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IDENTIFICACIÓ DE RISCOS PER APARTATS DE PRODUCTES I ACTIVITATS

1 Cosmètics a les perruqueries.

1.1 Els cosmètics s'emmagatzemen adequadament i de manera segura

Els  productes  cosmètics  i  els  productes  químics  s'han  d'emmagatzemar  en  els  llocs
adequats,  ben  tapats  i  senyalitzats  (magatzem  específic,  armaris...).  Les  condicions
ambientals  també  han  de  ser  les  idònies  (lloc  ventilat,  sense  excés  de  temperatura  i
humitat ambientals, evitant focus de calor). S'eviten així inhalacions de gasos i vapors de
productes  irritants,  o  dermatitis  per  reacció  o  contacte  amb aquests.  Cal  conèixer  les
característiques dels productes i seguir les instruccions del fabricant (prospecte, envàs,
etiqueta o fitxa de seguretat) sobre el seu ús i emmagatzematge. Els envasos s'han de
guardar  ben tancats i  correctament  etiquetats,  al  paquet  original,  procurant  separar  de
fonts de calor els que continguin productes inflamables. Respecte la gestió dels residus,
cal  fer  una  gestió  integrada  (segregació  dels  residus,  contenidors  específics  i  ben
senyalitzats, eliminació controlada...). Els treballadors haurien de disposar d'informació i
d'un procediment per a l'eliminació del residu generat al saló de perruqueria de manera
eficaç, segura i sostenible pel medi ambient.

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny)

 Art.  3  i  7  del  Reial  decret  486/1997,  de  14  d'abril,  que  estableix  les  disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Art.  4 i  5  del  Reial  decret  374/2001,  de 6 d'abril,  sobre protecció contra els  riscos
relacionats amb agents químics (Directiva 98/24/CE, de 7 de abril).

 Clàusula 5 de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i la seguretat en el
sector de perruqueria.

 Art.  3  i  14  del  Reglament  1223/2009,  de  30  de  novembre,  sobre  els  productes
cosmètics (Directiva 76/768/CEE, de 27 de juliol).

1.2 S'utilitzen productes àcidament equilibrats durant els canvis permanents de
cabell.

Molts  productes  d'ús  habitual  en  perruqueria  (per  ex.  aquells  utilitzats  en  els  canvis
permanents de cabell) contenen substàncies que, si bé en petites quantitats no solen tenir
cap repercussió,  en grans quantitats poden ser  perjudicials  per la  salut.  Aquest  és un
problema greu pels professionals de la perruqueria que passen molts anys de la seva vida
un  mínim de  vuit  hores  diàries  en  contacte  amb elles,  de manera  que  poden  acabar
afectant al seu organisme.

Els danys per a la salut que pot provocar l'exposició a agents químics en preparar i aplicar
productes  durant  els  canvis  permanents  de  cabell  (ondulacions,  i  allisats)  són
principalment dermatitis irritatives o al·lèrgiques (picor, envermelliment, sequedat, formació
de clivelles... especialment en mans i avantbraços),  problemes respiratoris (picor nasal,
esternuts,  mucositat...)  i  conjuntivitis  ocular  (ulls  vermells,  picor,  llagrimeig...)  Els
empresaris del sector han de garantir l'eliminació, i en el seu defecte, la reducció del risc
químic al mínim, aplicant mesures de prevenció i protecció que inclouran :

 Utilitzar productes de permanent àcidament equilibrats i fer-los servir en les condicions
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i concentracions establertes normativament.
 Proporcionar i fer servir correctament els equips de protecció individual adients a cada

tasca.

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art.  3  i  7  del  Reial  decret  486/1997,  de  14  d'abril,  que  estableix  les  disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Art.  4 i  5  del  Reial  decret  374/2001,  de 6 d'abril,  sobre protecció contra els  riscos
relacionats amb agents químics (Directiva 98/24/CE, de 7 de abril).

 Art. 3 i 5 del Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de
seguretat  i  salut  relatives  a  la  utilització  pels  treballadors  d'equips  de  protecció
individual (Directiva 89/656/CEE, de 30 de novembre).

 Clàusules 5 i 1 (parts 1 i 2, respectivament) de l'Acord marc europeu sobre la protecció
de la salut i la seguretat en el sector de perruqueria.

 Art.  3  i  14  del  Reglament  1223/2009,  de  30  de  novembre,  sobre  els  productes
cosmètics (Directiva 76/768CEE, de 27 de juliol).

1.3 Els productes que s'utilitzen no es presenten en pols.

Molts perruquers pateixen de problemes respiratoris (per ex. asma i bronquitis crònica). Els
cosmètics en pols són una de les causes principals. Tot i que en general les formulacions
en pols són cada cop menys freqüents, encara es poden trobar al mercat (com ara les sals
utilitzades  per  a  la  decoració  o  alguns  tints).  Aquestes  substàncies  en  pols  són
desaconsellables ja que requereixen una preparació prèvia del producte que suposa risc
d'exposició  a  substàncies  perilloses  per  via  inhalatòria.  Per  això  cal  utilitzar  només
cosmètics  que no es  presentin  en pols,  sinó  preferiblement  en forma de crema,  fibra,
grànuls,  pastes  o  pastilles.  També  es  pot  utilitzar  un  sistema  de  dosificació  i  mescla
totalment  estanc.  Sempre  cal  portar  guants  d'un  sol  ús  per  treballar  amb  productes
decolorants,  tant  en la tècnica de coloració com també durant  la  rentada posterior  del
cabell.

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art.  3  i  7  del  Reial  decret  486/1997,  de  14  d'abril,  que  estableix  les  disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Art.  4 i  5  del  Reial  decret  374/2001,  de 6 d'abril,  sobre protecció contra els  riscos
relacionats amb agents químics (Directiva 98/24/CE, de 7 de abril).

 Art. 3 i 5 del Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de
seguretat  i  salut  relatives  a  la  utilització  pels  treballadors  d'equips  de  protecció
individual (Directiva 89/656/CEE, de 30 de novembre).

 Clàusula 5 (part 1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i la seguretat
en el sector de perruqueria.

 Art.  3  i  14  del  Reglament  1223/2009,  de  30  de  novembre,  sobre  els  productes
cosmètics (Directiva 76/768/CEE, de 27 de juliol).

1.4  Hi  ha  un  lloc  o  espai  designat  per  fer  les  mescles  o  transvasament  de
productes cosmètics.

Per a un perruquer/a, la via d'entrada més important d'agents químics en l'organisme és la
inhalació:  els  gasos i  vapors que desprenen molts productes utilitzats  en perruqueria i
centres  de  bellesa  com  ara  dissolvents,  aerosols,  laques,  etc.,  poden  penetrar  en
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l'organisme.  L'empresari  ha  d'aplicar  mesures  de  prevenció  i  protecció  contra  el  risc
químic, com ara la concepció i la utilització de procediments de treball, controls tècnics,
equips i materials que permetin, aïllant l'agent tant com es pugui, evitar o reduir al mínim
qualsevol fuita o difusió a l'ambient o qualsevol contacte directe amb el treballador que
pugui  suposar  un  perill  per  a  la  salut  i  seguretat  d'aquest.  Durant  la  mescla  o
transvasament  de  substàncies  químiques  es  poden  generar  gasos,  fums  o  partícules
perilloses.  A  més a  més,  els  riscos  que  es  deriven  de  la  manipulació  dels  productes
químics també poden generar diversos efectes: des d'incendis, explosions i intoxicacions
agudes (accidents). Per això aquestes operacions s'han de realitzar en un lloc especial,
proporcionat i mantingut per l'empresari (periòdicament caldrà verificar el bon estat), on hi
hagi un adient sistema complementari de ventilació. Aquests espais de treball no resulten
necessaris  si  els  procediments  utilitzats  per  fer  les  mescles  asseguren  que  no  hi  ha
exposició a gasos perillosos, fums o partícules disperses (per exemple, sistemes hermètics
tancats -mescladors i dosificadors estancs en què els tints es poden barrejar i aplicar- :
eviten possibles contactes dèrmics o la inhalació).

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art.  3  i  7  del  Reial  decret  486/1997,  de  14  d'abril,  que  estableix  les  disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Art.  4 i  5  del  Reial  decret  374/2001,  de 6 d'abril,  sobre protecció contra els  riscos
relacionats amb agents químics (Directiva 98/24/CE, de 7 de abril).

 Clàusula 7 (part 1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i la seguretat
en el sector de perruqueria.

1.5 Els productes concentrats, com ara xampús i tints, es dilueixen adequadament.

A les perruqueries s'utilitza una gran varietat de productes cosmètics. Molts dels que es
fan servir (en processos de rentat, ondulacions, pentinats, etc...) com ara xampús, fixadors,
condicionadors,  gels,  cremes,  tints,  etc.  són productes concentrats.  Aquests  productes
estan pensats per ser diluits abans del seu ús però a la pràctica sovint això no es fa, de
manera que aquesta classe de cosmètics concentrats encara resulten més agressius per a
la pell (s'associen a dermatitis i al·lèrgies). Els productes concentrats sempre s'haurien de
diluir  abans  del  seu  ús  i  en  qualsevol  cas,  la  seva  manipulació  hauria  de  seguir
estrictament les instruccions del fabricant, o en el seu cas distribuidor o importador.

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art.  3  i  7  del  Reial  decret  486/1997,  de  14  d'abril,  que  estableix  les  disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Art.  4 i  5  del  Reial  decret  374/2001,  de 6 d'abril,  sobre protecció contra els  riscos
relacionats amb agents químics (Directiva 98/24/CE, de 7 de abril).

 Art. 3 i 5 del Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de
seguretat  i  salut  relatives  a  la  utilització  pels  treballadors  d'equips  de  protecció
individual (Directiva 89/656/CEE, de 30 de novembre).

 Clàusula 5 (part 1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i la seguretat
en el sector de perruqueria.

 Art.  3  i  14  del  Reglament  1223/2009,  de  30  de  novembre,  sobre  els  productes
cosmètics (Directiva 76/768/CEE, de 27 de juliol).

1.6 Al personal del saló se li proporciona formació periòdica sobre l'ús correcte i
segur dels productes i/o cosmètics.
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Una de les obligacions empresarials és la de formar als seus treballadors sobre els riscos
tant generals com específics de cada lloc de treball,  de les mesures i les activitats de
protecció, control i prevenció; especialment sobre la manipulació de productes químics i
residus,  els  riscos derivats de la  presència d'agents químics i  mesures de prevenció  i
protecció que s'hagin d'adoptar.

Referències legals i de la política

 Art. 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art.  9  del  Reial  decret  374/2001,  de  6  d'abril,  sobre  protecció  contra  els  riscos
relacionats amb agents químics (Directiva 98/24/CE, de 7 de abril).

2 Protecció de la pell.

2.1 Guants

2.1.1  El  personal  utilitza  guants  protectors  adequats  en  treballs  de  coloració
capil·lar i en canvis permanents del cabell.

Els tints, segons l'origen dels components, poden ser: vegetals (a partir de plantes com la
camamilla), minerals (a partir de sals de substàncies metàl·liques com acetat de plom i
sals  de plata)  i  sintètics  (a partir  de  compostos  orgànics).  En general,  les  coloracions
s'apliquen utilitzant brotxes i és comú l'ús de guants just per a l'aplicació del producte però
no  durant  la  preparació  de  les  mescles.  La  pràctica  habitual  és  realitzar  la  coloració
prèviament al tall i, en aquesta tasca, és molt poc freqüent l'ús de guants. Si no s'ha rentat
correctament el cabell, el professional pot entrar en contacte directe amb els productes de
coloració. L'ondulació permanent en fred, la més habitual a la perruqueria, es realitza en
dues fases: reducció (utilitzant tiols) i neutralització (amb productes compostos d'oxidants).
Durant l'ondulació permanent, l'aplicació del líquid de permanentat en la fase de reducció
es realitza mitjançant cotó o esponges xopes. És freqüent que el treballador submergeixi
les mans en el líquid de permanentat i vagi pentinant cada ble amb les mans impregnades
en  el  líquid.  També  els  productes  neutralitzants,  compostos  d'oxidants,  s'apliquen
mitjançant  cotó  o  esponges  xopes.  Per  tant,  cal  disposar  i  utilitzar  guants  protectors
proveïts per l'empresari, quan:

 s'apliquin tints i agents decolorants, incloent la comprovació de resultats, l'emulsionat i
l'esbandit.

 s'apliqui líquid permanent, inclosa la col·locació de bigudins en cas de tractar-se d'una
saturació directa.

 es prepari la mescla de productes cosmètics que inclouen substàncies químiques. En
particular, cal utilitzar guants d'un sol ús durant els serveis de perruqueria que impliquin
productes químics, entre ells, les coloracions capil·lars i l'esbandit de cabells.

L'empresari  hauria  de  proporcionar  guants  protectors,  suficientment  resistents  als
productes químics de perruqueria, i prou forts per assegurar que no es facin malbé durant
les feines habituals.  No haurien de ser sensibilitzants (p.e.  làtex) i  sí  tenir  la mida i  el
disseny adequats per les mans dels usuaris. Algunes de les característiques que haurien
de complir són:

 Punys dels guants ajustats per sobre del canell,  per evitar que entrin líquids durant
l'esbandit de cabells.

 Material  dels guants hipoal·lergènic.  Cal evitar els guants de goma de làtex perquè
poden provocar reaccions al·lèrgiques a la pell.

VOL TROBAR MÉS INFORMACIÓ?EU Project SafeHair
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Referències legals i de la política

 Art. 15 i 17 de la Llei  31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
(Directiva 89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 3 i 5 del Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de
seguretat  i  salut  relatives  a  la  utilització  pels  treballadors  d'equips  de  protecció
individual (Directiva 89/656/CEE, de 30 de novembre).

 Art.  5  del  Reial  decret  374/2001,  de  6  d'abril,  sobre  protecció  contra  els  riscos
relacionats amb agents químics (Directiva 98/24/CE, de 7 de abril).

 Clàusules 5 i 1 (parts 1 i 2, respectivament) de l'Acord marc europeu sobre la protecció
de la salut i la seguretat en el sector de perruqueria.

2.1.2 El personal porta els guants protectors adequats per rentar i esbandir els
cabells.

La humitat associada a les tasques de perruqueria (rentat de caps, contacte amb cabells
humits), pot constituir un risc de dermatosi en si mateixa i agreujar l'associat a d'altres
productes. Els guants protectors són la mesura més important per evitar èczemes de pell
als  perruquers.  L'empresari  ha de proporcionar els  adequats per les feines de rentar i
esbandir els cabells:

 Guants protectors suficientment resistents als productes químics que es fan servir a la
perruqueria i prou forts per assegurar que no es fan malbé durant les tasques habituals
al saló.

 Guants preferiblement de nitril o vinil/PVC, evitant els guants de làtex perquè poden
provocar reaccions al·lèrgiques a la pell.

 Guants de la mida i disseny adients pel personal usuari.
 Guants  amb  punys  suficientment  llargs  per  cobrir  el  canell  i  no  deixar  que  cap

substància entri en contacte amb l'avantbraç.

VOL SABER MÉS?EU Project SafeHair

Referències legals i de la política

 Art. 15 i 17 de la Llei  31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
(Directiva 89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 3 i 5 del Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de
seguretat  i  salut  relatives  a  la  utilització  pels  treballadors  d'equips  de  protecció
individual (Directiva 89/656/CEE, de 30 de novembre).

 Art.  5  del  Reial  decret  374/2001,  de  6  d'abril,  sobre  protecció  contra  els  riscos
relacionats amb agents químics (Directiva 98/24/CE, de 7 de abril).

 Clàusules 5 i 1 (parts 1 i 2, respectivament) de l'Acord marc europeu sobre la protecció
de la salut i la seguretat en el sector de perruqueria.

2.1.3 El personal porta els guants protectors adequats per netejar i  desinfectar
instal·lacions, instruments  i equips de treball.

Els treballadors del saló han de fer sistemàticament, la neteja i desinfecció dels equips
(màquines de tallar  cabell,  etc.),  dels instruments (pintes,  tisores,  etc.)  i  del  propi local
(terra del saló, etc.).  Durant aquestes operacions habitualment es manipulen productes
químics  com ara  detergents,  amoníac,  lleixius,  desinfectants,  etc.  Per  evitar  èczemes,
l'empresari els hi ha de proporcionar els guants protectors adequats que el personal haurà
de fer servir durant el desenvolupament d'aquestes feines. La seguretat de la mà en el
treball  depèn  fonamentalment  de  la  eficàcia  del  guant  que  la  protegeix.  Per  això,
l'empresari, a l'hora de triar guants per a la protecció contra productes químics, ha de tenir
en compte:

 Proporcionar guants protectors suficientment resistents als productes químics i sòlids
perquè no es deteriorin durant les feines de neteja i desinfecció. S'haurien d'utilitzar
guants  més gruixuts  i  reutilitzables,  prou forts  per  assegurar  que no es  fan malbé
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durant les tasques habituals de neteja i desinfecció.
 Garantir que el material dels guants és no sensibilitzant (evitar els guants de làtex de

cautxú natural amb talc).
 Assegurar que corresponen a la talla i el tipus de mà dels usuaris. El puny dels guants

haurà de ser suficientment llarg per cobrir el canell, per evitar que hi entrin líquids.

ON TROBAR MÉS INFORMACIÓ?EU Project SafeHair

Referències legals i de la política

 Art. 15 i 17 de la Llei  31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
(Directiva 89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 3 i 5 del Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de
seguretat  i  salut  relatives  a  la  utilització  pels  treballadors  d'equips  de  protecció
individual (Directiva 89/656/CEE, de 30 de novembre).

 Art.  5  del  Reial  decret  374/2001,  de  6  d'abril,  sobre  protecció  contra  els  riscos
relacionats amb agents químics (Directiva 98/24/CE, de 7 de abril).

 Clàusules 5 i 1 (parts 1 i 2, respectivament) de l'Acord marc europeu sobre la protecció
de la salut i la seguretat en el sector de perruqueria.

2.1.4 El personal es retira les joies i ornaments de les seves mans i braços abans
de començar a treballar.

Per aconseguir una protecció eficaç contra els riscos, els guants han de mantenir-se útils,
duradors i resistents enfront a nombroses accions i influències, de forma que la seva funció
protectora  quedi  garantida  durant  la  seva  vida  útil.  Entre  les  influències  que  poden
amenaçar l'eficàcia protectora del guant està la seva utilització: els treballadors no haurien
de portar  joies  ni  ornaments a  les  seves mans o braços mentre treballen  i  porten els
guants, ja que la humitat o els productes químics afavoreixen l'aparició de dermatitis a la
pell que es troba sota els adorns.

VOL MÉS INFORMACIÓ?EU Project SafeHair

Referències legals i de la política

 Art. 15 i 17 de la Llei  31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
(Directiva 89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 3 i 7 del Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de
seguretat  i  salut  relatives  a  la  utilització  pels  treballadors  d'equips  de  protecció
individual (Directiva 89/656/CEE, de 30 de novembre).

 Art.  5  del  Reial  decret  374/2001,  de  6  d'abril,  sobre  protecció  contra  els  riscos
relacionats amb agents químics (Directiva 98/24/CE, de 7 de abril).

 Clàusules 5 i 1 (parts 1 i 2, respectivament) de l'Acord marc europeu sobre la protecció
de la salut i la seguretat en el sector de perruqueria.

2.2 Cura de la pell

2.2.1 Es disposen d'instal·lacions i facilitats perquè el personal es pugui rentar i
cuidar les mans.

El saló de perruqueria haurà de disposar de les instal·lacions adequades per mantenir una
correcta higiene personal. Cal tenir en compte que els rentacaps no estan dissenyats ni
pensats  per  a la  neteja  de les  mans.  Per  tant,  l'empresari  haurà d'equipar  el  saló  de
perruqueria amb instal·lacions pel rentat i la cura de les mans dels treballadors, així com
també posar al  seu abast  els  productes adients per fer-ho.  Disposar  d'aquests mitjans
facilita i estimula una millor higiene de les mans.

VOLS TROBAR MÉS INFORMACIÓ?EU Project SafeHair
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Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 4 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Art.  5  del  Reial  decret  374/2001,  de  6  d'abril,  sobre  protecció  contra  els  riscos
relacionats amb agents químics (Directiva 98/24/CE, de 7 de abril).

 Clàusules 7 i 2 (parts 1 i 2, respectivament) de l'Acord marc europeu sobre la protecció
de la salut i la seguretat en el sector de perruqueria.

2.2.2 El personal utilitza un sabó rentamans de pH-neutre.

Els treballadors no haurien de deixar assecar sobre la seva pell solucions aquoses que
continguin substàncies o preparats irritants, sinó que els haurien d'eliminar mitjançant el
rentat.

L'elecció d'un agent de rentat depèn del grau de contaminació i  de la susceptibilitat  de
cada treballador. Els productes per a la higiene de mans han de ser eficaços i tenir un baix
potencial  d'irritació,  especialment  quan s'han d'utilitzar  amb freqüència.  En l'elecció  cal
valorar la sensació, l'olor i la tolerància cutània dels productes. El sabó utilitzat pel rentat
de mans ha de ser preferiblement líquid i amb pH neutre (aproximadament 5,5, per tal de
no posar en perill la capa àcida protectora que té la pell), en envàs d'una sola utilització i
amb vàlvula de dosificació. 

Algunes qüestions a tenir en compte:

 Assegurar que no s'utilitza el xampú del cap per rentar-se les mans.
 Procurar fer servir aigua tèbia, millor per rentar les mans.
 Aplicar el següent principi a l'hora de rentar-se les mans: 'el menys possible, tant com

sigui necessari'.  Això implicaria  que els productes de neteja de la pell  no s'haurien
d'utilitzar tret que les mans estiguessin brutes o cobertes d'agent colorant. Per tant, si
s'utilitzen guants, en principi no caldria rentar-se les mans sovint.

VOL TROBAR MÉS INFORMACIÓ?EU Project SafeHair

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 4 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Art.  5  del  Reial  decret  374/2001,  de  6  d'abril,  sobre  protecció  contra  els  riscos
relacionats amb agents químics (Directiva 98/24/CE, de 7 de abril).

 Clàusules 1 i 2 (part  2) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i  la
seguretat en el sector de perruqueria.

2.2.3  Després  de  netejar-se  les  mans,  els  treballadors  se  les  assequen  amb
tovalloles d'un sol ús.

Per evitar el contacte involuntari amb productes químics de perruqueria, els treballadors
han  d'evitar  assecar-se  les  mans  amb  les  tovalloles  destinades  als  clients.  Per  això
l'empresari els hi haurà de proporcionar tovalloles d'un sol ús.

Alguns punts a tenir en compte:

 Disposar  de  tovalloles  d'un  sol  ús  als  diferents  llocs  del  saló  de  perruqueria,
especialment a prop de les instal·lacions de rentamans.

 Assecar-se les mans amb cura, fent petits tocs, i utilitzant tovalloles o tissues d'un sol
ús, que siguin el més suaus possibles. El fregament fort, condueix a eliminar la capa

Aquest document s'ha basat en l'eina OiRA "Perruqueries" amb la data de revisió següent: 23.12.16 2016. 7
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superficial de la pell i per tant, també pot fer malbé la protecció de la pell.
 Assecar de manera acurada els plecs i la pell que hi ha entre els dits.

 VOL MÉS INFORMACIÓ? EU Project SafeHair

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 4 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Art.  5  del  Reial  decret  374/2001,  de  6  d'abril,  sobre  protecció  contra  els  riscos
relacionats amb agents químics (Directiva 98/24/CE, de 7 de abril).

 Clàusula 2 (part 2) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i la seguretat
en el sector de perruqueria.

2.2.4 Els treballadors regularment s'apliquen crema de mans hidratant
amb propietats protectores.

La utilització freqüent i  repetida de productes per a la higiene de mans, particularment
sabons i altres detergents, pot ocasionar irritació de la pell de les mans, principalment en
llocs de treball amb intensa activitat com ara els salons de perruqueria. En aquests casos
s'han d'esbandir les mans, assecar-les bé amb paper absorbent o tovalloles d'un sol ús i
utilitzar locions o cremes, per minimitzar la incidència de dermatitis irritant de contacte,
associada a la utilització repetida i freqüent de productes de rentat. Per tant, per garantir
un elevat  nivell  de protecció de la  pell  i  higiene de les mans,  els  treballadors  haurien
d'aplicar-se cremes hidratants protectores abans de començar a treballar, abans de les
pauses i al final de la jornada. 

Què cal fer?

 Proporcionar una crema de mans hidratant i neutra, lliure d'agents colorants o perfums
que puguin causar al·lèrgies.

 Assegurar que les cremes estan disponibles a diferents llocs del saló de perruqueria:
als carretons auxiliars, al costat dels rentacaps, a la recepció, etc.

 Tenir present que una crema de mans mai no ha de ser substituta dels guants. Les
'cremes barrera' no protegeixen contra les substàncies irritants o al·lèrgiques. A més,
tenir les mans greixoses tampoc no és gaire pràctic i suposa una dificultat a l'hora de
treballar.

 Fomentar que el personal utilitzi una crema protectora de mans a la nit;  per fer-ho,
l'únic que es necessita és un crema de pell adequada i un parell de guants de cotó.
Caldria aplicar la crema en abundància, posar-se els guants i deixar actuar. D'aquesta
manera, la crema pot treballar intensament durant la nit.

VOL MÉS INFORMACIÓ?EU Project SafeHair

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 3 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Art.  5  del  Reial  decret  374/2001,  de  6  d'abril,  sobre  protecció  contra  els  riscos
relacionats amb agents químics (Directiva 98/24/CE, de 7 de abril).

 Clàusules 1 i 2 (part  2) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i  la
seguretat en el sector de perruqueria.
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3 Distribució i manteniment del saló.

3.1 L'àrea de descans del personal està separada de la zona de treball.

A més de l'espai dedicat pròpiament al servei al client, els salons de perruqueria han de
disposar  d'altres  instal·lacions  essencials,  a  les  que  habitualment  no  es  presta  tanta
atenció. L'àrea de descans és una d'elles. Aquesta zona ha d'estar preparada per poder
menjar i beure quan sigui necessari, ja que això contribueix a reduir la fatiga i a mantenir la
productivitat.  A més és  un espai  necessari  per  qüestions  higièniques  i  per  prevenir  el
contacte amb productes químics. Els treballadors no han de menjar ni beure en les zones
de treball.

Tenir en compte:

 Disposar de suficients cadires i aigua corrent a l'àrea de descans (sala de descans o
àrea de relaxació).

 Recordar que està prohibit fumar al centre de treball i a l'àrea de descans.
 Evitar tenir visió directa de la zona de treball des de l'àrea de descans a fi de poder

gaudir tranquil·lament de les pauses.

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 3 i 9 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Clàusules 7 i 2 (parts 1 i 2, respectivament) de l'Acord marc europeu sobre la protecció
de la salut i la seguretat en el sector de perruqueria.

3.2 Es disposa de lavabo(s) i vestidor(s).
A més de l'espai dedicat pròpiament al servei al client, els salons de perruqueria han de
disposar d'altres instal·lacions essencials, a les que habitualment no es presta tant atenció.
Els lavabos i els vestuaris són algunes d'elles. En quant a aquestes dependències cal tenir
en compte:

Vestuaris: 

- Separats o d'ús diferenciat per a homes i dones. 

 - Amb instal·lacions per guardar de manera segura la roba i els objectes de valor (bosses,
moneders i carteres, joies, etc.).

Lavabos: 

- Separats o d'ús diferenciat per a homes i dones. 

- Sempre que sigui possible diferenciats per a clients i personal del saló.

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 3 i 9 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Clàusules 7 i 2 (parts 1 i 2, respectivament) de l'Acord marc europeu sobre la protecció
de la salut i la seguretat en el sector de perruqueria.

Aquest document s'ha basat en l'eina OiRA "Perruqueries" amb la data de revisió següent: 23.12.16 2016. 9
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3.3 Totes les àrees i terres es mantenen adequadament.

En qualsevol entorn laboral es poden produir accidents provocats per una simple caiguda.
Les  caigudes  al  mateix  nivell  són  aquelles  que  tenen  lloc  en  zones  de  pas,  en  una
superfície de treball i les caigudes sobre o contra objectes. En un saló de perruqueria, les
caigudes al mateix nivell són les més comunes. Aquestes es produeixen habitualment per
ensopegades o entrebancades i relliscades. L'empresari haurà de garantir l'ordre, la neteja
i el manteniment de totes les instal·lacions del saló de perruqueria, incloent-hi els lavabos,
així com el bon estat i regularitat dels terres.

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 3 i 5 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Clàusula 1 (part 2) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i la seguretat
en el sector de perruqueria.

3.4 El terra és antilliscant.

Les caigudes per relliscades són una de les causes principals d'accidents en els salons de
perruqueria. Per això, els terres han de ser fixos, estables i no lliscar, sense irregularitats ni
pendents  perilloses.  I  en  qualsevol  cas,  sempre que  sigui  necessari  l'empresari  haurà
d'alertar  als  treballadors  sobre el  risc de caiguda,  senyalitzant  clarament  les  possibles
irregularitats existents. Davant la possibilitat de relliscar i caure es recomana que en cas de
renovació  o  canvi  en  les  instal·lacions  del  local,  valorar  la  possibilitat  d'instal·lar  terra
antilliscant. Així mateix, cal netejar els terres fent servir productes antilliscants i adoptar
especials  precaucions quan els  terres s'hagin  acabat  de fregar  o de polir,  senyalitzant
aquesta situació.

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 3 i 4 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Art.  3  i  4  del  Reial  decret  485/1997,  de 14 d'abril,  sobre  disposicions  mínimes en
matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball (Directiva 92/58/CEE, de 24
de juny).

 Clàusula 7 (part 1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i la seguretat
en el sector de perruqueria.

3.5 La il·luminació en totes les àrees del saló de perruqueria és suficient perquè el
personal pugui treballar adequadament.

Les tasques que es realitzen en el  sector de perruqueria solen ser de precisió (rentat,
tallada, tint, flocs, etc.). Per això a l'hora de dissenyar els llocs de treball (i el centre de
forma global)  és  necessari  valorar  les  demandes lluminoses  previstes.  Per  fer-ho s'ha
d'anar  més  enllà  del  nivell  general  d'il·luminació  i  tenir  en  compte  aspectes  com
enlluernaments, reflexes, ús i aplicació de colors, ja que tots ells incideixen en el confort
visual. Per dissenyar la il·luminació d'un saló de perruqueria, és necessari tenir en compte:

 L'estructura del centre, analitzant la posició dels punts de llum, la distribució lluminosa,
el tipus i disseny dels punts de llum, i la relació llum natural-llum artificial. Els locals
s'haurien d'il·luminar  uniformement,  evitant  enlluernaments.  Tenir  en compte que la

Aquest document s'ha basat en l'eina OiRA "Perruqueries" amb la data de revisió següent: 23.12.16 2016. 10
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il·luminació brillant pot fer menys atractiu l'ambient, però beneficia la facilitat i la qualitat
del treball.

 L'entorn, valorant les dimensions de l'espai de treball, els colors, la forma dels objectes
i  aparells  a  utilitzar  i  la  textura  dels  materials.  Cal  intentar  evitar  reflexos  a  les
superfícies.

 L'individu,  avaluant  la  capacitat  visual  del  treballador,  és  a  dir,  l'agudesa  visual,  la
sensibilitat  al contrast i la rapidesa de percepció. Per ser capaç de veure i treballar
adequadament,  es  necessita  molta  llum  dirigida  cap  al  client  (encara  que  s'hauria
d'evitar enlluernar a aquest).

 La tasca, considerant el contrast entre l'objecte i el fons, les dimensions dels objectes a
manipular, i la dificultat de la feina.

 La normativa,  verificant  que es compleixen els  elements obligatoris  i  s'apropen als
recomanats. No obstant es recomana un mínim de 400 lux.

Per tant, la il·luminació de cada zona o part d'un lloc de treball haurà d'adaptar-se a les
característiques de l'activitat  que s'hi realitzi,  i  haurà de ser adequada a les exigències
visuals  que requereixi  cada tasca.  En general,  es pot  afirmar  que els  establiments  de
perruqueria busquen crear un ambient amb molta il·luminació com a factor potenciador de
la imatge del propi negoci.

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 3 i 8 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Clàusula 7 (part 1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i la seguretat
en el sector de perruqueria.

3.6 Les condicions ambientals (temperatura i humitat) del saló de perruqueria són
les adequades.

La temperatura, ventilació i grau d'humitat no són factors de risc especialment rellevants
en el sector, però sí que poden arribar a convertir-se en una font de molèsties i trastorns
innecessaris. Les condicions òptimes de confort tèrmic s'aconsegueixen quan el cos manté
la seva temperatura en els límits fisiològics normals (interna de 37ºC, cutània 33,5ºC),
sense necessitat de recórrer a la modificació de la temperatura de l'entorn del treballador.
Però  això  depèn  en  gran  mesura  del  balanç  tèrmic  individual  de  cada  treballador,
reaccionant quan se li sotmet a un ambient tèrmic de fred intens, produint hipotèrmia, però
també quan la  calor  és  excessiva.  En ambdós casos influeix  sobre  el  rendiment  dels
treballadors. Els centres de treball  en què es realitzen activitats de perruqueria han de
mantenir una temperatura compresa entre 14 i 25ºC, ja que es poden considerar com a
treballs  lleugers  i  no  sedentaris,  segons  estableix  la  normativa.  Mitjançant  un  sistema
adequat de climatització de l'aire (a través d'electricitat, aigua calenta, vapor, aigua freda o
líquids refrigerants) s'ha de crear un clima interior confortable pels treballadors, de manera
que es pugui escalfar l'aire en èpoques de fred i refrigerar durant èpoques més càlides.
Així mateix, tenint en compte el tipus de tasques que es realitzen a la perruqueria serà
també necessari mantenir una humitat relativa de 30-70%, velocitat de l'aire de 0,25 m/s i
nivell  de  ventilació  de  30  m³  per  hora  i  treballador.  Aquests  nivells  garanteixen  el
compliment de la norma, però no la sensació de confort. Els professionals del sector estan
exposats a corrents d'aire, espais poc ventilats, diferències de temperatura ocasionades
per  fonts  directes  (aire  condicionat,  calefacció,  etc.)  o  indirectes  (aparells  en
funcionament), que poden arribar a produir trastorns com mals de cap, marejos i nàusees,
pell resseca, irritació (d'ulls, nas, gola), etc.

Aquest document s'ha basat en l'eina OiRA "Perruqueries" amb la data de revisió següent: 23.12.16 2016. 11
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Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 3 i 7 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Clàusula 7 (part 1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i la seguretat
en el sector de perruqueria.

3.7 El saló està correctament ventilat.

L'aire que es respira a les perruqueries pot contenir contaminants en concentracions altes
com a conseqüència dels productes utilitzats, el que pot generar efectes perjudicials per a
la salut dels treballadors i donar lloc a malalties professionals.  Per això, els centres de
perruqueria han de comptar amb una renovació periòdica de l'aire en el local de treball, ja
que la presència de contaminants químics pot viciar l'atmosfera. És necessari, per tant, la
utilització de sistemes de ventilació/climatització, que tenen dues funcions primordials:

 subministrar aire fresc en quantitat i qualitat suficients per a mantenir la qualitat de l'aire
en el centre de treball. Quan la ventilació és pobra o l'extracció insuficient, pot haver-hi
queixes de la qualitat de l'aire (aire sec, olors, ambient enrarit, etc.) i/o la temperatura.

 modificar les condicions termohigromètriques de l'aire exterior que s'introdueix en el
centre de treball per aconseguir un clima confortable en l'interior.

L'empresari, per tant, haurà d'assegurar que es ventilin adequadament els espais de saló
de perruqueria.  La ventilació es mesura en renovacions per hora. L'aportació d'aire no
hauria de ser inferior a 100m³/hora per persona que hi treballa. Aquesta ventilació es pot
aconseguir  a través de ventiladors,  ventilació de corrent  natural  amb flux creuat o aire
condicionat.

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 3 i 7 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Clàusula 7 (part 1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i la seguretat
en el sector de perruqueria.

3.8  Les  instal·lacions  elèctriques,  de  gas  i  d'aigua  compleixen  les  normes
pertinents.

Els  accidents derivats  de riscs elèctrics són bastant  freqüents a les perruqueries.  L'ús
continu de l'electricitat junt amb la humitat, genera unes condicions de treball en les que es
requereixi la màxima prevenció. Així mateix, en els establiments de perruqueria en què hi
hagi  instal·lació  de  gas,  es  poden  generar  incendis  i  explosions  si  no  es  prenen  les
mesures  oportunes.  Per  això,  l'empresari  s'ha  d'assegurar  que  les  instal·lacions
elèctriques, de gas i d'aigua compleixin les normes internacionals, europees i nacionals
pertinents.

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 3 i 6 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Clàusula 7 (part 1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i la seguretat
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en el sector de perruqueria.

3.9 Es compleix la prohibició de fumar al centre de treball.

En  els  centres  o  dependències  de  treball  existeix  la  prohibició  legal  de  fumar.  Per
aconseguir  un  ambient  laboral  sense  fum  l'empresari  del  saló  de  perruqueria  ha  de
recordar aquesta prohibició de fumar a tot el centre de treball.

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 91/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 9 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre). 

 Art. 7 de la Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la que es modifica la Llei 28/2005, de
26 de desembre, de mesures sanitàries enfront el tabaquisme i reguladora de la venda,
el subministre, el consum i la publicitat dels productes del tabac (Directiva 2003/33/CE,
de 26 de maig).

 Clàusula 2 (part 2) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i la seguretat
en el sector de perruqueria.

3.10 S'adopten les mesures necessàries en matèria de lluita contra incendis.

És necessari conèixer les situacions de riscs d'incendis i prendre les mesures oportunes
per  a  la  seva  prevenció.  En  els  establiments  de  perruqueria  s'utilitzen  productes
inflamables,  com aerosols,  laques,  etc.  que,  si  no  es  prenen  les  mesures adequades,
poden generar incendis i explosions. La seguretat contra incendis contempla tot un conjunt
de precaucions destinades no només a evitar el seu inici, sinó també la seva propagació.
Quan la prevenció és insuficient i es produeix l'incendi, s'utilitzen mesures de protecció: de
detecció  i  alarma,  mitjans  portàtils  d'extinció,  instal·lacions  fixes  d'extinció  i  plans
d'evacuació  i  emergència,  amb  l'objectiu  de  minimitzar  les  conseqüències  humanes  i
materials. Una bona protecció depén de conjugar tres factors: detecció, extinció i alarma.
Per això és fonamental que els centres de treball de perruqueria disposin de sistemes de
detecció  automàtica  (detectors  de  fums,  de  flames,  de  temperatura,  i  de  gasos  de
combustió), i mitjans portàtils d'extinció (extintors).

Referències legals i de la política

 Art. 20 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 3 i 4 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Art.  3  del  Reial  decret  485/1997,  de  14  d'abril  sobre  disposicions  mínimes  de
senyalització de seguretat i salut en el treball (Directiva 92/58/CEE, de 24 de juny).

 DB SI,  Reial  decret  314/2006,  de 17 de març,  pel que s'aprova el  Codi  Tècnic  de
l'Edificació.

 Clàusula 7 (part 1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i la seguretat
en el sector de perruqueria.

3.11 S'adopten les mesures necessàries en matèria d'evacuació.

El  pla  d'emergència  de  qualsevol  centre  de  perruqueria  planteja  el  doble  objectiu  de
protegir a les persones i a les instal·lacions davant situacions crítiques, minimitzant les
seves conseqüències. La millor salvaguarda pels ocupants enfront una emergència és que
puguin traslladar-se a un lloc segur, a través d'un itinerari protegit i en un temps adequat,
això és, realitzar una evacuació eficient. Per tant, les condicions d'evacuació en un centre
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de treball -saló de perruqueria- són un medi de seguretat per a les persones treballadores i
pels propis usuaris. Ha de ser possible evacuar el saló en el mínim temps possible en cas
d'emergència.

Referències legals i de la política

 Art. 20 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 3 i 4 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Art.  3  del  Reial  decret  485/1997,  de  14  d'abril  sobre  disposicions  mínimes  de
senyalització de seguretat i salut en el treball (Directiva 92/58/CEE, de 24 de juny).

 DB SI, Reial  decret 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Còdic Tècnic de
l'Edificació.Clàusula 7 (part 1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i
la seguretat en el sector de perruqueria.

4 Mobiliari i postura de treball.

4.1 Els treballadors disposen d'espai suficient per treballar còmodament als seus
llocs de treball.

La majoria dels centres de treball, entre ells les perruqueries, persegueixen funcionalitat i
confort quan es tracta de definir el mobiliari de l'establiment. A aquestes característiques
s'hauria d'afegir l'ergonomia, de forma que l'atractiu disseny no sigui l'únic criteri a l'hora de
decidir les eines. Una adequada prevenció de les lesions derivades de la càrrega física del
treball en el sector obliga a adoptar, entre d'altres, mesures basades en el disseny dels
llocs de treball per millorar els espais, els mètodes i els equips de treball. Les dimensions
del local de perruqueria hauran de permetre que els treballadors realitzin la seva feina
sense riscs per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables. Per
això, l'empresari ha de garantir i proporcionar espai suficient perquè els treballadors puguin
complir amb les seves obligacions sense necessitat d'envair l'espai del company, inclús en
moments de poca activitat en què es concentren menys clients al saló. Aquest espai és
necessari  per  poder  treballar  evitant  les  postures  incòmodes  del  cos  i  de  la  mà,  i
aconseguir mantenir, tot el possible, la mà alineada amb l'avantbraç, l'esquena recta i les
espatlles en posició de repòs. 

Unes directrius voluntàries a tenir en compte, en quant a les dimensions podrien ser: 

 espai lliure darrera la cadira: mín. 100 cm
 espai lliure entre un costat de la cadira i la paret: mín. 70 cm
 espai lliure entre dues cadires: mín. 75 cm
 espai lliure darrera la instal·lació o el mòdul del rentacaps: mín. 50 cm

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art.  3  i  4  del  Reial  decret  486/1997,  de  14  d'abril,  que  estableix  les  disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Art. 3 del Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat
i  salut  relatives  a  la  manipulació  manual  de  càrregures  que  comporti  riscos,  en
particular dorsolumbars, pels treballadors (Directiva 90/269/CEE, de 29 de maig).

 Clàusules 6 i 7 (part  1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i  la
seguretat en el sector de perruqueria.
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4.2  El  personal  del  saló  pot  treballar  còmodament  a  les  instal·lacions  dels
rentacaps.

L'alçada de treball òptima en els rentacaps està al voltant de l'alçada dels colzes. Aquesta
alçada és inferior a la recomanada per a les cadires destinades al tall de cabells, en haver
de fer-se una mica de força a l'hora de rentar els cabells. Per tant, les superfícies de treball
han de ser ajustables a l'alçada del treballador, i a les distintes tasques que ha de realitzar.
En els  casos en què les instal·lacions no siguin ajustables en alçada,  el  perruquer ha
d'aconseguir  tenir  l'alçada  de  treball  correcta:  cal  facilitar  un  pedestal  per  elevar  la
superfície de treball als més alts i proporcionar una plataforma per elevar l'alçada als més
baixos. Finalment, es recomana que el capçal de recolzament sigui de ceràmica basculant
i l'aixeta més adequada és la de tipus monocomandament amb hidromesclador.

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art.  3  i  4  del  Reial  decret  486/1997,  de  14  d'abril,  que  estableix  les  disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Art. 3 del Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat
i  salut  relatives  a  la  manipulació  manual  de  càrregures  que  comporti  riscos,  en
particular dorsolumbars, pels treballadors (Directiva 90/269/CEE, de 29 de maig).

 Clàusules 6 i 7 (part  1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i  la
seguretat en el sector de perruqueria.

4.3 Les butaques o cadires de perruqueria són ajustable en alçada.

Les  butaques  o  cadires  de  perruqueria  són  un  element  indispensable  en  un  saló  de
perruqueria. Per això s'ha d' escollir un model que sigui còmode pel client i ergonòmic pel
treballador. S'aconsella que el respatller sigui ergonòmic (corbat i reclinable), amb bomba
hidràulica i fre. Són cadires que permeten la inclinació i el gir. El peu de les butaques pot
ser rodó (anomenat de disc), quadrat o d'estrella (de cinc radis). Es complementa amb
recolzapeus,  que  han  de  ser  lleugers  i  còmodes.  Quan  la  cadira  de  perruqueria  és
hidràulica i ajustable en alçada, li permet treballar al perruquer adaptant l'alçada del seient
a l'estatura del client i al tipus de treball a realitzar, situant-se a la seva vora i en la posició
adequada  (mà alineada  amb l'avantbraç,  l'esquena  recta  i  les  espatlles  en posició  de
repòs).

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art.  3  i  4  del  Reial  decret  486/1997,  de  14  d'abril,  que  estableix  les  disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Art. 3 del Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat
i  salut  relatives  a  la  manipulació  manual  de  càrregures  que  comporti  riscos,  en
particular dorsolumbars, pels treballadors (Directiva 90/269/CEE, de 29 de maig).

 Clàusules 6 i 7 (part  1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i  la
seguretat en el sector de perruqueria.

4.4 Es proporcionen tamborets amb rodes ajustables en alçada.

Actualment s'ha generalitzat l'ús de tamborets en els salons de perruqueria, ja que permet
adoptar una posició més còmoda a l'hora de realitzar certes tasques, així com descansar
en les pauses o al final de la jornada. Han de ser regulables, amb pistó de gas (permet
adaptar-se a l'alçada del client), amb rodes (per moure'ls pel centre de treball) i de petites
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dimensions.  La  utilització  d'aquests  tamboret  afavoreix  un  major  confort  i  facilita  el
desenvolupament del treball,  el  que redunda en una millora de la qualitat  d'aquest.  La
combinació de tamborets amb rodes i ajustables en alçada amb un mobiliari  rentacaps
ergonòmic, permet que els perruquers puguin adaptar la superfície o el pla de treball a
l'alçada que els hi sigui més favorable, permetent-los treballar amb una bona postura i a la
vora del client. 

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art.  3  i  4  del  Reial  decret  486/1997,  de  14  d'abril,  que  estableix  les  disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Art. 3 del Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat
i  salut  relatives  a  la  manipulació  manual  de  càrregures  que  comporti  riscos,  en
particular dorsolumbars, pels treballadors (Directiva 90/269/CEE, de 29 de maig).

 Clàusules 6 i 7 (part  1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i  la
seguretat en el sector de perruqueria.

4.5 Es proporcionen carretons auxiliars.

L'empresari ha d'assegurar una organització del saló que faci possible que les eines i els
productes a utilitzar  estiguin a l'abast  del  lloc de treball  dels  perruquers.  Els carretons
auxiliars o "ajudants", com els denominen alguns professionals, permeten tenir a mà tot el
necessari  per  fer  determinats  treballs  (rul·los,  blens,  etc.).  Hi  ha  una gran varietat  de
models, però el més habitual és que disposin de rodes per poder transportar-lo, calaixos,
safates, bols i penjador de l'assecador. Solen ser de plàstic perquè pesin poc. La utilització
de carretons afavoreix un major confort i  facilita el desenvolupament del treball,  el que
redunda en una millora de la qualitat d'aquest.

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art.  3  i  4  del  Reial  decret  486/1997,  de  14  d'abril,  que  estableix  les  disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Art. 3 del Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat
i  salut  relatives  a  la  manipulació  manual  de  càrregures  que  comporti  riscos,  en
particular dorsolumbars, pels treballadors (Directiva 90/269/CEE, de 29 de maig).

 Clàusules 6 i 7 (part  1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i  la
seguretat en el sector de perruqueria.

4.6 Al personal se li proporciona formació periòdica sobre la postura correcta a
adoptar mentre treballa.

La càrrega física en el treball de perruqueria fa referència a l'adopció de postures i els
esforços realitzats mentre es realitza la feina. Un dels aspectes fonamentals en el benestar
i confort dels treballadors és l'adopció d'una posició adequada de treball. Des del punt de
vista de la seguretat i la salut en el treball, és important adaptar el treball a la persona, en
particular en allò respecte a la concepció del llocs de treball,  així com en l'elecció dels
equips i els mètodes de treball  i de producció. Una adequada prevenció de les lesions
derivades de la càrrega física del treball  en el  sector obliga,  per tant,  a adoptar,  entre
d'altres, mesures dirigides a la millora dels mètodes de treball, amb informació sobre els
riscos i formació dels treballadors sobre la manera més adequada de realitzar les feines
per  prevenir  lesions  múscul-esquelètiques.  Algunes  directrius  a  tenir  en  compte  per
mantenir una bona postura de treball i que els treballadors han de conèixer, són: 
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 Feines de rentat de cabells: mantenir, en la mesura que sigui possible, l'esquena recta i
tan aprop com es pugui de la instal·lació de rentacaps, la mà alineada amb l'avantbraç i
les espatlles en posició de repòs. (utilitzar tamboret). 

 Feines de canvis  permanents i  temporals  dels  cabells:  evitar  adoptar postures que
impliquen la flexió del tronc,  la torsió i  la  inclinació lateral.  Evitar  torsions i  flexions
sobtades del tronc; cal girar tot el cos amb els peus (disposar de butaques/cadires de
perruqueria hidràuliques i utilitzar tamboret). 

 Feines de tall de cabell: evitar les posicions forçades i els sobreesforços en la utilització
d'eines de tall,  procurant mantenir, en la mesura que sigui possible, la mà alineada
amb  l'avantbraç,  l'esquena  recta  i  les  espatlles  en  posició  de  repòs  (disposar  de
butaques regulables en alçada per ajustar el pla de treball a l'alçada del professional).
Minimitzar la tensió estàtica: utilitzar reposapeus fixes o mòbil que permetin transferir el
pes del cos d'una cama a l'altra.

Referències legals i de la política

 Art. 18 i 19 de la Llei  31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
(Directiva 89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art.  3  i  11  del  Reial  decret  486/1997,  de 14 d'abril,  que estableix  les  disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Art.  3  i  4  del  Reial  decret  487/1997,  de 14 d'abril,  sobre  disposicions  mínimes de
seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos,
en particular dorsolumbars, pels treballadors (Directiva 90/269/CEE, de 29 de maig).

 Clàusules 6 i 7 (part  1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i  la
seguretat en el sector de perruqueria.

5 Roba i equips de treball.

5.1  Cap de  les  eines  manuals  i  utensilis  proporcionats  (p.  ex.  tisores,  pinces)
contenen níquel o tenen en un nivell baix.

El níquel és un element que pot combinar-se amb d'altres per formar compostos. Donades
les seves propietats exclusives (resistència a la corrosió, resistència a la calor, duresa i
fortalesa), la major part del níquel es fa servir en aliatges de metalls. Els treballadors del
saló  de  perruqueria  no  són  una  població  ocupacional  que  utilitzi  níquel,  altrament
indirectament es podrien veure exposats a través de materials recoberts d'aquest metall,
com cremalleres o joies, o per utensilis d'acer inoxidable utilitzats en algunes feines de
perruqueria (per exemple tisores, pinces, etc.). L'exposició al níquel o als seus compostos,
pot  donar  lloc  a  al·lèrgies:  en  contacte  perllongat  o  repetit  amb la  pell  podria  produir
dermatitis o sensibilització, afectant inclús a la població per manipulació d'estris, com seria
el  cas  dels  perruquers.  Tot  i  que  les  exposicions  als  compostos  de  níquel  són  quasi
sempre molt baixes com perquè siguin motiu de preocupació, cal evitar les al·lèrgies al
níquel utilitzant eines sense níquel o amb un nivell baix d'aquest (un nivell baix equival a
que l'objecte o producte alliberar un màxim de 0,5 µg/cm³ de níquel per setmana).

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 7 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, que estableix les disposicions mínimes
de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre).

 Art.  3,  4  i  5  del  Reial  decret  665/1997,  de  12  de  maig,  sobre  la  protecció  dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant
el treball (Directiva 90/394/CEE).

 Art. 3,  4 i  5 del Reial  decret 374/2001, de 6 d'abril,  sobre la protecció de la salut i
seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant
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el treball (Directiva 98/24/CE).
 Clàusula 5 (part 1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i la seguretat

en el sector de perruqueria.

5.2 Les eines de perruqueria són netejades i desinfectades de manera sistemàtica i
regular.

Els  serveis  prestats en perruqueria  i  bellesa suposen un elevat  contacte físic  amb els
clients. Aquest pot ser font de malalties i infeccions, que es transmeten per contacte amb
ells o per contacte directe amb la sang:

- La utilització de ganivetes, agulles, màquines de tallar el cabell,  etc. posen en risc la
seguretat dels professionals  del sector de contreure aquest  tipus de malalties.  Els talls
accidentals amb útils tacats amb sang infectada poden generar l'entrada a l'organisme a
través de ferides diverses.

- També per qüestió d'higiene i evitar contagis en estar en contacte directe amb els clients.

- En rares ocasions, és possible el contagi a través de l'exposició a la sang d'una persona
infectada (virus amb l'hepatitis C o la SIDA).

-  Els  sistemes  de  ventilació  de  la  perruqueria  poden  crear  les  condicions  idònies  pel
creixement i dispersió dels microorganismes o agents biològics. 

Per evitar  les malalties derivades de riscos biològics,  és important  mantenir  pràctiques
higièniques en la desinfecció i esterilització dels útils de treball. Després de dur a terme
cada activitat, els estris (ex. pintes, tisores, pinces per als cabells, navalles) han de ser
netejats i desinfectats sistemàticament. Els productes utilitzats per desinfectar poden ser
irritants per la pells, per això cal utilitzar guants de protecció durant aquestes feines.

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 7 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, que estableix les disposicions mínimes
de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre).

 Art.  del  Reial  decret  664/1997,  de 12 de maig,  sobre la  protecció dels  treballadors
contra  els  riscos  relacionats  amb  l'exposició  a  agents  biològics  durant  el  treball
(Directiva 90/679/CEE).

 Clàusules 5 i 2 (part 1 i 2, respectivament) de l'Acord marc europeu sobre la protecció
de la salut i la seguretat en el sector de perruqueria.

5.3 Les eines i útils de treball al saló de perruqueria són de disseny ergonòmic.

Una avaluació des del punt de vista ergonòmic dels útils i equips de treball utilitzats a la
perruqueria  permet  arribar  a  la  conclusió  que,  en  general,  han  evolucionat  de  forma
considerable. No obstant, l'empresari ha de tenir en compte els principis ergonòmics en
adquirir  nous estris:  que estiguin dissenyats conforme les prescripcions de l'ergonomia,
buscant  la  comoditat,  adaptabilitat  i  funcionalitat  d'ús,  evitant  dissenys  deficients  que
puguin tenir conseqüències negatives en la salut i en la productivitat del treballador. Han
de ser manejables,  de mida,  dimensió i pes apropiat.  El  disseny dels  útils  i  eines que
s'utilitzen a la perruqueria s'ha d'orientar a minimitzar la fatiga del treballador i en concret
s'ha d'intentar:

 Afavorir la posició recta del canell, sense que s'hagi de doblegar ni corbar, essent l'eina
la que es corbi quan sigui necessari.

 Adaptar-los als treballadors, a les seves dimensions corporals i a la seva mà dominant
(destra o esquerrana).

 Disposar el centre de gravetat proper al centre de pressió.
 Evitar el disseny d'eines amb marques pels dits que exigeixin pressió excessiva.
 Potenciar l'ús de mànecs arrodonits, etc.
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Referències legals i de la política

 Art. 15 i 17 de la Llei  31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
(Directiva 89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 3 del Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball
(Directiva 89/655/CEE, de 30 de novembre).

 Art.  3  i  4  del  Reial  decret  487/1997,  de 14 d'abril,  sobre  disposicions  mínimes de
seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos,
en particular dorsolumbars, pels treballadors (Directiva 90/269/CEE, de 29 de maig).

 Clàusula 6 (part 1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i la seguretat
en el sector de perruqueria.

5.4 Els aparells portàtils del saló són lleugers, silenciosos i vibren poc.

El  disseny  dels  aparells  portàtils  que  s'utilitzen  a  la  perruqueria  ha  d'orientar-se  a
minimitzar la fatiga del treballador i en concret s'intentarà:

 Disminuir la força necessària per controlar-los, equilibrant-los.
 Atenuar l'exposició a vibracions (principalment per l'ús d'assecadors i maquinetes).
 Comprar aparells amb un baix nivell de soroll.

En la realització dels serveis de perruqueria (per exemple durant l'assecament de cabells)
es mantenen les espatlles massa elevades durant molt de temps i resulten pesats pels
braços,  canells  i  mans.  Per  això,  l'empresari  ha  de  prendre  mesures  basades  en  els
principis  d'ergonomia,  especialment  a  l'hora  d'adquirir  nous  aparells  pel  saló.  Algunes
consideracions físiques dels assecadors a tenir en compte a l'hora d'adquirir-ne de nous
serien:

 Que siguin lleugers. Màxim 500 g.
 Que el mànec sigui cilíndric o ovalat, de diàmetre mínim 28 mm, i màxim 38 mm.

Referències legals i de la política

 Art. 15 i 17 de la Llei  31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
(Directiva 89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 3 del Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball
(Directiva 95/63/CE, de 5 de desembre).

 Art.  3  i  4  del  Reial  decret  487/1997,  de 14 d'abril,  sobre  disposicions  mínimes de
seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos,
en particular dorsolumbars, pels treballadors (Directiva 90/269/CEE, de 29 de maig).

 Art. 3 i 7 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Art. 4 del Reial  decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i  la
seguretat  dels  treballadors  contra  els  riscos  relacionats  amb  l'exposició  al  soroll
(Directiva 2003/10/CE, de 6 de febrer).

 Art. 4 i 5 del Reial decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i
la seguretat dels treballadors enfront els riscos derivats o que puguin derivar-se de
l'exposició a vibracions mecàniques (Directiva 2002/44/CE, de 25 de juny).

 Clàusula 6 (part 1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i la seguretat
en el sector de perruqueria.

5.5 Els equips que es troben a elevades temperatures disposen de proteccions
adequades per evitar cremades.

Als  serveis  de  perruqueria  és  molt  freqüent  que  es  produeixin  contactes  tèrmics  que
generen  cremades  amb qualsevol  aparell,  equip  o  superfície  que  es  trobi  a  elevades
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temperatures. Així, la utilització d'assecadors, planxes de cabell, ferros d'arrissar, raspalls
elèctrics,  aparells  elèctrics  per  diferents  tractaments  de  cabell,  etc.  són  molt  usuals,  i
poden produir  cremades diverses,  sobre tot  a les mans,  si  no es prenen les degudes
precaucions. Els contactes tèrmics es produeixen generalment per: contactes amb aparells
calents per no esperar a què es refredin. Les presses que es produeixen freqüentment en
els centres de treball contribueixen a aquesta mala pràctica, així com la manca d'utilització
d'equips de protecció adequats que impedeixin la transmissió de calor, com ara guants.

Referències legals i de la política

 Art. 15 i 17 de la Llei  31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
(Directiva 89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 3 del Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball
(Directiva 95/63/CE).

 Art.  3  i  4  del  Reial  decret  487/1997,  de 14 d'abril,  sobre  disposicions  mínimes de
seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos,
en particular dorsolumbars, pels treballadors (Directiva 90/269/CEE).

 Art. 3 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE).

 Clàusula 5 (part 1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i la seguretat
en el sector de perruqueria.

5.6 Els equips elèctrics estan en bones condicions.

Els  accidents derivats  de riscs elèctrics són bastant  freqüents a les perruqueries.  L'ús
continu d'equips de treball junt amb la humitat, genera unes condicions de treball en les
que es requereix la màxima prevenció. El risc elèctric està present en la mesura en què es
realitzen treballs amb els equips elèctrics: ferros d'arrissar, assecadors, etc. A més a més,
l'electricitat és causa de molts incendis i explosions. Altrament, és possible controlar el risc
aplicant les normes de seguretat des del moment del disseny de l'equipament elèctric, junt
amb uns controls periòdics dels equips del centre de treball. Els factors de risc elèctric són
els següents:

- Mal estat de cables i aparells.

- Sobrecàrregues elèctriques que poden provocar curtcircuits.

- Humitats pròximes als aparells.

En moltes ocasions, els problemes solen sorgir quan, degut als elevats ritmes de feina a la
perruqueria no s'adopten les mesures preventives per evitar el  risc. Els riscos elèctrics
tenen el seu origen, per tant, en les característiques, forma d'utilització i manteniment dels
equips.  Per  això,  l'empresari  ha  d'adoptar  les  mesures  de prevenció  necessàries,  per
suprimir-los o minimitzar-los.

Referències legals i de la política

 Art. 15 i 17 de la Llei  31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
(Directiva 89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 3 del Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball
(Directiva 2009/104/CE, de 16 de setembre).

 Art. 2, 3, 4 i 5 del Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per
a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront el risc elèctric. 

 Art. 3 i 4 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE, de 30 de
novembre).

 Clàusules 5 i 7 (part  1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i  la
seguretat en el sector de perruqueria.
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5.7 El nivell de soroll al saló de perruqueria és acceptable.

En general les tasques que es desenvolupen al sector de la perruqueria no presenten uns
nivells  d'exposició equivalents elevats, tot  i  que sí pot existir  desconfort  acústic per als
professionals. Molts perruquers reconeixen que en determinats moments del dia i en dates
concretes sol haver un elevat nivell de soroll, més per la quantitat de fonts de soroll que pel
volum d'aquest: assecadors en funcionament, clients parlant, telèfon sonant per concertar
cites, converses de diferents persones, aire condicionat, soroll del carrer... En els centres
de perruqueria tot i que en alguns moments pugui semblar que hi ha un nivell de soroll
elevat,  no  solen  superar-se  els  nivells  legals.  Però  això  no  significa  que  no  afecti  al
benestar dels  treballadors en el  desenvolupament  de les seves funcions.  Les jornades
laborals  intenses  fan  que,  tot  i  que  els  nivells  sonors  no  siguin  perillosos,  resultin
incòmodes donat el temps d'exposició.  De fet, encara que es mantingui dins de nivells
"adequats" el soroll de fons resulta molt incòmode.

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 4 del Reial  decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i  la
seguretat  dels  treballadors  contra  els  riscos  relacionats  amb  l'exposició  al  soroll
(Directiva 2003/10/CE, de 6 de febrer).

5.8 El personal porta roba i calçat  adequat i còmode.

 Els treballadors de la perruqueria haurien de portar la roba adequada per a les seves
activitats o roba de treball,  així  com també el calçat adequat.  L'empresari ha de lliurar
anualment a tots els treballadors el calçat més adient, preferiblement sabates còmodes i
ben adaptades per a no patir dolor de peus ni inflamació. En cas que els empresaris dels
salons  de  perruqueria  determinin  com a  obligatori  l'ús  d'un  uniforme pels  treballadors
durant la seva jornada laboral, els hi hauran de lliurar i anar renovant, adaptats a l'estat de
gestació de la dona en cas que estigui embarassada.

Referències legals i de la política

 Art. 15 i 17 de la Llei  31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
(Directiva 89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art. 3 i 5 del Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de
seguretat  i  salut  relatives  a  la  utilització  pels  treballadors  d'equips  de  protecció
individual (Directiva 89/656/CEE, de 30 de novembre).

 Art. 31 de la Resolució de 17 de març de 2015, de la Dirección General de Empleo, per
la que es registra i publica el Conveni col·lectiu per perruqueries, instituts de bellesa i
gimnasos.

 Clàusules 5 i 1 (parts 1 i 2, respectivament) de l'Acord marc europeu sobre la protecció
de la salut i la seguretat en el sector de perruqueria.

6 Salut mental i benestar.

6.1 Es té en compte la salut mental i el benestar del personal.

A l'hora de caracteritzar una organització és necessari que s'analitzin factors com:

 Comunicació: ha de ser fluïda, amb independència de les funcions del treballador o de
la seva categoria professional. Una comunicació adequada crea un ambient de treball
productiu i clar mentre que quan és inadequada genera insatisfacció personal i laboral.

 Estil de comandament: la gestió empresarial no és feina fàcil, i es pot complicar encara
més si el gestor és, alhora, un treballador més. Aquesta és una situació habitual en el
sector  de  la  perruqueria.  Per  això  és  important  formar  adequadament  als  qui
desenvolupen aquesta funció.
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 Presa  de  decisions:  la  participació  dels  treballadors  en  la  presa  de  decisions  de
l'empresa és un factor de satisfacció i motivació. Quan s'implanta un estil participatiu i
consultiu, s'aconsegueix major fidelitat i rendiment per part dels treballadors.

 Assignació  de  feines:  la  distribució  adequada  de  les  feines  és  imprescindible  per
aconseguir  la  motivació  del  treballador.  Si  són  masses,  se  sentirà  sobresaturat  i/o
explotat.  Per  contra,  l'escassa  o  nul·la  assignació  de tasques pot  fer  que se senti
inferior i menyspreat.

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Capítols II  i III de la Resolució de 17 de març de 2015, de la Dirección General de
Empleo, per la que es registra i publica el Conveni col·lectiu per perruqueries, instituts
de bellesa i gimnasos.

 Secció 5 del Capítol II del Reial decret 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (BOE 29 de març de 1995).

 Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball (BOE
26 de setembre de 1995).

 Clàusules 7 i 9 (part  1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i  la
seguretat en el sector de perruqueria.

  Acord  marc  europeu  sobre  l'estrès  relacionat  amb  el  treball  (annex  a  l'Acord
Interconfederal per a la negociació col·lectiva 2005 (ANC 2005).

6.2  Es  compleixen  les  disposicions  reglamentàries  establertes  en  quant  a  la
jornada laboral.

Per contribuir a gaudir d'un ambient mental sa i equilibrat, l'empresari ha de garantir una
acurada  preparació  del  treball  i  una  apropiada  planificació  de  la  jornada  laboral.
L'empresari, a més a més, ha de complir les obligacions marcades per la Unió Europea, la
legislació d'àmbit nacional, i els convenis col·lectius o contractes laborals individuals en el
seu cas, per tal d'evitar riscos per a la salut i la seguretat dels seus treballadors.

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Capítol III de la Resolució de 17 de març de 2015, de la Dirección General de Empleo,
per  la  que  es  registra  i  publica  el  Conveni  col·lectiu  per  perruqueries,  instituts  de
bellesa i gimnasos.

 Secció 5 del Capítol II del Reial decret 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (BOE 29 de març de 1995).

 Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball (BOE
26 de setembre de 1995).

 Clàusules 7 i 9 (part  1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i  la
seguretat en el sector de perruqueria.

  Acord  marc  europeu  sobre  l'estrès  relacionat  amb  el  treball  (annex  a  l'Acord
Interconfederal per a la negociació col·lectiva 2005 (ANC 2005).

6.3 Es poden fer petites pauses després de períodes continus de treball.

L'elevada  competència  en  el  sector,  determina  que  els  centres  de  treball  tractin  de
mantenir-se en el  mercat  en base a jornades llargues i  un ritme de treball  elevat,  que
acaba  influint  sobre  la  capacitat  física  dels  treballadors.  Degut  a  que  als  salons  de
perruqueria sovint hi ha clients esperant, el personal en ocasions no pot fer pauses. No
obstant això, les pauses curtes i regulars són importants: la perruqueria és una ocupació
físicament pesada sobretot per a la part posterior de l'esquena, coll  i espatlles, braços,
mans i  cames. Les pauses permeten tenir  un temps de recuperació pel cos, evitant la
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fatiga i el cansament. Durant aquest temps de descans, és recomanable, per exemple,
posar els peus enlaire o fer estiraments simples. Per això és important establir descansos,
respectant els temps que es regulen normativament.

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Capítol III de la Resolució de 17 de març de 2015, de la Dirección General de Empleo,
per  la  que  es  registra  i  publica  el  Conveni  col·lectiu  per  perruqueries,  instituts  de
bellesa i gimnasos.

 Secció 5 del Capítol II del Reial decret 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (BOE 29 de març de 1995).

 Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball (BOE
26 de setembre de 1995).

 Clàusules 7 i 9 (part  1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i  la
seguretat en el sector de perruqueria.

  Acord  marc  europeu  sobre  l'estrès  relacionat  amb  el  treball  (annex  a  l'Acord
Interconfederal per a la negociació col·lectiva 2005 (ANC 2005).

6.4 El personal varia de tasques.

Per contribuir a un ambient laborable sa i equilibrat, l'empresari hauria d'assegurar una
preparació  prudent  del  treball,  una  planificació  apropiada  de  la  jornada  laboral  i  una
organització de la feina que apunti a una adequada gestió de recursos. Per a evitar el
contacte continuat amb aigua i productes irritants per la pell que poden provocar irritacions
i reaccions al·lèrgiques, l'empresari hauria d'organitzar les tasques de mode que hi hagués
un  equilibri  entre  activitats  mullades  i  seques.  Es  recomana  organitzar  la  rotació  de
tasques,  dins  del  possible,  i  capacitar  tot  el  personal  per  a  fer-ho  efectiu.  D'aquesta
manera es poden evitar moviments repetitius durant un període estès de temps.

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Secció 2 del Capítol II del Reial decret 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (BOE 29 de març de 1995).

 Clàusules 7 i 9 (part  1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i  la
seguretat en el sector de perruqueria.

  Acord  marc  europeu  sobre  l'estrès  relacionat  amb  el  treball  (annex  a  l'Acord
Interconfederal per a la negociació col·lectiva 2005 (ANC 2005).

6.5 Es prevenen els riscs relacionats amb la intimidació (bullying) i l'assetjament
sexual.

Es considera intimidació (bullying) en el lloc de treball  al  comportament anormal,  dirigit
contra un treballador (o grup de treballadors) que ocasiona un risc per salut i seguretat.
Aquesta es pot manifestar a través d'agressió verbal o física, però també amb actes més
subtils, com subestimar la feina d'un empleat o aïllar l'individu socialment. Com a exemples
d'intimidació es podrien incloure: la difusió de rumors delictius, el tractament injust, etc. Pot
donar-se cara a cara, per escrit, per e-mail, per telèfon,... 

L'assetjament  sexual  és  la  situació  que  es  dóna  amb  un  comportament  indesitjat  de
connotació sexual, expressada físicament, verbalment o no verbalment, que es fa amb un
propòsit  o  efecte  que  és  nociu  per  a  la  dignitat  personal  d'un  individu  i,  més
específicament,  crea  una  intimidació  hostil,  que  degrada,  que  humilia  o  que  insulta.
L'assetjament sexual predominantment afecta a les dones, però els homes també poden
ser víctimes d'aquesta classe de persecució. 
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En el lloc de treball on hi ha intimidació i/o assetjament sexual hi ha una gamma àmplia
d'efectes negatius sobre la salut com són: estrès, depressió, ansietat, son i trastorns de la
conducta alimentària...

Referències legals i de la política

 Art. 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Capítol IX de la Resolució de 17 de març de 2015, de la Dirección General de Empleo,
per  la  que  es  registra  i  publica  el  Conveni  col·lectiu  per  perruqueries,  instituts  de
bellesa i gimnasos.

 Secció 2 del Capítol II del Reial decret 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (BOE 29 de març de 1995).

 Clàusules 7 i 9 (part  1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i  la
seguretat en el sector de perruqueria.

  Acord  marc  europeu  sobre  l'estrès  relacionat  amb  el  treball  (annex  a  l'Acord
Interconfederal per a la negociació col·lectiva 2005 (ANC 2005).

7 Personal i prevenció

7.1 Es realitza la vigilància periòdica de la salut dels treballadors.

La vigilància  de la  salut  dels  treballadors  és una pràctica habitual  a les empreses del
sector.  Fa referència als exàmens i reconeixements mèdics que es porten a terme per
determinar  la  repercussió  de les  condicions  de treball  sobre  la  salut  dels  treballadors.
L'empresari  està  obligat  a  garantir  la  vigilància  periòdica  de l'estat  de salut  dels  seus
treballadors, en funció dels riscos inherents al treball que realitzen. Garantirà de manera
específica  la  protecció  dels  treballadors  que,  per  les  seves  pròpies  característiques
personals o estat biològic conegut, inclosos aquells que tinguin reconeguda la situació de
discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin especialment sensibles als riscos derivats
del treball.

Els  treballadors  haurien  de  poder  consultar  al  servei  mèdic  del  servei  de  prevenció,
particularment quan puguin tenir símptomes com ara insensibilitat de certes zones del cos
o formigueig.

Referències legals i de la política

 Art. 14, 22 i 28 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
(Directiva 89/391/CEE, de 12 de juny).

 Clàusula 6 (part 1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i la seguretat
en el sector de perruqueria.

7.2 A l'hora d'analitzar els riscos i organitzar la feina del saló, es tenen en compte
les necessitats especials per les dones embarassades i mares.

Treballar durant l'embaràs no té perquè ser un risc, sempre i quan les condicions de treball
siguin les adequades. El més adient és seguir una política preventiva basada en el disseny
del lloc, l'organització del treball i la formació de les treballadores. 

La feina de dones embarassades està regulada (veieu referència normativa). Així mateix
cal complir els respectius convenis col·lectius. L'empresari ha de tenir en compte quan es
prepara i s'organitza el treball, els requisits especials per a les dones embarassades i les
que donen lactància. Cal que les condicions de treball siguin les adequades per aquest
col·lectiu. I en cas de dubtes s'ha de consultar un servei de prevenció de riscos. Poden
haver-hi certes feines que les treballadores embarassades no haurien de fer, de manera
que  l'empresari  haurà  de  prendre  les  mesures  necessàries  respecte  l'organització  del
treball i confiarà aquestes tasques a uns altres treballadors.
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Referències legals i de la política

 Art. 26 i 48 de la Llei  31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
(Directiva 89/391/CEE, de 12 de juny).

 Capítols III i IV de la Resolució de 17 de març de 2015, de la Dirección General de
Empleo, per la que es registra i publica el Conveni col·lectiu per perruqueries, instituts
de bellesa i gimnasos.

 Reial decret 298/2009, de 6 de març, pel que es modifica el Reial decret 39/1997, de
17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, en relació amb
l'aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i la salut en el treball de
la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància (Directiva
92/85/CEE, de 19 d'octubre).

 Clàusula 8 (part 1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i la seguretat
en el sector de perruqueria.

 Capítols II i II de la disposició final quinta del Reial decret 1/1995, de 24 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (BOE 29 de març de
1995).

 Capítols I, III i IV de la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de
la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

7.3 S'adopten les mesures necessàries en matèria de primers auxilis.

A la perruqueria succeeixen petits accidents, com ara talls,  cremades, etc. davant dels
quals cal prendre unes primeres mesures que serien els primers auxilis. Per això és molt
important que en el centre de treball hi hagi persones amb formació en primers auxilis que
sàpiguen  com procedir,  en  cas  de  ferides,  fractures,  contusions,  luxacions,  cremades,
lipotímies, intoxicacions, electrocucions, etc. 

La gestió dels primers auxilis en una perruqueria requereix, com a qualsevol altre centre de
treball,  de  material,  personal  format,  protocols  d'actuació  en  cas  d'accident,  i  una
organització adequada que permeti oferir una correcta i eficaç atenció dels primers auxilis.

Referències legals i de la política

 Art. 20 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (Directiva
89/391/CEE, de 12 de juny).

 Art.  3  i  10  del  Reial  decret  486/1997,  de  14  d'abril,  pel  que  s'estableixen  les
disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Directiva 89/654/CEE,
de 30 de novembre).

 Art.  3  del  Reial  decret  485/1997,  de  14  d'abril  sobre  disposicions  mínimes  de
senyalització de seguretat i salut en el treball (Directiva 92/58/CEE, de 24 de juny).

7.4 Es prenen mesures pel que fa a les situacions de violència derivades de la
interrelació amb d'altres persones. 

Algunes de les situacions que han de gestionar les persones que treballen a un saló de
perruqueria en el desenvolupament de la seva feina, deriven de la interrelació amb d'altres
persones.  Es  considera  l'atracament  i  qualsevol  altra  forma de  violència  física  laboral
capaç de generar un dany com un risc laboral. La violència en el treball inclou, a més de
les agressions físiques,  les conductes verbals amenaçadores,  intimidatòries,  abusives i
encalçadores. Les conseqüències d'un incident violent són molt variables, depenent de la
naturalesa  i  gravetat  de  l'incident  i  de  qui  hagi  estat  el  subjecte  passiu  d'aquest.  En
qualsevol cas, les situacions de violència generen una sèrie de conseqüències sobre el
treball i sobre la plantilla que és necessari tractar. 

En aquest sentit s'han d'analitzar tant els factors de l'entorn i del lloc de treball com dels
propis procediments de treball, i per tant ha de ser objecte dels sistemes de gestió propis
de la prevenció de riscos laborals. Per exemple, cal assegurar-se que la caixa dels diners:

 està visible des de diferents punts del saló de perruqueria.
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 no està a la vora de la sortida.
 és accessible des d'una direcció (lateral o des del darrera).

Referències legals i de la política

 Art. 15, 16 i 17 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
(Directiva 89/391/CEE, de 12 de juny).

 Secció 2 dels Capítols I i II del Rd 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (BOE 29 de març de 1995).

 Clàusules 5 i 9 (part  1) de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i  la
seguretat en el sector de perruqueria.

  Acord  marc  europeu  sobre  l'estrès  relacionat  amb  el  treball  (annex  a  l'Acord
Interconfederal per a la negociació col·lectiva 2005 (ANC 2005).
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