilitzar o desinfectar, segons escaigui,
abans d’usar- lo de nou.
CAPÍTOL 4. MESURES D’AUTOCONTROL
Article 9.
Els titulars dels establiments de tatuatge i/o pírcing són els responsables de la higiene i
seguretat de les activitats que s’hi realitzen, així com del manteniment de les instal· lacions,
l’equipament i l’instrumental en les condicions que fixa aquesta Ordenança.
Article 10.
Els titulars dels establiments de tatuatge i/o pírcing han d’identificar qualsevol aspecte de
l’activitat que sigui determinant per garantir la protecció de la salut dels usuaris dels seus
serveis, com també dels aplicadors que hi treballen, i han d’adoptar les mesures correctores
adients.
CAPÍTOL 5. FORMACIÓ DELS APLICADORS
Article 11.
Els aplicadors de tatuatges i/o pírcing han de disposar d’un nivell de coneixements suficients
per realitzar una prevenció efectiva dels riscos per a la salut associats a les activitats objecte
d’aquesta Ordenança. A aquests efectes, han de superar els corresponents cursos de formació,
d’un mínim de 15 hores de duració, homologats per l’Institut d’Estudis de la Salut, excepte si
estan en possessió d’alguna de les titulacions següents: llicenciatura de Medicina i Cirurgia,
llicenciatura de Farmàcia o diplomatura en Infermeria.
CAPÍTOL 6. GESTIÓ DE RESIDUS
Article 12
1. Els residus tallants i punxants que generin els establiments i les instal· lacions no estables
com a conseqüència de la pràctica de tatuatge i/o pírcing tenen el risc de transmetre
infeccions, per la qual cosa caldrà adoptar en la seva gestió les precaucions que s’indiquen a
continuació.

2. La seva recollida s’ha de fer en recipients impermeables, rígids, a prova de punyiment,
estancs amb tanca especial hermètica de fàcil obertura i que no pugui obrir-se de manera
accidental, les característiques tècniques dels quals s’adaptaran als criteris següents:
a) Opacitat a la vista
b) Resistència al trencament
c) Asèpsia total en el seu exterior
d) Absència total en el seu exterior d’elements sòlids, punyents i tallants.
3. Aquests residus es podran emmagatzemar, en el cas d’establiments, dins el mateix centre
durant un període màxim d’un mes.
4. L’establiment autoritzat sanitàriament per a la pràctica de tatuatge i/o pírcing haurà de
portar un registre intern dels residus tallants i punxants que genera.
5. Aquets residus només es podran lliurar a entitats autoritzades legalment per a la gestió de
residus sanitaris.
CAPÍTOL 7. AUTORITZACIONS I INSPECCIONS SANITÀRIES
Article 13. Autoritzacions
1. La pràctica de tatuatge i/o pírcing es condiciona a l’obtenció prèvia d’una autorització
sanitària, la finalitat de la qual és verificar el compliment de les normes sanitàries establertes
en aquesta Ordenança.
2. L’òrgan municipal competent per resoldre la sol· licitud d’autorització sanitària s’ha de
pronunciar al respecte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva
presentació en el Registre General d’Entrades de l’Ajuntament. En el supòsit que la sol· licitud
d’autorització no es resolgui de manera expressa en el termini esmentat, caldrà entendre- la
atorgada per silenci administratiu.
3. Als efectes de l’autorització sanitària, cal adjuntar a la sol· licitud la documentació següent:
a) Descripció detallada de les instal· lacions
b) Descripció detallada de les activitats que s’hi portaran a terme i de l’equipament i
l’instrumental destinat a les operacions d’esterilització i desinfecció
c) Descripció del procediment de neteja i desinfecció de les instal· lacions
d) Acreditació de la formació del personal aplicador de conformitat amb el que estableix
l’article 11 d’aquesta Ordenança.
4. L’òrgan competent municipal pot sol· licitar les dades addicionals que siguin rellevants per
verificar el compliment de les normes sanitàries establertes en aquesta Ordenança.
5. Sense perjudici del que s’estableix en l’article següent, l’autorització sanitària té una
vigència indefinida en el cas dels establiments, i la vigència que es fixi en l’acte d’atorgament
en el cas de les instal· lacions no estables.
Article 14. Inspecció
1. L’Ajuntament té la potestat de vigilar i controlar el compliment efectiu del que s’estableix
en aquesta Ordenança. Amb aquesta finalitat, els tècnics municipals tenen lliure accés a totes
les dependències dels establiments o instal· lacions no estables on es realitzen pràctiques de
tatuatge i /o pírcing.
2. L’òrgan municipal competent pot tancar cautelarment els establiments o les instal· lacions
que no comptin amb l’autorització que preveu l’article 13 d’aquesta Ordenança. Igualment, en
cas que constati un incompliment de les condicions sanitàries que estableix aquesta
Ordenança, i fins que no es resolguin els defectes o es compleixin els requisits que preveu
aquesta Ordenança, pot suspendre temporalment el funcionament de l’establiment o la
prestació d’aquests serveis.
3. L’adopció de les mesures que preveu l’apartat anterior no té caràcter de sanció.

CAPÍTOL 8. DE LES INFRACCIONS I SANCIONS
Article 15.
1. Constitueixen infracció administrativa d’aquesta Ordenança les accions i omissions que
representin vulneració del seus preceptes. Les infraccions, que es classifiquen en lleus, greus i
molt greus, seran sancionades amb una multa després de seguir-se el procediment sancionador
corresponent.
2. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques o jurídiques
titulars de l’establiment o instal· lació.
3. Quan les infraccions comeses puguin ser constitutives de delicte o falta és comunicarà a
l’autoritat judicial competent.
4. Per a la graduació de les sancions es tindrà en compte:
a) La concurrència de risc per a la salut de les persones en les circumstàncies objectives dels
fets
b) L’existència d’intencionalitat o reiteració
c) La reincidència
Article 16. Infraccions
1. Tenen la consideració d’infraccions administratives lleus d’aquesta Ordenança les accions
o omisions següents:
a) La simple irregularitat en l’observació del que preveu aquesta Ordenança sense
transcendència directa per a la salut pública.
b) La simple negligència en el manteniment i control de les instal· lacions, l’equipament i
l’instrumental dels establiments de tatuatge i/o pírcing, quan l’alteració o risc sanitari produï ts
siguin de poca entitat.
c) Les irregularitats en el compliment del que preveu aquesta Ordenança que no mereixin la
qualificació de faltes greus o molt greus.
2. Tenen la consideració d’infraccions administratives greus d’aquesta Ordenança les accions
o omisions següents:
a) La realització de pràctiques de tatuatge i/o pírcing en establiments no sanitaris sense
l’autorització que preveu l’article 13 d’aquesta Ordenança.
b) La falta absoluta de control i observació de les degudes precaucions en l’ús de les
instal· lacions i de l’equipament i l’instrumental necessari per a l’aplicació dels tatuatges i/o
pírcings. A aquests efectes, es considerarà falta absoluta de control no realitzar les activitats
que preveuen els apartats 1 al 6 de l’article 7 i l’article 8 d’aquesta Ordenança.
c) L’incompliment dels requeriments específics formulats per l’autoritat competent pel que fa
a les instal· lacions, als requisits de l’equipament i l’instrumental i a les mesures d’higiene i
protecció personal, sempre que es produeixin per primera vegada.
d) Les infraccions a les prescripcions d’aquesta Ordenança que siguin concurrents amb altres
infraccions lleus o hagin servit per facilitar-ne o encobrir- ne la comissió.
e) La resistència a subministrar dades, facilitar informació o prestar col· laboració a
l’Ajuntament en la matèria que regula aquesta Ordenança.
f) La reincidència en la comissió d’infraccions lleus en els tres últims mesos.
3. Tenen la consideració d’infraccions administratives molt greus d’aquesta Ordenança les
accio ns o omisions següents:
a) Les infraccions a les prescripcions d’aquesta Ordenança que realitzades de manera
conscient i deliberada produeixin un dany greu als usuaris dels establiments de tatuatge i/o
pírcing.
b) Les infraccions a les prescripcions d’aquesta Ordenança que siguin concurrents amb altres
infraccions greus o hagin servit per facilitar-ne o encobrir-ne la comissió.

c) L’incompliment reiterat dels requeriments específics formulats per l’autoritat sanitària
competent.
d) La negativa absoluta a facilitar informació o prestar col· laboració als serveis de control i
inspecció.
e) La resistència, coacció, amenaça, represàlia, desacatament o qualsevol altra forma de
pressió exercida sobre l’autoritat sanitària o els seus agents.
f) La reincidència en la comissió de faltes greus en els últims cinc anys.
Article 17. Sancions
Les infraccions tipificades en l’article anterior se sancionaran amb una multa per un import
comprès en els límits següents:
a) Les infraccions lleus, fins a 3.005 €
b) Les infraccions geus, de 3.006 a 15.025 €
c) Les infraccions molt greus, de 15.026 a 30.050 €
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
1. Els titulars dels establiments que en la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordenança
estiguin desenvolupant activitats de tatutatge i/o pírcing disposaran d’un termini de tres
mesos, comptador a partir de la seva entrada en vigor, per sol· licitar l’autorització sanitària
que s’hi regula.
2. L’òrgan municipal competent per resoldre les sol· licituds d’autorització sanitària a què es
refereix aquesta disposició transitòria s’haurà de pronunciar al respecte en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la seva presentació en el Registre General d’Entrades de
l’Ajuntament. En el supòsit que la sol· licitud d’autorització no es resolgui de manera expressa
en el termini esmentat, caldrà entendre- la atorgada per silenci administratiu.

