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DECRET 16/2004, DE DIA 13 DE FEBRER, PEL QUAL
ES REGULA L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT
DE BRONZEJAT ARTIFICIAL1
(BOIB núm. 26, de 21 de febrer de 2004)

La creixent utilització que es ve realitzant dels centres de bronzejat pot comportar
perills per a la salut, com a conseqüència de l’exposició del cos humà a radiacions UVA,
ja que al bronzejat artificial, des de la seva introducció en cosmètica, se l’ha relacionat
amb una sèrie d’efectes perjudicials per a la salut.
Per altra part, l’increment de la demanda ha donat lloc a la proliferació
d’establiments on s’ofereix als consumidors aquest servei, per la qual cosa sorgeix la
necessitat de regular les normes bàsiques per a l’exercici d’aquesta activitat, i la
formació mínima que han de posseir les persones que l’exerceixen, així com els
requisits higiènics i sanitaris dels establiments en els quals es realitzi.
L’article 43 de la Constitució espanyola reconeix el dret de tots els ciutadans a la
protecció de la salut i la competència dels poders públics per organitzar i tutelar la
salut pública. I en aquest sentit, tant la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat,
com la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, i la Llei 16/2003, de 28 de
maig, de cohesió i qualitat del sistema nacional de salut, estableixen que les
administracions públiques sanitàries han de vetlar i garantir la protecció de la salut de
tots els ciutadans, i poden regular l’activitat d’aquells centres, establiments o serveis
que, directament o indirectament, puguin tenir conseqüències negatives per a la salut.
Així mateix, l’article 4, punts a) i d) de la Llei 1/1998, de 10 de març, de l’Estatut dels
consumidors i usuaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix el dret
dels consumidors i usuaris a ser protegits enfront dels riscs que puguin afectar la seva
salut i seguretat, i el dret a rebre una informació veraç, correcta i suficient sobre els
diferents productes i serveis.
En aquest sentit, el Reial decret 1002/2002, de 27 de setembre, dictat a l’empara
del que estableix l’article 149.1.16ª de la Constitució espanyola, així com en el
desplegament de la pròpia Llei general de sanitat i de la Llei general per a la defensa
dels consumidors, ha establert el marc en el qual les comunitats autònomes poden
desenvolupar i regular els requisits dels establiments dedicats al bronzejat artificial en
els seus respectius àmbits geogràfics.
Per tot això, a proposta de la titular de la Conselleria de Salut i Consum, d’acord
amb el Consell Consultiu de la comunitat autònoma i havent-ho considerat el Consell
de Govern, en la sessió de dia 13 de febrer de 2004

1

Aquest Decret ha estat modificat pel Decret 77/2012, de 21 de setembre, de simplificació
administrativa i de modificació de diverses disposicions reglamentàries per a la transposició a les Illes
Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, de serveis en el mercat interior (BOIB
núm. 140, de 25 de setembre de 2012).
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DECRET
CAPÍTOL I
OBJECTE, ÀMBIT D’APLICACIÓ I DEFINICIONS

Article 1
1. Es regulen en el present Decret els requisits tècnics i sanitaris als quals queden
sotmesos els establiments no sanitaris de bronzejat artificial mitjançant l’emissió de
raigs ultraviolats (UV), així com les mesures higièniques i sanitàries bàsiques que han
d’acomplir les persones que realitzin aquestes activitats, i la formació bàsica dels
operadors d’aparells de bronzejat artificial.
2. A més del que regula el present Decret, als establiments als quals es refereix els
és d’aplicació el que estableix el Reial decret 7/1988, de dia 8 de gener, relatiu a les
exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats
límits de tensió, i les disposicions que el desenvolupen, i en el Reial decret 444/1994,
d’11 de març, pel qual s’estableixen els procediments d’avaluació de la conformitat i
els requisits de protecció relatius a compatibilitat electromagnètica dels equips,
sistemes i instal·lacions, i les seves posteriors modificacions.
3. Així mateix, als centres de bronzejat artificial, a més d’allò regulat en aquesta
norma, els serà d’aplicació l’establert en el Reial decret 1002/2002, de 27 de setembre,
pel qual es regula la venda i la utilització d’aparells de bronzejat mitjançat radiacions
ultraviolades.
Article 2
Aquest Decret s’aplica als establiments de bronzejat artificial que duen a terme la
seva activitat a les Illes Balears.
Article 3
Als efectes de la present norma s’entén per:
a) Aparells de bronzejat: són aquells equipats amb emissores per a l’exposició de la
pell a radiacions de raigs ultraviolats, i que estan destinats a usos domèstics o en
centres de bronzejat.
b) Centres de bronzejat artificial: establiments que presten al públic, amb finalitats
comercials, a títol onerós o gratuït, un servei de bronzejat mitjançant l’ús
d’aparells equipats amb emissores ultraviolades, l’activitat dels quals s’exerceix
de manera exclusivament o simultàniament a altres de caràcter estètic o
esportiu.
c) Àrea de treball dels centres de bronzejat artificial: zona dels centres de
bronzejat artificial o en col·loquen els aparells de bronzejat artificial, que ha
d’estar completament separada i aïllada de la resta de les dependències de
l’establiment i que ha de destinar-se exclusivament a aquesta finalitat, per
garantir la intimitat dels usuaris i evitar perills per a la salut.
d) Operador d’aparells de bronzejat artificial: persona responsable del maneig i de
la utilització dels aparells de bronzejat artificial.
e) Consumidor o usuari: persones físiques a les quals es refereix l’article 2 de la Llei
1/1998, de 10 de març, pel qual s’aprova l’Estatut dels consumidors i usuaris de
les Illes Balears.
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CAPÍTOL II
INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENT DELS CENTRES I DELS APARELLS
DE BRONZEJAT ARTIFICIAL

Article 4
Els establiments de bronzejat artificial han d’adoptar totes les mesures que siguin
necessàries per garantir la prevenció de riscs per a la salut dels usuaris i dels
treballadors de l’establiment.
Article 5
En els centres als quals es refereix el present Decret s’ha de disposar de lavabos,
vestuaris i dutxes en quantitat i capacitat adequada al nombre d’aparells de bronzejat
de què disposi l’establiment. Les dutxes no poden estar ubicades a l’àrea de treball.
Article 6
Durant tota la franja horària de prestació de serveis de bronzejat artificial ha d’estar
present en l’establiment, com a mínim, una persona amb la formació que es regula en
aquest Decret.
Article 7
Els centres de bronzejat artificial han de disposar d’ulleres de protecció adequades
en la banda ultraviolada de l’espectre per a la protecció dels ulls, durant les sessions
d’exposició, en nombre suficient en proporció als aparells de bronzejat del centre, i és
obligatori el seu ús durant la sessió, les ulleres han d’estar en perfecte estat higiènic,
sanitari i de neteja, i s’han de facilitar de manera gratuïta a l’usuari abans de començar
la sessió.
Article 8
Els locals, els instruments, les ulleres de protecció, els materials i els llits solars que
s’utilitzen en els establiments de bronzejat artificial, han de ser sotmesos després de
cada sessió a tractaments de desinfecció i asèpsia que garanteixin en tot moment la
inexistència de riscs per a la salut dels usuaris.
Article 9
1. Els aparells de bronzejat que s’utilitzin en les sessions de bronzejat artificial han
de complir, com a mínim, les normes de seguretat harmonitzades previstes en el Reial
decret 7/1988, de 8 de gener, modificat pel Reial decret 154/1995. Quan s’utilitzi un
model de prova de conformitat amb les exigències de seguretat diferents a les
previstes en l’anterior Reial decret, els aparells de bronzejat han d’incorporar
l’etiquetat i les instruccions d’ús equivalents als exigits en el mateix Reial decret.
2. En els aparells de bronzejat que s’utilitzen en els centres als quals es refereix la
present norma han de figurar de manera clara les dades i la informació establertes en
els articles 4 i 5 del Reial decret 1002/2002, de 27 de setembre.
3. Els usuaris dels centres de bronzejat artificial no poden rebre radiacions
ultraviolades amb una irradiació efectiva, mesurada segons la Norma UNE EN 60 3352-27, superior als 0,30 W/m2 i amb una longitud d’ona per sota dels 295 nm.
4. Els aparells de bronzejat, un cop cada sis mesos, han de ser sotmesos a revisió
tècnica per alguna entitat prèviament autoritzada a tal efecte per la Conselleria de
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Comerç, Indústria i Energia a l’objecte d’acreditar que l’aparell compleix amb les
característiques establertes en el present Decret que li siguin d’aplicació, així com quan
es realitzin canvis dels elements consumibles d’aquests. L’acreditació del compliment
de la revisió ha de figurar exposada en cadascun dels aparells.
Article 10
Els centres de bronzejat artificial han de disposar d’una farmaciola amb material
adequat i suficient per poder prestar els primers auxilis sanitaris als usuaris que els
puguin necessitar.
Article 11
En els centres de bronzejat, l’àrea on es col·loquin els aparells de bronzejat artificial
ha d’estar completament separada i aïllada de la resta de les dependències de
l’establiment, i el seu ús ha de ser exclusiu a aquesta finalitat, per garantir la intimitat
dels usuaris. L’àrea de treball ha de disposar de l’equipament i de les característiques
següents:
a) Les parets de l’àrea de treball han d’evitar les juntes, han de ser llises, rentables,
resistents a agents químics, impermeables, amb resistència mecànica suficient, i
el sòl ha de ser llis, fàcilment rentable, antilliscant, antiestàtic i resistent a agents
químics.
b) Ha de disposar de rentamans amb aigua potable, freda i calenta, amb grifó,
dispensador de sabó i eixugamans elèctric o tovalloles d’un sol ús.
c) Les dimensions de l’àrea de treball han de ser adequades per a la correcta
disposició de l’equipament.
d) Els elements metàl·lics de les instal·lacions han de ser materials resistents a
l’oxidació.
e) L’àrea de treball ha de disposar de bona il·luminació i ventilació.
f) El mobiliari ha d’estar en bones condicions i ha de ser de fàcil neteja i
desinfecció.
g) Queda prohibida l’entrada i/o permanència d’animals en l’establiment.
h) Els locals han d’estar, en tot moment, nets, desinfectats i en bon estat de
conservació. L’àrea de treball ha de netejar-se amb aigua i detergents, sempre
que sigui necessari i, com a mínim, tots els dies en finalitzar la jornada laboral.
De manera periòdica, s’han de desinfectar totes les superfícies.

CAPÍTOL III
TÈCNIQUES I MESURES
PER GARANTIR LA PROTECCIÓ DE L’USUARI

Article 12
Els titulars dels centres de bronzejat artificial són els responsables de garantir
l’aplicació del que preveu el present Decret en els seus respectius centres per a la
protecció de la salut dels usuaris i del propi personal del centre.
Article 13
Els centres de bronzejat artificial han de realitzar una fitxa a cada usuari on han de
figurar les seves dades, així com les característiques de les exposicions, aparells
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utilitzats, freqüència, nombre de sessions, nombre màxim d’exposicions indicat en un
any i disposar d’un registre de tots els usuaris atesos en el centre. La persona titular
del centre es responsabilitza que es garanteixi la confidencialitat de totes aquestes
dades.
Article 14
Els centres de bronzejat artificial han de tenir exposat al públic, en un lloc ben
visible de l’establiment, el document que acrediti haver efectuat la comunicació de
posada en funcionament a què es refereix l’article 23 del present Decret.
Article 15
Així mateix, han de tenir exposada al públic la relació d’operadors de bronzejat
artificial que treballen en l’establiment, identificades per nom, llinatges i DNI, amb
manifestació expressa d’haver superat el curs de formació, d’acord amb el que disposa
el capítol IV d’aquesta norma.
Article 16
D’acord amb el que preveu el Reial decret 1002/2002, de 27 de setembre, els
centres de bronzejat artificial venen obligats a facilitar-ne als usuaris la següent
informació:
1. Prèviament a sotmetre’s a l’exposició dels aparells UV, els usuaris han de
subscriure obligatòriament la seva conformitat en un document de caràcter
informatiu, en el qual, com a mínim, s’ha de fer constar el següent:
a) 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.
b) És obligatori usar ulleres de protecció enfront de les radiacions ultraviolades
emeses pels aparells de bronzejat per evitar lesions oculars com inflamació
de la còrnia o cataractes.
c) Les radiacions UV poden ser especialment perilloses en usuaris de pell molt
blanca i no han de ser utilitzades per persones que es cremen sense
bronzejar-se, que presenten insolació, que hagin tengut un càncer de pell o
condicions que predisposin aquest càncer. Les persones que hagin tengut
antecedents familiars de càncer de pell també han d’evitar-ne la utilització.
d) Les exposicions als raigs ultraviolats artificials estan prohibides als menors de
devuit anys, i desaconsellades en les dones embarassades.
e) S’han de prendre les precaucions necessàries en els períodes de tractament
amb certs medicaments, entre d’altres, antibiòtics, somnífers,
antidepressius, antisèptics locals o generals, perquè augmenten la
sensibilitat a les radiacions, així com els cosmètics.
f) En conseqüència, l’usuari ha de tenir en compte les precaucions següents:
1) Utilitzar sempre ulleres de protecció adequada durant tota l’exposició.
2) Retirar bé els cosmètics abans de la seva exposició i no aplicar cap filtre
solar.
3) Abstenir-se d’exposar-se a les radiacions ultraviolades durant els períodes
de tractament amb medicaments. En cas de dubte, consultau el metge.
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

4) Respectar quaranta-vuit hores entre les dues primeres exposicions.
5) Seguir les recomanacions relatives a la duració, intensitat d’exposició i
distància de la làmpada.
6) És obligatori treure’s totes les joies i altres objectes ornamentals del cos
abans d’exposar-se a les radiacions ultraviolades.
7) Es recomana no usar perfums ni colònies, ni aplicar-se cremes de
protecció solar abans de l’exposició.
8) No mirar l’emissor de raigs quan està en funcionament.
9) No exposar-se a un aparell de bronzejat artificial i al sol el mateix dia.
10) Consultar el metge si apareixen sobre la pell bòfegues, ferides o
enrogiment.
En el document al qual es refereix l’apartat anterior, han de figurar els diferents
fototipus de pell, així com el programa d’exposició recomanat, i s’han de tenir en
compte les durades màximes, la distància d’exposició i els intervals entre
aquestes.
L’usuari ha de tenir coneixement d’aquest text, ha de firmar el document i ha
d’indicar “llegit i conforme” sobre la firma, el qual ha de ser conservat en el
centre durant cinc anys.
En la sala d’espera o recepció s’ha de col·locar un cartell en el qual la mida dels
caràcters ha de ser aquella que a una distància de 5 metres sigui visible i
fàcilment llegible. En aquest cartell ha de figurar la següent informació:
a) Les radiacions ultraviolades poden provocar càncer de pell i danyar
greument els ulls.
b) És obligatori utilitzar ulleres de protecció.
c) Certs medicaments i els cosmètics poden provocar reaccions indesitjables.
d) No se’n permet l’ús als menors de devuit anys i està desaconsellat en dones
embarassades.
Al mateix temps, s’ha de tenir una taula amb els fototipus i els corresponents
temps d’exposició a la vista del consumidor.
El personal d’aquests centres ha de facilitar totes aquestes informacions a
l’usuari, amb el seu assessorament directe.
Els centres han de proporcionar a l’usuari un calendari/fitxa personalitzat
d’utilització de l’aparell, a l’objecte d’anotar-hi les recomanacions específiques,
les sessions d’exposició radiant i el tipus d’exposició de dosi total rebut amb la
finalitat de dur-ne un control.

Article 17
En el document informatiu al qual es refereix l’article anterior ha de constar la
denominació del centre, la direcció completa, el nom i els llinatges del titular, així com
el seu DNI i el CIF de l’establiment.
Article 18
1. Els centres de bronzejat artificial han de disposar d’un cartell informatiu, com a
mínim en català, en la recepció de l’establiment on s’indiquin els preus de tots els
serveis que es presten en el centre, imposts inclosos. El preu de les sessions n’ha
d’incloure el temps de durada.
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2. Tota la informació dirigida als usuaris, així com la documentació a subscriure per
aquests, ha d’estar redactada, com a mínim, en català.
Article 19
Els centres de bronzejat artificial han de disposar d’un llibre de reclamacions a
disposició dels usuaris.

CAPÍTOL IV
FORMACIÓ DELS OPERADORS
D’APARELLS DE BRONZEJAT ARTIFICIAL

Article 202
1. Els operadors d’aparells de bronzejat artificial han de tenir un nivell de
coneixements suficients i adequats per garantir una prevenció efectiva dels riscs per a
la salut que es puguin derivar de l’exposició a radiacions ultraviolades. Quan no
disposin d’alguna de les titulacions incloses en l’apartat 1 de l’annex II d’aquest Decret
que els habiliti per al maneig dels aparells de bronzejat artificial, han d’haver superat
un curs de formació previ, amb un mínim de 25 hores de durada, el programa del qual
s’ha d’ajustar als continguts formatius inclosos en l’annex I d’aquest Decret.
2. Tenen validesa en el territori de les Illes Balears els documents acreditatius
d’haver superat el corresponent curs de formació d’operadors d’aparells de bronzejat
artificial, que hagin estat expedits en qualsevol estat membre de la Unió Europea.
Article 213
1. Els cursos de formació d’operadors d’aparells de bronzejat artificial han de ser
organitzats i impartits per una entitat formadora que hagi presentat la corresponent
declaració responsable prèvia a l’inici de la seva activitat davant la Direcció General de
Salut Pública i Consum, d’acord amb el model que consta en l’annex IV.
2. Les entitats formadores han de tenir a disposició dels serveis d’inspecció la
documentació acreditativa de les circumstàncies següents:
a) Dades identificatives de la persona física o jurídica que desenvolupa l’activitat.
b) Objectius del curs.
c) Programa del curs, en què s’especifiquin les unitats didàctiques i el nombre
d’hores de durada.
d) Relació del professorat amb els currículums respectius, amb indicació del
DNI/NIE, la titulació i el número de col·legiació.
e) Centre o centres on s’han d’impartir les classes, com també la manera i el lloc en
què s’han de fer les pràctiques.
f) Condicions d’inscripció i nombre de places que s’ofereixen en cada edició del
curs.
g) Persona responsable del curs, que ha de ser metge especialista en dermatologia,
titulació i número de col·legiació.
3. Les entitats formadores han de comunicar l’organització del curs amb
anterioritat a la seva impartició a la Direcció General de Salut Pública i Consum, i han
2
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Article modificat pel Decret 77/2012, de 21 de setembre, esmentat en la nota 1.
Ídem nota anterior.
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d’indicar les dades a què es refereix l’apartat anterior. Qualsevol modificació del
contingut del programa de formació, de la persona responsable o de les persones que
imparteixen el programa s’ha de comunicar a la Direcció General de Salut Pública i
Consum en un termini màxim de trenta dies des del moment en què s’hagi produït.
4. Els cursos impartits en el territori de les Illes Balears s’han d’ajustar a allò que
preveuen aquest Decret i les seves normes de desplegament.
Article 224
1. Es crea el Registre d’Entitats Formadores d’operadors d’aparells de bronzejat
artificial, que ha de gestionar la Direcció General de Salut Pública i Consum. La
informació que s’ha d’inscriure en el Registre d’Entitats Formadores és la següent:
a) Entitats formadores que han declarat l’inici de la seva activitat, conformement al
procediment establert en aquest Decret i les modificacions que s’hi produeixin.
b) Relació de persones que hagin superat els cursos.
2. L’entitat formadora d’operadors d’aparells de bronzejat artificial ha de ser
inscrita en el Registre d’Entitats Formadores de la Direcció General de Salut Pública i
Consum.
3. S’hi han d’inscriure també totes les modificacions que s’hi produeixin.
4. Cada vegada que es faci una edició del curs l’entitat formadora ha de comunicar
a la Direcció General la relació de les persones a les quals s’hagi expedit el
corresponent certificat de formació.
5. L’entitat formadora que vulgui cessar en la seva activitat ho ha de comunicar a la
Direcció General de Salut Pública i Consum, que ha de cancel·lar-ne la inscripció en el
Registre.
6. Els titulars dels centres de bronzejat són responsables de la formació continuada
dels seus treballadors, de la qual s’ha de fer una revisió i actualització de tots els
continguts quan hi hagi canvis tecnològics, estructurals, de productes o modificacions
de normativa aplicable. L’entitat ha d’acreditar documentalment aquesta
circumstància.
7. Són causes de suspensió de l’activitat i, si escau, de tancament de l’establiment,
als efectes de l’article 45.7 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les següents:
a) Falsedat quant a les dades que constin en la comunicació per impartir formació
per a operadors d’aparells de bronzejat o en la documentació adjunta.
b) Incompliment greu del programa de formació.
c) Falsedat quant a les persones que imparteixen els cursos de formació.
d) No presentar la declaració responsable o la comunicació.
L’adopció d’aquestes mesures de suspensió i tancament no té el caràcter de sanció.
8. Les entitats formadores d’operadors d’aparells de bronzejat han de tenir exposat
al públic el número de registre de l’establiment atorgat per la Direcció General de Salut
Pública i Consum.

4

Article modificat pel Decret 77/2012, de 21 de setembre, esmentat en la nota 1.
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CAPÍTOL V
DECLARACIÓ RESPONSABLE PRÈVIA D’INICI D’ACTIVITAT,
REGISTRE I CONTROL SANITARI5

Article 236
1. Es crea el Registre de Centres de Bronzejat Artificial de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, en el qual s’han d’inscriure tots els centres que duguin a terme
aquesta activitat. Les dades que han de constar en el Registre són les de la declaració
responsable.
2. Els titulars dels centres de bronzejat artificial que vulguin iniciar la seva activitat
han de presentar davant la Direcció General de Salut Pública i Consum una declaració
responsable prèvia a l’inici d’activitat, d’acord amb el model establert en l’annex III.
3. Les entitats dedicades a fer les activitats regulades en aquest Decret han de tenir
a disposició dels serveis d’inspecció la documentació acreditativa d’aquestes dades:
a) Descripció detallada de les instal·lacions.
b) Relació d’aparells, material, instrumental, estris i productes que s’han d’utilitzar
en el centre.
c) Descripció detallada dels procediments de neteja i desinfecció de les
instal·lacions i de l’equipament.
d) Presentació del model de document “consentiment informat corresponent”
descrit en l’article 16.3 d’aquest Decret.
e) Relació del personal operador dels aparells de bronzejat artificial.
f) Acreditació de la formació del personal operador.
4. En la declaració responsable prèvia hi ha de constar que la persona titular de
l’establiment coneix la normativa aplicable als centres de bronzejat artificial, la qual es
compleix en el centre corresponent, que disposa de la documentació que així ho
acredita i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el període en què
exerceixi l’activitat.
5. La Direcció General de Salut Pública i Consum pot tancar cautelarment les
instal·lacions que es trobin en funcionament i que no hagin presentat la declaració
responsable d’inici d’activitat.
6. Quan es comprovi l’incompliment dels requisits sanitaris que estableix la
normativa vigent, la Direcció General de Salut Pública i Consum podrà suspendre
temporalment el funcionament de l’establiment, fins que no es resolguin les
deficiències o es compleixin els requisits que preveu aquest Decret.
7. L’adopció de les mesures previstes en els apartats anteriors no té el caràcter de
sanció.
Article 24
El personal dependent de la Conselleria de Salut i Consum, tot respectant-ne el dret
a la intimitat, ha de tenir accés lliure a totes les dependències dels centres de
bronzejat artificial, amb la finalitat de comprovar el compliment d’aquest Decret i de la
normativa vigent que els sigui d’aplicació.
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CAPÍTOL VI
DE LA PUBLICITAT

Article 25
1. En la publicitat dels centres de bronzejat artificial que es realitzi per qualsevol
mitjà ha de constar el missatge següent: “Els raigs dels aparells de bronzejat UV poden
afectar la pell i els ulls. Aquests efectes depenen de la naturalesa i de la intensitat dels
raigs, així com de la sensibilitat de la pell en les persones”.
2. En la publicitat no es pot fer, en cap cas, referència a efectes curatius, preventius
o beneficiosos per a la salut, ni al·lusions sobre l’absència de risc per a la salut.

CAPÍTOL VII
DE LES INFRACCIONS I LES SANCIONS

Article 26
1. L’incompliment del que disposa el present Decret es considera infracció, d’acord
amb el que preveuen els articles des del 32 al 37 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril,
general de sanitat, els articles 54 i següents de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de
les Illes Balears, i els articles des del 47 al 54 de la Llei 1/1998, de 10 de març, de
l’Estatut dels consumidors i usuaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Així mateix, les infraccions han de ser sancionades, respectivament, d’acord amb
l’articulat de les lleis anteriorment esmentades.
3. La competència per iniciar procediment sancionador, així com per imposar les
sancions, correspon al director general d’Acreditació i Avaluació, si es tracta
d’infraccions sanitàries, i al director general de Consum si es refereixen a infraccions en
matèria de defensa dels consumidors i usuaris.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els centres de bronzejat artificial que estiguin en funcionament a l’entrada en vigor
d’aquest Decret disposen d’un termini de 3 mesos per adequar-se a les normes que
s’hi estableixen.

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera
El present Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
Disposició final segona
1. S’autoritza el titular de la Conselleria de Salut i Consum per dictar totes les
disposicions que siguin necessàries en ordre a l’aplicació i el desenvolupament
d’aquest Decret.
2. S’autoritza el director o directora general de Salut Pública i Consum per
modificar o actualitzar els models de declaració responsable prevists en els annexos III
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i IV d’aquest Decret, mitjançant una resolució que ha de ser publicada en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.7

ANNEX I
CONTINGUT BÀSIC DE LA FORMACIÓ DELS OPERADORS
D’APARELLS DE BRONZEJAT ARTIFICIAL
1. Part teòrica, amb una durada mínima de 20 hores lectives impartides sota la
responsabilitat i el control d’un metge amb l’especialitat de Dermatologia, sobre les
següents matèries:
a) Dermatologia bàsica
b) Nocions bàsiques d’anatomia i fisiologia de la pell.
c) Fototipus cutanis, la seva relació amb les diferents reaccions possibles davant
l’exposició a radiacions UV.
d) Nocions bàsiques sobre radiacions.
e) Efectes biològics de les radiacions solars.
f) Efectes dels raigs UV sobre la pell.
g) Lesions cutànies que poden ser generades per l’exposició a raigs UV.
h) Lesions cutànies que poden empitjorar després de l’exposició a radiacions UV.
i) Fàrmacs que modifiquen la fotosensibilitat.
j) Efectes de les radiacions UV sobre els ulls.
k) Riscs de l’exposició a radiacions UV en Patologia Oftàlmica.
l) Necessitat de protecció ocular adequada. Nocions bàsiques sobre vidres de
protecció ocular contra radiacions UV.
m) Instruccions bàsiques a considerar per les persones usuàries d’ABA.
n) Contraindicacions de l’exposició a raigs ultraviolats.
o) Instruccions higièniques i sanitàries.
p) Tipus d’aparells emissors de raigs ultraviolats. Classes. Indicacions. Normativa.
q) Maneig i manteniment dels aparells de bronzejat artificial.
r) Registre d’usuaris. Fitxa individualitzada. Llibre de reclamacions.
s) Introducció a la formació continuada dels operadors d’ABA.
t) Normativa que regula aquesta activitat.
2. Part pràctica, amb una durada mínima de 5 hores, que consisteix en
l’aprenentatge del maneig dels diferents aparells.
3. Per poder-se acreditar la formació és necessari justificar una assistència a les
hores lectives, com a mínim d’un 90% de les classes del curs i superar una prova
d’avaluació, la qual pot ser supervisada pels serveis tècnics de la Direcció General
d’Avaluació i Acreditació.
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ANNEX II
TITULACIONS QUE HABILITEN PER PODER ACTUAR COM A OPERADORS
D’APARELLS DE BRONZEJAT ARTIFICIAL I PROCEDIMENT D’HOMOLOGACIÓ
1. Les titulacions que habiliten per poder actuar com a operadors d’aparells de
bronzejat artificial sense necessitat de realitzar el curset de formació al qual fa
referència l’Annex I, són les següents:
a) Títol de llicenciat en Medicina.
b) Títol de llicenciat en Farmàcia.
c) Títol de diplomat en Fisioteràpia.
d) Títol de diplomat en Infermeria.
e) Tècnic superior en Estètica.
2. Suprimit8

ANNEX III
DECLARACIÓ RESPONSABLE PRÈVIA A L’INICI DE L’ACTIVITAT
D’UN CENTRE DE BRONZEJAT ARTIFICIAL9

DADES DE LA PERSONA TITULAR
Nom i llinatges:
NIF: … … … … … … … … … … … … NIE: … … … … … … … …
Com a persona propietària o titular ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ...
En representació d ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
CIF ... ... ...
Domicili social (notificacions) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Telèfon................................................ Fax ... ... ............................... ... ..
Adreça electrònica ... ... ... ... ... ... ...
DADES DE L’ESTABLIMENT
Nom comercial:
Domicili de l’activitat:
Localitat:
CP:
Telèfon:
Adreça electrònica:

Municipi:
Fax:

Objecte de la comunicació: (senyalau l’opció que correspongui)
Posada en funcionament
Canvi de titular
Tancament
Modificacions (indicau la modificació).........................................
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Documentació de què disposau:
Descripció detallada de les instal·lacions.
Relació d’aparells, material, instrumental, estris i productes que s’han d’utilitzar
en el centre.
Descripció detallada dels procediments de neteja i desinfecció de les
instal·lacions i de l’equipament.
Presentació del model de document “consentiment informat corresponent”,
descrit en l’article 16.3 del Decret.
Relació del personal operador dels aparells de bronzejat artificial.
Acreditació de la formació del personal operador.
En els casos de canvi de titular s’ha de presentar la mateixa documentació que per a
l’inici de l’activitat.
DECLAR, sota la meva responsabilitat, que les dades contingudes en aquesta
comunicació prèvia són certes i que el desenvolupament de l’activitat es fa observant
els requisits reglamentaris aplicables a les activitats que desenvolupi que estan
regulades en el Decret 16/2004, de 13 de febrer, pel qual es regula l’exercici de
l’activitat de bronzejat artificial. També declar que dispòs de la documentació
acreditativa del compliment dels requisits i que em compromet a mantenir-ne el
compliment mentre desenvolupi l’activitat.
Lloc i data
Signat:
(Signada, segons el cas, per la persona titular, per l’administrador o administradora
nomenat, pels administradors mancomunats o pels comuners si la comunitat de béns
no ha designat administrador o per la persona física titular)
DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM

ANNEX IV
DECLARACIÓ RESPONSABLE PRÈVIA PER A L’INICI D’ACTIVITAT D’ENTITAT
FORMADORA EN CURSOS D’OPERADORES D’APARELLS DE BRONZEJAT ARTIFICIAL10
DADES DE LA PERSONA TITULAR
Nom i llinatges (si és persona física):
NIF: … … … … … … … … … … NIE: … … … … …… … … … … …
Com a persona propietària o titular ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ..
En representació d ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
CIF ... ... ...
Domicili social (notificacions) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....................
Telèfon ... ... ... ... ... ... .. Fax ... ... ... ... ..
Adreça electrònica ... ... ... ... ... ... ...
10
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DADES DE L’ESTABLIMENT
Nom comercial:
Domicili de l’activitat:
Localitat: Municipi:
CP:
Telèfon:
Adreça electrònica:

Fax:

Objecte de la comunicació: (senyalau l’opció que correspongui)
Posada en funcionament
Canvi de titular
Tancament
Modificacions (indicau la modificació).........................................
Documentació de què disposau:
Dades identificatives de la persona física o jurídica que fa la comunicació.
Objectius del curs.
Programa del curs, en què s’especifiquin les unitats didàctiques i el nombre
d’hores de durada.
Relació del professorat amb els currículums respectius, amb indicació del
DNI/NIE, la titulació i el número de col·legiació.
Centre o centres on s’impartiran les classes, com també la manera i el lloc en
què s’han de fer les pràctiques.
Condicions d’inscripció i nombre de places que s’ofereixen en cada edició del
curs.
Persona responsable del curs, la qual ha de ser metge especialista en
dermatologia, titulació i número de col·legiació.
En els casos de canvi de titular s’ha de presentar la mateixa documentació que per a
l’inici de l’activitat.
DECLAR, sota la meva responsabilitat, que les dades contingudes en aquesta declaració
responsable prèvia a l’inici de l’activitat com a entitat formadora d’operadors
d’aparells de bronzejat artificial són certes i que el desenvolupament de l’activitat es fa
observant els requisits establerts en el Decret 16/2004, de 13 de febrer, pel qual es
regula l’exercici de l’activitat de bronzejat artificial, i, en especial, el capítol IV d’aquest
Decret. També declar que dispòs de la documentació acreditativa del compliment dels
requisits i que em compromet a mantenir-ne el compliment mentre desenvolupi
l’activitat.
Lloc i data
Signat:
(Signada, segons el cas, per la persona titular, per l’administrador o administradora
nomenat, pels administradors mancomunats o pels comuners si la comunitat de béns
no ha designat administrador o per la persona física titular)
DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM

