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Les 10 claus per 

conèixer el sector  
 

 

La professionalització del sector i la concepció global del 
benestar – en el vessant físic, però també en el psicològic 
– són les pautes que marcaran l’evolució futura d’aquest 
sector. 

 

 

El sector 

El sector del benestar i la imatge personal abasta tots els serveis relacionats amb la millora o 

modificació de l’aspecte físic, amb la conseqüent incidència que això té sobre la salut del cos i de la 

ment. En aquest sentit, el sector engloba no només serveis que milloren l’estat físic de les persones, 

sinó també els que incrementen el benestar mental. Així, moltes de les activitats que formen part del 

sector estan destinades a la cura personal, per exemple, serveis de relaxació, activitats esportives de 

baixa intensitat o teràpies alternatives.  

 

Principals àmbits d’activitat 

A més de centres d’estètica i perruqueries, existeix un ampli ventall de serveis comercials on es 

poden adquirir els producte que genera el sector. Per exemple, centres on es desenvolupen activitats 

esportives, balnearis, clíniques de medicina estètica, centres de massatge, perfumeries, 

departaments de bellesa d’empreses dedicades al tractament de la imatge personal integral, 

hospitals, centres geriàtrics, empreses de serveis funeraris, així com empreses relacionades amb el 

món audiovisual, publicitari i de les relacions públiques.  

 

Tendències  

El sector tendeix cap a uns requeriments majors d’especialització professional derivats de les 

exigències de la clientela i de la competència en el mercat. És a dir, la clientela demanda elevats 

graus de qualitat i responsabilitat donat que aquests serveis repercuteixen directament en la salut de 

les persones. Així mateix, els establiments del sector estan tendint a diversificar els seus serveis, per 

exemple, les perruqueries ofereixen cada vegada més serveis d’estètica i, per això, esdevindrà 
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imprescindible incrementar els requeriments formatius dels professionals. Així mateix, una part de 

l’oferta i els serveis del sector s’especialitzaran cap a la tercera edat per donar resposta a la demanda 

especifica d’aquest grup. 

 

Pes econòmic 

El 2011 la despesa en gran consum en perfumeria i cosmètica registra una contracció del 0,9% i se 

situa en 3.253 milions d’euros. De la mateixa manera, la perfumeria i cosmètica selectiva també 

registra una contracció del 2,6% (1.524 milions d’euros). D’altra banda el nombre d’establiments que 

es dediquen a prestar serveis en l’àmbit de les activitats esportives el 2011 és de 16.827 a Espanya i 

2.872 a Catalunya. Finalment, segons un estudi de Sectors de DBK a desembre de 2010, el volum de 

negoci de les perruqueries i els centres d’estètica va registrar un volum de 3.550 milions d’euros el 

2009 respecte els 3.725 milions d’euros del 2008. Les perruqueries concentren al voltant del 85% del 

negoci, amb 2.995 milions d’euros el 2009. Els centres d’estètica han experimentat una tendència 

expansiva i van facturar 555 milions d’euros. 

  

L’ocupació  

El sector ocupava  unes 270.000 persones a Espanya el tercer trimestre de 2012 segons l’Enquesta 

de Població Activa (EPA). Així doncs, en relació al tercer trimestres de 2011 s’ha registrat un 

increment del 7,02% de l’ocupació en les diverses activitats del sector. 

 

Perfils professionals més demandats 

En el sector del benestar i la imatge personal es requereixen professionals polivalents capaços de 

realitzar tasques variades i heterogènies, per la qual cosa és imprescindible que les persones que hi 

vulguin treballar tinguin coneixements pràctics i teòrics en els diferents àmbits que el conformen. A 

més, les característiques intrínseques del sector, que evoluciona contínuament (noves tendències 

estètiques, nous tractaments de benestar, tècniques de diversificació del públic objectiu, etc.), 

obligaran als professionals a mantenir-se actualitzats en tot moment. Addicionalment, el tracte a la 

clientela esdevé un element principal en la qualitat del servei que ofereix el sector, per la qual cosa 

les aptituds personals i habilitats socials, com la capacitat d’empatia i el tracte amable, seran 

competències que hauran d’assolir aquests professionals de manera obligatòria. 

 

Ocupacions més demandades 

L’àmbit del manteniment físic constitueix un dels que ofereixen més possibilitats d’ocupació, 

principalment perquè aquest àmbit requereix de molts professionals diferents i polivalents a la 

vegada, per exemple, monitors de ioga o pilates, entrenadors personals, assessors d’estètica, etc., és 

a dir, professionals que puguin aportar beneficis a nivell estètic, sobre la salut i sobre el seu benestar 

físic i psicològic a la vegada.  
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L’àmbit de la perruqueria, tot i ser una activitat madura, constitueix un altre dels que genera més 

demanda de professionals, tot i que en aquest cas, molt probablement, les ocupacions tradicionals 

hauran d’adaptar-se a nous requeriments que tindran a veure amb ampliar coneixements en 

tractaments de bellesa personal. 

 

Projecció futura  

El concepte tradicional de millora de la imatge física de la persona ha evolucionat cap a una 

concepció més global que té a veure amb la millora de la salut i del benestar personal. D’acord amb 

aquesta premissa, els nous professionals que s’incorporin al món de l’estètica i de la imatge personal 

hauran de proporcionar serveis de qualitat, que passaran per una millora de l’atenció al client  i de les 

condicions higienicosanitàries. 

 

Debilitats 

L’economia submergida ha estat, tradicionalment, una característica d’aquest sector, la qual ha 

deteriorat la seva imatge, desprestigiant-la; per exemple, l’existència de locals sense llicència, 

persones sense titulació exercint una professió, etc. És per això que els representants del sector han 

manifestat reiteradament la necessitat d’augmentar la regulació. En aquest sentit, la normativa és 

cada dia més exigent, sobre tot pel que fa a tractaments que impliquin un risc per a la salut. 

 

Oportunitats  

L’accés cada vegada més universalitzat als serveis d’imatge i benestar personal, l’increment de la 

cultura de l’oci, la importància que se li dóna a gaudir d’una bona salut o l’adveniment de noves 

tecnologies són només alguns dels elements que mostren el gran potencial del sector.  

 

Això, sumat a les noves exigències dels consumidors, a la inversió en tecnologia i a la creixent 

demanda de formació com a mesura per a afrontar la crisi per part dels professionals del sector, 

afavorirà la demanda de professionals amb formació en l’àmbit de la imatge personal i serà un 

excel·lent punt de partida contra l’economia submergida que el caracteritza.  
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01Presentació del sector  

 

 
 

El sector del benestar i la imatge personal abasta els serveis relacionats amb la millora o modificació 

de l’aspecte físic, amb la conseqüent incidència que això té sobre la salut del cos i de la ment. Així, el 

sector inclou els serveis que s’ofereixen des de centres de perruqueria i estètica, balnearis, clíniques 

de medicina estètica, centres de massatge, departaments de bellesa d’empreses dedicades al 

tractament de la imatge personal integral, hospitals, centres geriàtrics, empreses de serveis funeraris, 

així com empreses relacionades amb el món audiovisual, publicitari i de les relacions públiques. 

 

Convé destacar que les tendències de consum, que durant els últims anys han fet un fort gir cap als 

serveis relacionats amb la salut i la bellesa, han fomentat de manera important el creixement de la 

indústria estètica. En aquest sentit, la preocupació creixent de les persones per la seva aparença 

física i la major importància que es dóna al benestar personal són dos factors que han afavorit aquest 

creixement. De fet, segons l’Associació Espanyola de Perfumeria i Cosmètica (STANPA), el mercat 

espanyol de productes cosmètics és el cinquè en importància, per volum, dins la Unió Europea. És 

més, durant el 2009, els espanyols van destinar més de 7.000 milions d’euros al consum de 

productes cosmètics, una dada superior encara a la de 2005, any d’expansió econòmica. 

 

El sector del benestar i la imatge personal s’estructura en tres grans àmbits d’activitat: l’estètica, 

perruqueria, maquillatge i art corporal (pírcings i decoració del cos); el benestar personal i tractaments 

alternatius, que inclou tractaments que milloren la salut física i mental de les persones; i les activitats 

esportives, que són aquelles destinades a millorar l’estat físic de les persones mitjançant la realització 

d’esport o exercici físic de baixa o alta intensitat. 
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02Principals àmbits d’activitat  

 
 
 

Estètica, perruqueria, maquillatge i art corporal  

Aquest àmbit està format per les activitats d’estètica, perruqueria, maquillatge i art corporal. Tot i 

formar part del mateix àmbit, convé realitzar una breu descripció per a cadascuna d’elles. 

 

Pel que fa a l’estètica, fa referència als procediments de neteja i massatges facials i corporals, 

depilacions, drenatges limfàtics manuals i tots aquells tractaments facials o corporals que no 

requereixin de la formulació de medicaments o d’intervenció quirúrgica, entre d’altres activitat 

reservades als i les professionals de la medicina. 

 

Pel que fa a la perruqueria, fa referència a l’assessorament d’imatge i als tractaments en relació amb 

els canvis de coloració dels cabells, el tall, la implantació de cabell artificial, els pentinats i recollits, els 

tractaments capil·lars, els testers de productes, etc. 

 

Pel que fa al maquillatge, comprèn les activitats professionals destinades a maquillar persones que 

poden provenir de diferents àmbits, per exemple de televisió, del cine o de la publicitat, però també 

persones que volen maquillar-se per un dia especial (casaments) o maquillatge de persones difuntes.  

 

Per la seva banda, l’art corporal fa referència al conjunt de tècniques destinades a decorar la pell, bé 

mitjançant pigments sota l’epidermis per esdevenir un maquillatge permanent, o bé anellant-la 

practicant un petit forat. També inclou les tècniques de micropigmentació que, a més de ser una 

tècnica decorativa corporal, també s’utilitza per emplenar amb pigments celles alopèciques, pintar les 

parpelles, dissimular les cicatrius, les taques a la pell o les arèoles mamàries després d’una 

mastectomia, etc. 

 

Finalment, dins d’aquest grup cal considerar els serveis d’assessoria d’imatge, que fan referència al 

conjunt de tècniques d’embelliment personal, com l’estilisme en el vestir, la moda en el pentinat, el 

maquillatge i les seves aplicacions puntuals, així com la cura corporal integral, des de les 

intervencions externes i les microcirurgies fins als tractaments mèdics més especialitzats. Abasta, a 

més, el coneixement dels protocols i usos socials, i l’adequació de la conducta personal en relació a 

l’expressió verbal i corporal. 
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Benestar personal i tractaments alternatius  

Aquest àmbit d’activitat comprèn els tractaments complementaris i alternatius als de l’àmbit anterior 

d’estètica, perruqueria, maquillatge i art corporal. Al llarg del segle XX, la progressiva igualtat social i 

l’adveniment de la societat del benestar han popularitzat el que es coneix com wellness, un conjunt de 

recursos que ajuden a les persones a sentir-se millor amb elles mateixes, tant a nivell físic i estètic, 

com psicològic. 

 

En aquest sentit, s’han estès un conjunt de serveis entre els que destaquen els spas urbans, que 

ofereixen un conjunt de teràpies com l’aromateràpia, la vinoteràpia, la xocolatateràpia, la fangoteràpia 

o les teràpies termals; els centres de massatges, quiromassatges o la reflexoteràpia; els centres de 

teràpies de relaxació; i les consultes on s’utilitzen teràpies destinades a millorar l’estat físic, com 

l’homeopatia o la naturopatia. Aquestes activitats es troben en constant expansió i, en moltes 

ocasions, els hotels o centres esportius presten aquests productes com a complement de la resta de 

serveis que ofereixen.  

 

Activitats esportives 

En l’àmbit de les activitats esportives s’integren tots els serveis destinats a proporcionar 

infraestructures i instruments per realitzar esport, com són el gimnasos, els clubs privats, els 

rocòdroms, els poliesportius o fins i tot, espais naturals on s’exerciten esports d’aventura. A més, en 

aquest àmbit també s’inclouen les activitats esportives que es poden realitzar en centres escolars o 

centres d’arts escèniques, per exemple, danses tradicionals. 

 

En els darrers anys, la població ha adquirit nous hàbits esportius que s’han relacionat directament 

amb la qualitat de vida i el benestar personal, el que ha incrementat l’oferta pública i privada 

d’instal·lacions i serveis, fent que cada cop es necessitin més professionals al sector, el que el 

converteix en un sector amb força probabilitats d’ocupació. 

 

Així, assolir un bon estat físic millora la salut i la imatge personal i permet disminuir l’estrès, factors 

molt valorats per les persones que normalment realitzen activitats esportives. En concret, els esports 

que desperten més interès són aquells que, a més d’un bon estat físic, proporcionen diversió i 

relaxació. D’aquí la constant aparició de noves modalitats esportives combinades amb les 

tradicionals, per exemple, de l’aeròbic i l’step s’ha passat a tenir a l’abast un ampli repertori de 

possibilitats com fit ball, body combat, aquafitness, aquaspinning, body pump, spinning, aerobox, 

pilates, tai-txi o body balance. 
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03Tendències del sector   

 

 

Els tractaments alternatius basats en el termalisme han 

emergit amb força en els últims anys, no només per la 

cultura del wellness, sinó també per l’increment de l’oferta 

a preus assequibles. 

 

 

Concepció global del benestar: cos i ment 

El wellness és un concepte anglès relativament recent que significa benestar i que té els seus orígens 

en el fitness (una idea que gira entorn a la cerca d’una bona forma física), i en l’estètica (paraula 

grega, aisthesis, que significa sensació). Així, el wellness engloba el concepte de fitness i d’estètica, i 

té com objectius assolir un benestar físic i mental a la vegada.  

 

Els ritmes elevats de treball, la càrrega excessiva de feina o la realització de tasques monòtones són 

elements que han incrementat els nivells d’estrès de les persones i la seva necessitat de disminuir-lo 

mitjançant la pràctica d’activitats concretes; és per aquest motiu, entre d’altres, que en els últims anys 

han proliferat les activitats que milloren el benestar físic i mental de les persones, sobretot les 

relacionades amb les teràpies alternatives o amb les activitats esportives de baix nivell d’intensitat.  

 

Pel que fa a les teràpies, destaquen l’hidrotermalisme, l’aromateràpia, la xocolateràpia o la 

vinoteràpia; i, pel que fa a les activitats esportives, sobresurten el ioga, el pilates, el tai-txi o el body 

balance. 

 

Connexió amb el món sanitari 

El sector del benestar i la imatge personal es vincula cada vegada més al sector de la salut, donats 

els evidents beneficis que la realització de les activitats que ofereix el sector tenen sobre la salut de 

les persones. Un exemple d’això es troba en l’àmbit de l’estètica, que disposa de la tecnologia i dels 

recursos humans suficients per realitzar canvis estètics a persones que s’han vist sotmeses a 

tractaments agressius fruit d’alguna malaltia greu, per exemple, malalties oncològiques. En aquest 

sentit, bona part de l’R+D+i s’ha dirigit a la recerca i fabricació de nous teixits, cosmètica 
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especialitzada, etc., fet que pot suposar noves vies d’especialització i sortides professionals per als 

perfils del sector.  

 

D’altra banda, l’estrès i l’ansietat són trastorns que han augmentat considerablement en els últims 

anys, i tot sembla indicar que aquesta tendència continuarà creixent. De fet, existeixen estudis que 

assenyalen que entre un 15% i un 20% de la població experimentarà algun trastorn d’ansietat en 

algun moment de la seva vida. En aquest sentit, les teràpies alternatives sorgiran com a un nou 

sistema de tractament sanitari complementari per a les persones que pateixin aquest tipus de 

malalties. 

 

Pes creixent de les franquícies  

La crisi, de la mateixa manera que succeeix a d’altres sectors, afecta molt més als establiments petits 

i independents, ja que les seves estructures de cost són menys competitives que les de les grans 

franquícies. Per això, el format de franquícia s’està demostrant relativament rendible per a les 

empreses de perruqueria (que han incorporat en alguns casos el concepte de low cost) i, sobretot, 

d’estètica (el cas de les vinculades a fotodepilació és visible). D’acord amb Mundofranquicia 

Consulting, a Espanya es concentren fins a 41 franquícies de perruqueria, cosmètica i bellesa, a les 

que s’hi afegeixen 27 més d’estètica i cura personal. Aquestes cadenes de franquícies tendeixen a 

captar mercat gràcies a una oferta flexible i a una important capacitat d’adaptació als diferents nínxols 

del mercat (grups diferents de consumidors). Aquesta tendència es mantindrà en el futur  a causa 

dels beneficis que aporta la xarxa pel que fa a procediments de treball i imatge de marca, i per  la 

possibilitat de desenvolupar l'activitat per compte propi. 

 

Formació, innovació i diversificació de serveis 

El baròmetre de Cosmobelleza, elaborat el 2010, afirmava que un 70% dels més de 900 professionals 

enquestats en els camps de la perruqueria, l’estètica i el wellness assegura que, donada la situació 

econòmica i l’evolució dels seus negocis, ha augmentat l’assistència a cursos o ha participat en 

activitats formatives durant el darrer any. No obstant, l’efecte de la crisi ha modificat aquesta xifra, que 

s’ha reduït el 2011 en un 30% segons el mateix baròmetre de 2011. Malgrat això, el sector aposta 

fermament per la formació contínua del seu personal. 

 

A més de la formació, la mateixa font asseverava que la innovació, tant en productes com en serveis, 

segueix sent una altra de les apostes de molts professionals per superar la crisi i desenvolupar el 

sector amb garanties. Així, tres de cada quatre persones enquestades asseguren que durant el 2010 

han introduït innovacions dins del seu negoci. De fet segons el baròmetre de Cosmobelleza de 2011 

el 58% de les empreses compren maquinària quan hi ha una novetat al mercat que s’adapta a les 

seves necessitats. 
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Entre aquestes mesures innovadores, algunes de les més destacades en el baròmetre de 

Cosmobelleza és la incorporació de nous serveis en alguns establiments, com ara els de maquillatge i 

manicura o pedicura. Les persones enquestades també han destacat altres tipus de mesures, com 

per exemple l’ús de promocions especials o accions a través de xarxes socials. 

 

Envelliment actiu i consum: impacte en el benestar  

L’augment de l’esperança de vida unit a l’interès per retardar els signes de l’envelliment constitueixen 

dos factors que s’alien per fer d’aquest un sector emergent. L’envelliment de la població està 

contribuint de manera contundent a la proliferació de centres esportius, i les xifres de població 

envellida sembla que confirmen aquesta tendència. Així, mentre que  l’1 de gener de 2012 hi havia 

8.221.047 persones grans a Espanya (el 17,4% de la població), en els propers 40 anys Espanya serà 

el segon país més envellit del món. El 2050 el 30% dels espanyols seran majors de 65 anys. 

 

De fet, els consumidors i consumidores de la tercera edat presenten unes necessitats específiques 

condicionades per l’edat i per la seva capacitat de despesa. Els majors de 65 anys representen el 

28% del consum, així doncs, segons l’Institut Nacional del Consum, el mercat de les persones grans 

serà cada vegada més ampli i mourà més recursos públics i privats, l’oferta haurà d’abastar un 

repertori variat i especialitzat de productes i prestacions. 

 

En aquest sentit, val a dir que el col·lectiu mèdic recomana cada cop més la pràctica esportiva i, 

específicament, la realització d’activitats menys intensives vinculades al cos i a la ment perquè 

milloren patologies habituals en aquesta etapa de la vida, com per exemple, les relacionades amb els 

ossos o les articulacions. Addicionalment, a les persones que pateixen alguna malaltia psíquica, com 

per exemple depressió, també se’ls recomana realitzar activitats d’aquestes característiques. Convé 

destacar que aquestes malalties es manifesten en un percentatge significatiu de persones quan 

arriben a l’edat de la jubilació. 

 

D’altra banda, un altre àmbit on la gent gran es convertirà en nou target del sector és la balneoteràpia, 

tant en la modalitat urbana com en la de balnearis tradicionals d’aigües termals. En aquest sentit, cal 

tenir en compte que la Seguretat Social inclou estances a balnearis per a pacients de la tercera edat 

en determinats casos.  

 

En aquest sentit, aquest conjunt de circumstàncies plantejarà que, a curt termini, els professionals 

hauran de ser capaços de dur a terme accions específiques dins el seu àmbit de treball que 

promocionin la salut i que es tradueixin en fomentar una vellesa sana i activa. Per fer-ho hauran 

d’ampliar o aprofundir els seus coneixement en aquest àmbit de treball especialitzant-se en nutrició i 

medicina preventiva, tècniques per millorar la memòria i la concentració, activitats per activar el sentit 

de l’humor i el pensament positiu, tècniques sobre moviments corporals, activitats de fitness 

específiques, etc. 
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Mercat masculí com a oportunitat d’expansió del sector 

La clientela del sector ha estat i continua sent eminentment femenina, aproximadament el 90% del 

total. No obstant, la importància que avui dia s’ha atorgat a l’aspecte físic i a la vida sana ha 

consolidat alguns hàbits de consum, per exemple, sessions de massatge, peelings facials, assistència 

a spa, entre altres serveis que ofereix el sector, també del col·lectiu masculí. En aquest sentit, durant 

els últims anys s’està produint un fenomen social en el que l’home comença a donar importància i 

valor a aquests serveis per al seu benestar personal. Així, a més dels serveis de regeneració capil·lar, 

el sector està experimentant un increment del consum masculí en productes cosmètics i de 

tractament de bellesa, per exemple, cremes facials, reductors abdominals, entre altres. 

 

Innovació en el sector de la cosmètica 

El sector del benestar i la imatge personal ha experimentat un descens en la facturació i el volum de 

vendes. No obstant, això no ha fet que deixés d’apostar per la innovació i el desenvolupament. En 

aquest sentit, el sector està innovant en alguns camps com els següents: tractaments de rejoveniment 

que suposin una alternativa real a la cirurgia estètica; biocosmètica ecològica, que rebutja, per 

exemple, la utilització de derivats del petroli i pesticides entre altres productes contaminants; la 

fitocosmètica i l’augment d’actius vegetals en l’elaboració de productes; la litocosmètica, tècnica que 

s’aplica al procés de fabricació de cosmètics elaborats amb minerals de pedres precioses; la 

neurocosmètica, tècnica per produir cosmètics que tracten els efectes sobre l’epidermis que causa el 

sistema nerviós; o l’enocosmética, que produeix cosmètics a través d’una sèrie d'actius de les restes 

de l'elaboració del vi. 

 

Envelliment actiu, font d’especialització de béns i serveis 

El nombre de persones jubilades creix i moltes d’aquestes demanden béns i serveis per a la imatge 

personal i el benestar. Per aquest motiu a tots els països de la UE s’està realitzant un esforç 

important per atendre les necessitats d’aquest col·lectiu, fet que pot afavorir la dinamització del sector. 
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04El sector en xifres  

 

 

 

Dades econòmiques 

 El 94% dels professionals de la bellesa reduirà costos en els seus negocis el 2011, això 

significa un 25% més d’aquells es plantejaven aquesta possibilitat el 2010. 

 El 2011, un 61% de les empreses de bellesa creuen que hauran d’invertir en la innovació per 

front a la crisi. De fet, segons un informe sobre aparatologia estètica de Cosmobelleza del 

2010, el 58% de les empreses compren maquinària quan hi ha una novetat al mercat que 

s’adapta a les seves necessitats. 

 El 2011, el 60% dels professionals del sector creuen que la forma més viable per ampliar els 

serveis i incrementar la facturació és a través d’acords amb altres professionals. 

 El nombre de franquícies el 2010 era de 41 en perruqueria, bellesa i cosmètica (d’acord amb 

la classificació de Mundofranquicia Consulting) i de 27 més en estètica i cura personal.  

 Els establiments que es dediquen a prestar serveis vinculats al sector van tenir una evolució 

molt positiva entre 2001 i 2007 amb un increment del 25,55%. Tot i així, segons un estudi dels 

establiments de perruqueria i estètica de DBK, al 2008 aquest sector va reduir el seu 

creixement i va comptabilitzar un descens proper al 5% al 2009 amb un total de 87.000 

establiments, la majoria, perruqueries.  

  La perfumeria i la cosmètica a Espanya el 2011 va facturar 4.400 milions d’euros, un 1,3% 

menys que l’any 2010. 

 La despesa per llar espanyola durant el 2006 en perruqueria i estètica era de 342,52 euros, el 

2009 aquesta xifra es va reduir a 317,33 euros anuals i al 2010 a 301,5 euros. 

 Segons un informe de Stanpa (Associació nacional de perfumeria i cosmètica) realitzat el 

2010, el consum per càpita per família de productes cosmètics va ser: 33 euros l’any per 

persona en perfums i fragàncies, 13 euros l’any per persona en cosmètica decorativa, 41,4 

euros l’any per persona en cura de la pell, 34,5 euros l’any per persona en la cura del cabell i 

34,1 euros l’any per persona en higiene personal. 
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 El consum en maquillatge va disminuir el 2011 en un 2,7%, el de la cura de la pell en un 2%, 

el del cabell en un 1,7% i les fragàncies en un 0,8%. Mentre que els productes d’higiene 

mantenen les vendes respecte l’any 2010, amb un augment del 0,1%.  

 La despesa en gran consum en perfumeria i cosmètica registra una contracció del 0,9% el 

2011 en relació al 2010 i se situa en 3.253 milions d’euros. La despesa en perfumeria i 

cosmètica selectiva que també registra una contracció del 2,6%, respecte l’any 2010, se situa 

en 1.524 milions d’euros.   

 El nombre d’establiments d’alimentació i drogueria/perfumeria decreix el 2011 (61.642 

establiments) respecte al nombre d’establiments de 2010 (63.043).  El nombre d’establiments 

que es dediquen a prestar serveis en l’àmbit de les activitats esportives el 2011 és de 16.827 

a Espanya i 2.872 a Catalunya, xifra que també es corresponia amb el nombre d’empreses, 

majoritàriament gimnasos.  

 Segons un estudi de Sectors de DBK de desembre de 2010, el volum de negoci de les 

perruqueries i els centres d’estètica va ser de 3.550 milions d’euros el 2009. Les perruqueries 

concentren al voltant del 85% del negoci, amb 2.995 milions d’euros mentre que els centres 

d’estètica van facturar 555 milions d’euros el 2009, experimentat una tendència expansiva.. 

 El nombre d’empreses dedicades a les activitats esportives a Espanya el 2011 és de 16. 827 i 

a Catalunya de 2.872. Convé destacar que entre aquestes empreses s’inclouen les activitats 

en clubs esportius, en gimnasos i altres activitats esportives segons el CNAE-2009 (últimes 

dades disponibles). 

 Catalunya registra una despesa més elevada que en el conjunt d’Espanya en l’àmbit de la 

perruqueria i l’estètica. Així, el 2009, les llars catalanes havien gastat un 22,5% més que les 

espanyoles, tot arribant a 388,72 euros anuals. Val a dir que aquesta xifra havia arribat en el 

2006 als 422,59 euros.  

 El preu mig d’un servei prestat pel sector, per exemple, un de perruqueria o d’estètica, era el 

2007 de 50 euros. El darrer baròmetre de Cosmobelleza (2011) confirma una caiguda del 

preu mig en estètica –sense quantificar– així com un menor nombre de clients i de freqüència 

de pas als establiments. 

Dades d’ocupació 

 Al tercer trimestre de 2012, el nombre de persones que treballava al sector era de 269.000. 

Aquesta xifra suposa un increment respecte el tercer trimestre de 2011, que era de 252.000 

persones.  

 El 2011, un 40% dels professionals del sector han realitzat formació. Aquesta xifra el 2010 era 

del 70%. 
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 Les empreses d’estètica i perruqueria ocupen, en general,  poques persones per unitat. Així, 

la mitjana de persones ocupades en aquest tipus d’establiment el 2011 era de 2,5 persones a 

les perruqueries i 2,8 als centres d’estètica, una xifra molt semblant a la de 2007, que era de 

2,12 persones. Cal tenir en compte que en el cas dels serveis complementaris al principal, per 

exemple, tractaments de bellesa a les perruqueries, aquests es presten per persones 

externes que no treballen de manera fixa a l’establiment. 

 Les franquícies presenten nivells d’ocupació per establiment superiors el 2009 respecte 

d’anys anteriors. Així, les de perruqueria, bellesa i cosmètica ocupaven a 3,65 persones per 

establiment, mentre que les d’estètica i cura personal a 4,44 persones.  

 Segons un informe de Stanpa (Associació nacional de perfumeria i cosmètica) realitzat el 

2011, el sector de la perfumeria i la cosmètica genera uns 35.000 llocs de treball directes i 

50.000 d’indirectes (perruqueries, farmàcies, petit comerç, màrqueting, etc).   

 

Fonts: Darreres  dades disponibles. INE – Enquesta Anual de Serveis; INE – Enquesta de Pressupostos Familiars; Barómetro 

Cosmobelleza 2010 i 2011; Mundofranquicia Consulting; Revista Consumer; Associació nacional de perfumeria i cosmètica; i 

estudi de Sectors de DBK. 
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05Perfils professionals més demandats 

 
 

Perfils professionals de major qualificació  

Perfil formatiu 

Els perfils professionals amb major qualificació disposen de la titulació de cicle formatiu de grau 

superior o de grau mig en la família professional de la imatge personal o de les activitats físiques i 

esportives. En concret, existeixen diverses titulacions vinculades al sector, algunes d’elles són tècnic 

superior en assessoria de imatge, tècnic superior en estètica, tècnic superior d’animació d’activitats 

físiques i esportives, etc.  

 

Pel que fa als professionals dels àmbits de la perruqueria, estètica, maquillatge i art corporal, i del 

benestar i tractaments alternatius, és imprescindible que tinguin coneixements d’estilisme, 

d’anatomia, fisiologia i patologia humanes aplicades a l’estètica, i que dominin tècniques 

d’electroestètica, massatge, depilació, microimplantació de pigments, comunicació i usos socials, etc. 

 

En relació a l’àmbit de les activitats físiques, convé que a més de coneixements teòrics i pràctics 

sobre el funcionament del cos humà, dominin tècniques d’animació i motivació de persones. En 

aquest sentit, convé destacar que les empreses del sector estan obligades a contractar personal amb 

la titulació de tècnic superior en animació d’activitats físiques i esportives, el que porta implícit el 

domini d’aquestes tècniques. 

Perfil competencial 

Els professionals del sector, a més de dominar les tècniques estilístiques, de maquillatge o esportives 

requerides per ocupar-se al sector, convé que tinguin desenvolupades competències que tenen a 

veure amb el tracte a les persones, donat que la base del sector se centra en oferir solucions de 

benestar als seus clients. Així, per un professional del sector és imprescindible tenir competències 

com orientació al client, bon tracte, empatia i capacitat de comunicació. 

 

D’altra banda, convé destacar que en moltes ocasions les persones que treballen al sector són 

persones emprenedores que han posat en marxa un negoci petit que s’ha mantingut o que amb el 
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temps s’ha ampliat. En aquest sentit, per aquest tipus de professionals és imprescindible tenir 

competències desenvolupades en la gestió de persones o el treball en equip i, sobre tot, 

autoconfiança i capacitat de lideratge i de negociació.  

 

Finalment, cal esmentar que és un sector en constant evolució, és a dir, contínuament sorgeixen 

noves tendències estilístiques, noves tècniques de tractament, etc., i, per tant, els professionals dels 

sector hauran de ser persones amb iniciativa, creativitat i amb sentit de l’orientació estratègica del 

negoci. 

 

Exemples de perfils professionals del Catàleg d'ocupacions del web Barcelona Treball 

 

 Tècnic/a en micropigmentació 

 Instructor/a de sala de fitness 

 Massatgista estètic 

 Esteticista hidrotermal 

 

 

Perfils professionals de menor qualificació 

Perfil formatiu         

El perfil formatiu dels professionals de menor qualificació es correspon amb formació de cicle formatiu 

de grau mig, per exemple, tècnic mig en perruqueria, tècnic mig en estètica personal decorativa, 

tècnic  mig en caracterització, etc. No obstant, també és possible obtenir certificats de professionalitat 

en l’àmbit de la imatge personal i de les activitats físiques i esportives que els defineix i els atorga 

l’Institut Català de les Qualificacions Professionals.  

 

Pel que fa als professionals dels àmbits de la perruqueria, l’estètica, el maquillatge i l’art corporal, i del 

benestar i els tractaments alternatius, la formació existent proporciona coneixements per aplicar 

tècniques de perruqueria, manicura i pedicura, d’estètica personal decorativa, d’assessorament a la 

clientela en el seu àmbit de competència, de caracterització de personatges, d’higiene facial i 

corporal, de maquillatge i de coneixements d’estris i instruments de bellesa. 

 

En relació a l’àmbit de les activitats físiques, la formació existent proporciona coneixements de guia 

d’itineraris, tècniques de socorrisme, de preparació física en una sala d’entrenament o de realització 

d’activitats de natació, entre d’altres. 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/T/fitxa5456.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/I/fitxa4870.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/M/fitxa4866.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/E/fitxa4892.jsp
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Perfil competencial 

Per als perfils professionals de menor qualificació, les competències més significatives que es 

requereixen són les relacionades amb l’àmbit de les relacions personals, com ara l’empatia, 

l’orientació al client i la comunicació interpersonal. Així mateix, l’èxit professional d’aquests perfils 

dependrà en gran mesura de la capacitat de compromís que estableixi amb l’empresa on s’ocupin, i 

de la flexibilitat i capacitat d’adaptar-se als canvis que experimenti el sector. 

 

D’altra banda, per aquests perfils no és absolutament necessari tenir capacitat de lideratge o de 

gestió de persones, no obstant, disposar d’aquestes competències pot enriquir i afegir valor a 

l’empresa on s’ocupin. En aquest sentit, la creativitat, l’orientació estratègica i la iniciativa 

constitueixen aptituds valuoses per al desenvolupament professional d’aquests perfils. 

 

Exemples de perfils professionals del Catàleg d'ocupacions del web Barcelona Treball 

 

 Conseller/a de bellesa 

 Tatuador/a 

 Maquillador /a de cinema i televisió 

 Perruquer/a de plató 

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/C/fitxa4852.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/T/fitxa4838.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/M/fitxa4880.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/P/fitxa4886.jsp
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06Escenaris de futur 

 

Debilitats 

 

 El sector s’ha caracteritzat, tradicionalment, per presentar una forta economia submergida. A 

més, moltes persones han exercit com a professionals sense cap titulació, el que ha provocat 

un desprestigi del sector i de les persones que s’hi ocupen. En aquest sentit, els organismes 

representants del sector han manifestat reiteradament la necessitat de reforçar la normativa 

que el regula i els procediments per accedir a un lloc de treball.  

 Les cadenes, que són les empreses que ocupen més persones al sector, han experimentat 

un fort creixement, no obstant, el nombre de persones que treballen en un establiment encara 

manté cert grau d’atomització. 

 Pel que fa a l’àmbit de la perruqueria, s’ha produït un increment del nombre de cadenes que, 

a més d’augmentar progressivament el nombre de locals propis, han optat per cedir les seves 

marques en règim de franquícia. En aquest sentit, els propietaris de locals petits no 

franquiciats poden tenir certes dificultats per ser competitius tant en costos com en serveis 

oferts respecte a les cadenes franquiciades.  

 Tot i que els primers compassos de la crisi del 2008 no semblaven haver afectat al sector, 

finalment aquest ha patit descensos d’activitat. Així, la despesa anual per llar a Espanya al 

sector ha experimentat el 2011 un decreixement del 4,9% respecte  l’any anterior. 

  

Amenaces  

 

 La crisi ha suposat que alguns professionals s’hagin quedat sense feina de manera que una 

sortida immediata a aquesta situació ha estat continuar dedicant-se a l’activitat que 

desenvolupaven però de manera submergida, el que genera situacions de competència 

deslleial i molt possiblement un descens de la qualitat del servei. 

 El creixement de la indústria estètica depèn, en bona part, del desenvolupament d’equips i 

tecnologies punters que els injectin més valor afegit. 

 La desacceleració econòmica i les polítiques expansives de les principals cadenes del sector 

incrementaran de manera significativa la intensitat competitiva en els propers anys.  
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Fortaleses  

 

 La demanda de serveis i tractaments d’estètica, perruqueria i bellesa no és tan elàstica com 

pot semblar a priori. Així, el benestar que aporten a les persones que els consumeixen va 

més enllà del merament físic, i això fa que el pressupost destinat a aquests serveis continuï 

sent una partida de despesa significativa en termes globals, l’1,17% de la despesa del conjunt 

de llars de Catalunya es destinen a aquest tipus de serveis i tractaments.  

 Els serveis d’estètica s’han convertit en un complement que ha reforçat els serveis de 

perruqueria. En aquest sentit, l’evolució de la indústria estètica continuarà incrementant 

l’oferta de serveis que podran prestar aquests establiments i, per tant, s’ampliarà el ventall 

d’oportunitats per als professionals del sector. 

 L’aplicació de la tecnologia al sector s’ha consolidat i la majoria d’eines que s’utilitzen per 

realitzar tractaments són instruments molt intensius en tecnologia. Així, la maquinària que 

s’utilitza al sector, sobre tot en l’àmbit de l’estètica, perruqueria, maquillatge i art corporal és 

molt específica i està en constant evolució.  

 

Oportunitats 

 

 El benestar i la cura de la imatge personal  és una tendència a l’alça ja que cada cop hi ha 

una major preocupació per l’aparença física i el benestar personal. Aquest fet ha generat un 

creixement en el sector estètic i de la salut. El mercat español, en tipus productes dedicats a 

aquest àmbit, és el cinquè de la UE. 

 El sector de la bellesa i la imatge personal està resistint bé el context de crisi actual i per fer-

ho, està apostant per la innovació. Els tractaments que més sortida tenen al mercat són els 

de manicura i maquillatge, i cura facial. 

 L’expansió de les principals ensenyes de perruqueria i estètica –que poden aportar costos 

d’estructura més competitius– estan afavorint, i continuaran fent-ho, l’augment d’establiments 

franquiciats i en conseqüència incrementant el nombre de persones ocupades al sector, el 

que suposa una oportunitat per als/les professionals que no es vulguin franquiciar.  

 Existeix la possibilitat de que les principals cadenes estrangeres s’implantin al país, ja que 

compten amb la solidesa financera necessària per a una ràpida expansió a nous mercats. 

 L’interès per l’aparença física i per retardar els signes de l’envelliment fa que el públic objectiu 

dels serveis d’estètica s’hagi ampliat i diversificat; de fet, Espanya és un dels països on més 

importància es dóna a l’estètica. A més, segons la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica 
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Reparadora i Estètica, Espanya és el primer país de la Unió Europea en operacions d’estètica 

i el cinquè del món. 

 La clientela principal del sector es caracteritzava per ser una dona adulta d’entre 30 i 55 anys, 

no obstant, aquesta tendència està canviant i, en el últims anys, han aparegut nous segments 

de mercat com són els joves i els homes. Així, actualment els homes representen el 10% del 

total d’intervencions d’estètica (un 3,5% d’elles es correspon amb trasplantaments de cabell), 

mentre que un altre 10% de les operacions que es realitzen a l’estat les sol·liciten joves 

d’entre 18 i 21 anys. De fet, Espanya és el país on més s’opera a persones joves. 

 La població masculina ha adquirit nous hàbits estètics, com la depilació o d’altres tractaments 

corporals. A més, l’alta incidència de l’alopècia androgènica (al voltant d’un terç dels homes 

de més de 45 anys la pateix) pot alimentar una gran part de les activitats destinades als 

tractaments capil·lars, que han anat en detriment dels tractaments basats en cabells 

postissos. En aquest sentit, el perfil d’especialista en perruqueria masculina presenta 

perspectives d’ocupació força positives de cara al futur.  

 A més dels tractaments capil·lars, cal investigar les necessitats específiques del col·lectiu 

masculí en la bellesa i la imatge personal per assolir una immersió en el mercat més àmplia i 

que generi més benefici econòmic i ocupació. 

 Actualment les persones viuen més i millor, i participen activament a la societat fins a edats 

avançades. Així doncs, la gent gran constitueix un segment cada cop més nombrós i més 

procliu a destinar diners i temps a tenir cura de la seva salut i imatge personal. Una part de 

les noves generacions de jubilats comencen a gaudir dels plans de pensions que varen crear 

a les dècades dels 70 i 80, amb la qual cosa, tenen capacitat de despesa. 

 Les activitats turístiques de la tercera edat  s’orientaran a la realització d’activitats que millorin 

la salut, per exemple, estades a spas, caminades a l’aire lliure,... La col·laboració entre els 

agents del sector del benestar i la imatge personal i altres com el turístic serà clau per 

aprofitar les oportunitats que ofereix  la tercera edat.  

 Factors exògens com ara la moda, l’oci o les noves tecnologies dinamitzen i dinamitzaran el 

sector. Per tant, mantenir-se al dia pel que fa a noves tendències de moda, indumentària, 

preferències d’oci dels joves, etc., serà imprescindible per donar un servei de qualitat, satisfer 

les expectatives dels clients i aportar valor als productes. 

 L’arribada de la televisió en alta definició (HD) està imposant noves exigències als 

maquilladors, que hauran de dissimular les imperfeccions cutànies que el grau de definició de 

la HD deixa a la vista dels telespectadors, per tant, s’haurà de tenir molt en compte com 

afectaran al sector l’evolució de les noves tecnologies; el mateix pot succeir en el segment del 

tatuatge quan sorgeixin nous pigments amb propietats especials. 
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 L’àmbit dels tractaments alternatius i de les activitats esportives destinades a equilibrar la 

ment i el cos com el ioga o el tai-txi tenen moltes possibilitats d’expansió. En primer lloc, 

perquè els i les professionals de la salut recomanen la pràctica d’aquestes activitats i, en 

segon lloc, perquè les persones coneixen els beneficis evidents que aporta realitzar-les. 

 Les grans marques de bellesa s’han sumat al concepte “green mode” ja que s’han adonat  

que el respecte pel medi ambient és una exigència dels compradors, i per tant, un valor afegit 

per a la marca. L’evolució del “green mode” incrementarà l’oferta de serveis i ampliarà el 

ventall d’oportunitats pels professionals del sector.  

 Els problemes de sobrepès o el risc que té portar una vida sedentària afecten cada vegada 

més la població infantil. En aquest sentit, el col·lectiu de metges recomana als nens la 

pràctica d’esport, el que pot comportar nous models d’activitat esportiva destinada a aquest 

segment de població.  
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07Enllaços d’interès  

 

Organismes internacionals 

 
International Medical Wellness Association Advisors 

http://www.medicalwellnessassociation.com 

 

International Federation of Health & Beauty Therapists 

http://www.fht.org.uk 

 

Organismes nacionals 

 
Associació Espanyola de Maquilladors i Imatge (AEMI) 

http://www.aemi.es   

 

Associació nacional de perfumeria i cosmètica (Stanpa) 

http://www.stanpa.es/ 

 

Confederació Nacional de Centres d’Ensenyament i Professionals de la Perruqueria i l’Estètica 

http://www.cneceppe.es  

 

Gremi Provincial Artesà de Perruqueries de Senyora de Barcelona 

http://www.gapsbcn.cat/ 
 

Esdeveniments internacionals (fires, congressos, etc.) 

 
Beauty forumweb 

www.beauty-forum.com.pl 

 

Beauty UKweb 

www.beautyserve.com/Events/BeautyUK 

 

Cosmètica Berlín 

www.ki-online.de/index.php?id=cosmetica_berlin 

 

Hair & beauty 

www.hairandbeauty-fair.de 

http://www.medicalwellnessassociation.com/
http://www.fht.org.uk/
http://www.aemi.es/
http://www.stanpa.es/
http://www.cneceppe.es/
http://www.gapsbcn.cat/
http://www.beauty-forum.com.pl/
http://www.beautyserve.com/Events/BeautyUK
http://www.ki-online.de/index.php?id=cosmetica_berlin
http://www.hairandbeauty-fair.de/
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Salon International  

http://www.salonexhibitions.co.uk/  

 

Esdeveniments nacionals (fires, congressos, etc.) 

 
Fires de Salud i Bellesa 

http://www.fermasa.org 

 

I Congrés de Fitness i Salut 

http://www.valgo.es 

 

Expobelleza Andalucía 

www.expobellezandalucia.com 

 

Termatalia 

http://www.termatalia.com 

 

Cosmobelleza & wellness 

http://www.cosmobelleza.com/es/feria.cosmo 

 

Congrés Internacional de Gestió i Màrqueting Esportiu 

http://www.gedo-formacion.com 

 

Portals temàtics nacionals 

 
Cosmobelleza 

http://www.cosmobelleza.com 

 

 

Cofinancen: 

http://www.salonexhibitions.co.uk/
http://www.fermasa.org/
http://www.valgo.es/
http://www.expobellezandalucia.com/
http://www.termatalia.com/
http://www.cosmobelleza.com/es/feria.cosmo
http://www.gedo-formacion.com/
http://www.cosmobelleza.com/

