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Decret 348/2001, de 4 de desembre (DOGC 3541, de 27 de 
desembre), pel qual es regulen els centres de bronzejat 
artificial. Modificat pel Decret 276/2003, de 21 d’octubre. 
 

Articles 9, 10, 11, 12, 13 i 15 

 
Article 9    [redactat d’acord amb el Decret 276/2003, de 21 d’octubre] 
 
Informació a les persones usuàries 
 
9.1 En la recepció, sala d'espera o entrada a l'establiment hi haurà un cartell informatiu fàcilment 
visible al públic, escrit amb caràcters no inferiors a 6 mm, on s'indiquin les informacions següents: 
 
"Advertiment per a la utilització dels bancs solars 
 
"És obligatori l'ús d'ulleres de protecció adequades, per evitar lesions oculars. 
 
"És obligatori desmaquillar-se i retirar tots els cosmètics de la pell, abans d'exposar-se als raigs 
ultraviolats per evitar reaccions indesitjables. 
 
"És obligatori treure's totes les joies i altres elements ornamentals del cos abans de les sessions. 
 
"És prohibit utilitzar els raigs ultraviolats a menors de 18 anys i es desaconsella a les dones 
embarassades. 
 
"Els perfums i colònies provoquen un augment de la fotosensibilitat, per tant és recomanable no usar 
aquests productes abans de l'exposició als raigs. 
  
"No us apliqueu cremes de protecció solar. 
 
"Els bancs emissors de raigs ultraviolats tenen una llum intensa. No mireu l'emissor quan el banc està 
en funcionament. 
 
"No us exposeu als raigs ultraviolats durant els períodes en què prengueu medicaments que 
augmentin la sensibilitat als raigs ultraviolats, per exemple, antibiòtics, antidepressius, somnífers, 
antisèptics locals o generals. En cas de dubte, consulteu el vostre metge. 
 
"Respecteu un període de 48 hores entre les dues primeres exposicions. 
 
"No us exposeu al sol i als bancs solars el mateix dia. 
 
"Seguiu les instruccions i recomanacions respecte de la durada, els intervals d'exposició i les 
distàncies a les làmpades. 
  
"Les radiacions ultraviolades poden provocar càncer de pell. Consulteu a un metge si us surten 
taques, erupcions o eczemes a la pell, i també en casos d'antecedents de patologies cutànies. 
 
"9.2 A més hi figuraran els fototipus de pell més comuns i els efectes biològics de les radiacions 
segons el tipus de pell. Així mateix es disposarà d'una taula a la vista del consumidor que informarà 
del temps màxim d'exposició als raigs i del temps d'espera entre les sessions en funció del banc solar 
i del fototipus de pell. 
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Article 10    [redactat d’acord amb el Decret 276/2003, de 21 d’octubre] 
 
Fulletons informatius 
 
"Les persones que s'ocupen del funcionament dels bancs solars estan obligades a informar les 
persones usuàries sobre els perills de l'exposició als raigs ultraviolats. 
 
"Per aquest motiu, facilitaran a les noves persones usuàries un fulletó amb el text explicatiu que 
inclogui les indicacions següents: 
 
"És obligatori l'ús 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 UV 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 o condicions que predisposin a l'esmentat càncer. Les persones que hagin 
tingut antecedents familiars també han d'evitar utilitzar-les. 
 
"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 als menors de divuit 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, entre d'altres antibiòtics, somnífers, antidepressius i antisèptics locals o generals, ja 
que augmenten la sensibilitat a les radiacions, com també ho fan els cosmètics. 
 
"Per tant, s'han de prendre les precaucions següents: 
 
"Utilitzeu sempre ulleres de protecció adequades durant tota l'exposició. 
 
"Retireu bé els cosmètics abans de l'exposició i no apliqueu cap filtre solar. 
 
"Absteniu-vos d'exposar-vos a les radiacions ultraviolades durant els períodes de tractament amb 
medicaments. En cas de dubte consulteu el metge. 
 
"No us exposeu al sol i al banc solar el mateix dia. 
 
"Respecteu 48 hores entre la primera i la segona exposició. 
 
"Seguiu les recomanacions relatives a la durada, la intensitat d'exposició i la distància de la làmpada. 
 
"Consulteu el metge si us surten butllofes a la pell, ferides o vermellors. 
 
"A més, figuraran els diferents fototipus de pell, el risc que implica cadascun d'ells i el programa 
d'exposició recomanat en funció del temps màxim, la distància i el temps d'espera entre sessions. 
 
"En el fulletó hi constarà la denominació de l'establiment, l'adreça completa i el NIF de la persona 
titular. 
 
"La persona usuària certificarà que ha tingut coneixement d'aquest text signant un document de 
reconeixement a la persona responsable de la instal·lació i esmentant els termes "llegit i aprovat" sota 
la signatura. La persona usuària té dret a obtenir còpia del fulletó informatiu. 
 

 (...). 
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Article 11 

Informació en el banc solar 

A cada banc solar ha de constar, en lloc visible, amb caràcters no inferiors a 4 mm, els següents 
advertiments: 

ATENCIÓ: RAIGS ULTRAVIOLATS. 

RESPECTEU LES CONDICIONS I PRECAUCIONS D’ÚS INDICATS ALS CARTELLS 
INFORMATIUS. 

UTILITZEU SEMPRE ULLERES DE PROTECCIÓ ADEQUADES. 

 

Article 12 

Publicitat i informació sobre els preus dels serveis 

12.1 Tots els establiments han de disposar d’un cartell informatiu, visible al públic i col·locat en la 
recepció o l’entrada, on s’informi dels preus de tots els serveis que es prestin. 

12.2 Els preus han d’incloure tots els impostos, així com indicar el concepte al quan van assignats. 

12.3 És obligatori que qualsevol informació o publicitat de preus de les sessions vagi indicada en 
períodes de temps per minuts. En cas que es doni publicitat dels preus de sessions, cal fer constar la 
durada de les sessions en minuts. 

 

Article 13 

Facturació 

Els establiments estan obligats a lliurar a les persones usuàries una factura o comprovant en què 
constin, com a mínim, les dades següents: 

Nom de l’establiment, adreça completa i NIF. 

Indicació dels serveis prestats i altres conceptes cobrats. 

Preu de cada un dels serveis o conceptes. 

Preu total pagat. 

Data i hora de la prestació del servei o lliurament de la factura o comprovant. 

 

Article 15 

Idioma de la informació 

Tota la informació dirigida a les persones usuàries, tant als bancs solars, com al local, de consells i 
instruccions d’ús, així com d’informació de preus, ha d’estar com a mínim en català. 


