
 

 

 

 

 

L'Aliança per la baixada de l'IVA a l'10% a les perruqueries realitza un nou 

estudi per conèixer com està evolucionant la desescalada al sector de la 

imatge personal 

 

LA DESESCALADA ARRUÏNA A LES PERRUQUERIES:  

QUASI EL 60% DE LES PERRUQUERIES CATALANES TREBALLA PER SOTA 

DEL 33% DE LA SEVA CAPACITAT 

 

El 95,68% de les perruqueries reclama de forma unànime la baixada de l'IVA 

per salvar el sector de la seva ruïna econòmica 

 

Barcelona, 4 de juny de 2020. Aquesta setmana es compleix el primer mes de 

l'inici de la desescalada des del passat 4 de maig quan va arrencar la fase 0 

en tot el territori nacional. L'Aliança per la baixada de l'IVA al 10% a les 

perruqueries, dona a conèixer els resultats de l'Estudi sobre la desescalada en 

el sector de les Perruqueries a Espanya; continuant amb la resposta massiva 

dels salons de perruqueria i imatge personal als estudis promoguts per 

l'Aliança, han participat en aquesta ocasió més de 300 perruqueries de les 

organitzacions catalanes integrades a L’Aliança: ACPEP-Associació Catalana 

de Professionals de Perruqueria i Estètica, FEDCAT-Federació Catalana de 

Perruqueria i Bellesa, Gremi Artesà d'Estètica i Bellesa de Catalunya i 

Associació d'esteticistes Tarraconense. 

 

Com a punt de partida, l'estudi reflecteix que el 77,65% dels salons de 

perruqueria va obrir de forma majoritària el passat 4 de maig, des del mateix 

inici de la Fase 0, posant novament de manifest el seu compromís social i el 

caràcter de servei essencial amb el qual els professionals i autònoms de les 

perruqueries desenvolupen la seva feina. 

 

En relació al percentatge d'activitat que ha desenvolupat el sector de la 

imatge personal, el 57,82% de les perruqueries catalanes està treballant per 

sota del 33% de la seva activitat normal. 

 

Pel que fa a el percentatge de la plantilla amb la qual han iniciat la seva 

activitat, tenint en compte que les perruqueries únicament poden reiniciar la 



seva activitat amb un 30% de l'aforament dels establiments, el 61'30% dels 

locals ha obert amb menys de l'33% del seu personal. 

 

Sobre les mesures i protocols d'higiene obligatoris per reprendre l'activitat, el 

sector de les perruqueries demostra la seva ràpida capacitat de resposta en 

l'aplicació de les mesures higienico-sanitàries, el distanciament interpersonal, i 

l'adaptació a sistema de cita prèvia. En aquest sentit, els principals problemes 

que afronta el sector de les perruqueries per complir aquests protocols tenen 

a veure amb el seu cost econòmic, ja que el 54,92% considera bastant o molt 

difícil assumir les despeses de les compres de guants, màscares i sistemes de 

protecció, en la seva majoria d’un sol ús, o les limitacions respecte a l'agilitat 

del servei i la necessitat de realitzar una atenció personalitzada de cada 

treballador a cada client, que es considera bastant o molt difícil per al 51,68% 

de les perruqueries. 

 

Pel que fa a la capacitat de resistència de el sector a les limitacions en la 

prestació de servei amb la qual es va posar en marxa el servei a la Fase 0 el 

passat 4 de maig, el 61,94% de les perruqueries es troben a el límit del seu 

supervivència (i més les de Catalunya que encara no han arribat a la fase 2 

on es flexibilitzen les mesures suprimint la cita prèvia o incrementant 

l'aforament dels salons al 40%). 

 

En relació a les mesures econòmiques de suport a les pimes activades pel 

Govern espanyol, el 89,15% de les perruqueries que han participat en l'estudi, 

consideren que és bastant o molt important que es mantinguin els ERTOs fins a 

recuperar la productivitat del seu negoci, molt més enllà de la finalització de 

l'alarma nacional si es vol evitar l'amenaça de desaparició de més del 40% de 

les perruqueries fins a un total de 1.900 a Catalunya. 

 

Com a conclusió de tot l'anterior, i tenint en compte l'injust tractament fiscal 

en què porta 8 anys instal.lat el sector de la perruqueria patint un 21% d'IVA 

tot i considerar-se un servei essencial, el 95,68% de les perruqueries considera 

que la baixada de l'IVA al 10% seria una eina clau e indispensable per 

garantir la sostenibilitat i viabilitat d'aquests petits negocis i sortir d'aquesta 

crisi econòmica. 

 

En aquest context, l'Aliança per la baixada de l'IVA al 10% a les perruqueries, 

ha reactivat els contactes amb tots els grups parlamentaris que van recolzar 

la PNL aprovada el 2018 que reclamava la baixada de l'IVA, i que va ser 

recolzada pels grups polítics que donen suport a l'actual govern de coalició. 
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