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COMUNICAT 
 
 
S’ha publicat al DOGC la Resolució de la Conselleria de Salut que permet reprendre l’activitat               
assistencial programada dels centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de            
règim ambulatori i que presten serveis exclusivament de provisió privada, deixant sense efectes la              
Resolució SLT/762/2020, de 23 de març que suspenia l’activitat assistencial. 
  
En concret, la Resolució SLT/983/2020, de 8 de maig, per la qual s'adopten noves mesures               
organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de              
règim ambulatori, en el marc del procés d’evolució de la situació epidemiològica, permet la represa de                
l’activitat, establint que aquesta represa s’ha de dur a terme en unes condicions de seguretat i higiene                 
reforçades per garantir la protecció de la salut pública i evitar el rebrot de nous casos, i garantir la                   
protecció de la salut de pacients, professionals i treballadors. 
  
Transcrivim el contingut del primer punt de la Resolució on s’estableixen les condicions per poder               
reprendre l’activitat. 
  

“Els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori i que              
presten serveis exclusivament de provisió privada poden reprendre la seva activitat assistencial            
de caràcter programat de manera esglaonada, d'acord amb el criteri professional i prioritzant             
l'atenció de les consultes de més rellevància. Aquesta represa de l'activitat s'ha de fer en               
condicions que sigui compatible amb les mesures de seguretat i higiene establertes d'acord amb              
les indicacions que s'estableixen a continuació: 

a) La reincorporació a l'activitat laboral per part dels professionals sanitaris i de la resta de                
treballadors que presten la seva activitat en el centre, servei o establiment sanitari s'ha de fer                
seguint els protocols aprovats per les autoritats sanitàries amb criteris d'evidència científica i             
estratègies de salut pública. 

b) Els centres, serveis i establiments sanitaris han de tenir avaluat el risc d'exposició dels               
professionals sanitaris i de la resta de treballadors i d'infecció a tercers i protocol·litzades les               
mesures de prevenció enfront del SARS-CoV-2 a aplicar en el desenvolupament de l'activitat             
(contacte amb els pacients i organització de les visites, equips de protecció personal,             
mesures de separació en els diferents espais de les instal·lacions, barreres de protecció,             
utilització de materials, protocols de neteja i desinfecció, etc.), d'acord amb les indicacions             
del servei de prevenció de cada centre i seguint les pautes i recomanacions establertes per               
les autoritats sanitàries, societats científiques, o organitzacions professionals. 
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En la mateixa Resolució s’estableix que aquestes previsions s'estableixen sense perjudici del que             
determina per als centres, serveis i establiments de caràcter ambulatori integrats funcionalment i             
temporal en el sistema públic de salut, que es regeixen pel que disposa la Resolució del Director del                  
Servei Català de la Salut de 19 d'abril de 2020. 
  
En conseqüència, a partir de demà dimarts 12 de maig de 2020, que és el dia en que aquesta                   
Resolució entra en vigor, les consultes de logopedes poden reprendre la seva activitat assistencial de               
caràcter programat de manera esglaonada, complint les condicions fixades en la pròpia Resolució             
així com les prescripcions establertes en les Ordres del Ministeri de Sanitat que regulen les fases del                 
Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 
  
En aquest sentit, a partir de demà dimarts, les consultes situades a les regions sanitàries de l’Alt                 
Pirineu i Aran, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, que l’Ordre del Ministeri de Sanitat                
SND/399/2020, de 8 de maig publicada al BOE de 9 de maig de 2020, inclou dins de la FASE 1 del                     
Pla per a la transició cap a una nova normalitat, podran reprendre l’activitat en els termes fixats en la                   
citada Ordre Ministerial (reducció de l’aforament del 30% amb compliment de distància mínima de 2               
metres entre pacients limitant l’accés; horari d’atenció preferent majors de 65 anys; i compliment de               
les mesures d’higiene i prevenció establertes per la citada Ordre tant per a treballadors com per a                 
pacients), complint en tot cas el contingut d’aquesta Resolució. 
  
D’altra banda, aquelles consultes que es trobin situades dins de la FASE 0 (a data d’avui, la resta de                   
regions sanitàries de Catalunya), també podran reprendre l’activitat complint les condicions           
establertes en la pròpia Resolució de Salut i en l’Ordre del Ministeri de Sanitat SND/388/2020 de 3 de                  
maig, publicada al BOE el 3 de maig de 2020 (establir un sistema de cita prèvia; garantir l’atenció                  
individualitzada del pacient; garantir horari d’atenció preferent per a persones majors de 65 anys; i               
complir les mesures d’higiene i prevenció establertes per la citada Ordre tant per a treballadors com                
per a pacients). 
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