
 

 

8 de maig de 2020 

 

COMUNICAT SOBRE LA REPRESA DE L’ACTIVITAT LOGOPÈDICA 
PRESENCIAL A CATALUNYA 

 

L’assessoria jurídica del Consejo General de Colegios de Logopedas va emetre aquest            
informe en relació amb el Plan para la transición hacia una nueva normalidad on es detalla                
que l'activitat de prestació de serveis professionals, i entre ells la logopèdia, té el seu encaix                
a la fase 0: Obertura de locals i establiments amb cita prèvia per a l'atenció individual dels                 
clients.  

En aquest informe s’explicita que aquests locals hauran de comptar amb taulell, mampara o,              
quan això no sigui possible, garantir el màxim de protecció individual. També s’explicita que              
s'establirà un horari d'atenció preferent per a persones majors de 65 anys i que quan el                
servei professional requereixi tenir contacte amb el client serà obligatori l'ús de mesures de              
protecció com mascareta o guants. 

Tanmateix, en aquests moments a Catalunya segueix vigent la RESOLUCIÓ SLT/762/2020,           
de 23 de març, per la qual s'adopten mesures organitzatives en relació amb els centres,               
serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc de              
l'estratègia de resposta a la infecció pel SARS-CoV-2 del Departament de Salut, segons la              
qual només es permet l'atenció presencial de casos urgents.  

El Departament de Salut ens ha comunicat que està preparant una ordre per regular la               
represa de l'activitat assistencial presencial. En el moment que aquesta ordre es publiqui             
n’informarem degudament a tots els col·legiats.  

Mentre les consultes romanguin tancades, se segueix recomanant la telepràctica          
logopèdica. Per tal d’assegurar un retorn gradual dels usuaris als centres quan aquests             
reobrin, també es recomana seguir amb telepràctica en aquells casos amb els quals la              
modalitat a distància estigui funcionant de forma satisfactòria.  

En aquest sentit, us recordem l’enllaç a la Guía de teleasistencia elaborada pel Colegio de               
Logopedas de Murcia i publicada pel Consejo General de Colegios de Logopedas. També,             
per indicació de la nostra empresa de protecció de dades, enllacem aquest model             
d’autorització per si feu servir les plataformes per via telemàtica tipus Skype o Zoom.              
Aquestes plataformes es poden utilizar sense incumplir la normativa de protecció de dades.  
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https://drive.google.com/file/d/1epItvn2iQGg_N_Yyty2iYQ7Gdm4wdDYG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1epItvn2iQGg_N_Yyty2iYQ7Gdm4wdDYG/view?usp=sharing
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8093B/1790761.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8093B/1790761.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8093B/1790761.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8093B/1790761.pdf
https://bit.ly/2JQnpRN
https://www.clc.cat/ca/noticies/10015451/autoritzacio-sessions-telematiques
https://www.clc.cat/ca/noticies/10015451/autoritzacio-sessions-telematiques


 

 

Recordem també que l’assessoria jurídica del Consejo General de Colegios de Logopedas            
va emetre aquest informe en relació amb com afecta a la logopèdia la Orden              
SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al                
público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la               
práctica del deporte profesional y federado. 

Pel que fa a les mesures per la reobertura dels centres, recordem que per LES EMPRESES                
I AUTÒNOMS que tinguin locals de cara al públic, és altament recomanable tenir un PLA               
DE CONTINGÈNCIA degut a la situació actual del COVID-19 (vegeu aquest enllaç). 

En relació amb això, us facilitem els següents enllaços: 

● Guia Medidas para la reapertura de las consultas de logopedia elaborada pel            
Colegio Profesional de Logopedas de Galicia i publicada pel Consejo General de            
Colegios de Logopedas.  

● Conferència Medidas de protección aplicadas a la práctica logopédica (+ presentació           
de PowerPoint) a càrrec de Javier Bueno i organitzada pel Consejo General de             
Colegios de Logopedas.  

Recordem que, sabent que hi ha dificultat per trobar els Equips de Protecció Individual              
necessaris pel reinici de l'activitat presencial, des del CLC s'està estudiant la possibilitat de              
facilitar la seva adquisició als col·legiats exercents autònoms o bé titulars d'un centre o              
consulta sanitària a través d'una comanda a gran escala que permeti negociar un preu més               
avantatjós (vegeu notícia). S’ha habilitat un formulari de Pre-reserva d’Equips de Protecció            
Individual (EPI) a través del qual es poden realitzar pre-reserves per una primera comanda              
abans de diumenge 10 de maig. 

Recomanem un reinici progressiu i esglaonat dels centres i serveis. El manteniment de la              
telepràctica sempre que sigui possible pot ajudar a organitzar aquest retorn gradual. Tots             
els usuaris s’hauran d’atendre amb cita prèvia. Properament us farem arribar un nou model              
de consentiment informat que ens estan preparant els nostres assessors jurídics.  

A Catalunya, per desplaçar-se a un centre de logopèdia, cal fer servir la declaració              
autoresponsable. No serveixen els justificants que pugueu emetre si no van acompanyats            
de la declaració. Es poden fer mitjançant l'app CONFINAPP o a través d’aquest enllaç. 

Tots aquells logopedes que estiguessin en cessament d'activitat per força major ho han de              
comunicar a l'inici de l'activitat a la Mútua. Els que ho estigui per disminució d'ingressos del                
75% no ho han de comunicar. Els treballadors que estiguin en situació d’ERTE podran              
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https://drive.google.com/file/d/1jzzNpxr54WmnNU73UwQVX3rnIMlBa5bN/view?usp=sharing
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4793
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4793
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4793
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4793
https://www.clc.cat/ca/noticies/10015454/plans-de-contingencia
https://drive.google.com/file/d/14gpC5UJmHhX7uf5_5t1Iy8XO301IJGNU/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=a2ZxuwFNwrU
https://drive.google.com/file/d/11B2lOZfsFI_SfvQc1jLaXBECU_BIE_LB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11B2lOZfsFI_SfvQc1jLaXBECU_BIE_LB/view?usp=sharing
https://www.clc.cat/ca/noticies/10015455/pre-reserva-d-equips-de-proteccio-individual-epi#home
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezMo0iDYTqmuBixqhyDkFzK1XsjklgkwPC4nV8vwvDImjmmg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezMo0iDYTqmuBixqhyDkFzK1XsjklgkwPC4nV8vwvDImjmmg/viewform
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/


 

 

continuar estant-ho sense anar a treballar. Si es reincorporen parcial o totalment ho han de               
notificar a les autoritats laborals. 

La seu del Col·legi començarà a reobrir en franges limitades que s'aniran ampliant             
progressivament. Així que arribi la comanda d’Equips de Protecció Individual (EPI) la seu             
estarà oberta de dilluns a divendres en l’horari habitual per gestionar els lliuraments. Només              
s’atendrà presencialment als col·legiats amb cita prèvia. Seguim recomanant a tots els            
col·legiats que intentin resoldre totes les seves consultes a través del telèfon 93 487 83 93 o                 
bé a través de info@clc.cat. 

 

Ptge. Pagès, 13 • 08013 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • info@clc.cat 

 

mailto:info@clc.cat

