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L’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) és 

la Subdirecció d’Avaluacions Mèdiques de la Secretaria 

de Salut Pública, que ha estat creada al Decret 

119/2014 del 5 d’agost de reestructuració del 

Departament de Salut. 

Què és l’ICAM ? 
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- RD 1517/1981 transfereix les competències en matèria de sanitat 
sobre l’INSALUD i l’INSERSO a la Generalitat. 
 

- RD 2609/1982 va crear les Unitats de Valoració de les Incapacitats 
Permanents (UVAMI). 
 

- Resolució del Gerent de l’ICS núm. 4/91 va constituir el Centre de 
Reconeixement i Avaluació Mèdiques (CRAM). 
 

- L’any 1995 el CRAM assumeix les competències de control de 
l’incapacitat temporal. 
 

 

ANTECEDENTS 

INSTITUT CATALÀ D’AVALUACIONS MÈDIQUES 
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-La Llei 31/2002, de 30 de Desembre, de mesures fiscals i 
administratives, aprova la creació de l’ICAM. 

  
-El Decret 256/2003, de 21 d’octubre, aprova els estatuts de 
l’ICAM: organisme autònom administratiu, adscrit al Departament 
de Salut. 

 
-El Decret 219/2005, de reestructuració del Departament de Salut, 
modifica i afegeix unes clàusules addicionals, als estatuts de 
l’ICAM. 

INSTITUT CATALÀ D’AVALUACIONS MÈDIQUES 
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NORMATIVA 
La Llei 2/2014 del 27 de gener de mesures fiscals i 
administratives, extingeix la personalitat jurídica de l’ICAM i 
adscriu la seva estructura a la Secretaria de Salut Pública. 
Deroga els òrgans de govern establerts en la llei 31/2002 a 
excepció del Consell Assessor. 

  
El Decret 119/2014 del 5 d’agost de reestructuració del 
Departament de Salut estableix l’ICAM com a una 
subdirecció de la Secretaria de Salut Pública, defineix les 
seves funcions i la nova estructura del mateix. 

INSTITUT CATALÀ D’AVALUACIONS MÈDIQUES 
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INSTITUT CATALÀ D’AVALUACIONS MÈDIQUES 

 
 

 
Realitzar la inspecció, l'avaluació i el seguiment dels processos mèdics 

i sanitaris corresponents a les prestacions del sistema de la Seguretat 

Social en matèria d'incapacitats laborals, així com dictaminar sobre 

l'adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari públic, en 

el marc del procediment de responsabilitat patrimonial i realitzar 

múltiples funcions d'avaluació mèdica, peritatge, arbitratge i 

d'assessorament i informe, essent el servei mèdic d'Inspecció en 

matèria d'incapacitats laborals. 

MISSIÓ 
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ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT DE SALUT  

 
 
 
 

 
 

-  

Sota la direcció del conseller o consellera, s'estructura en els òrgans següents: 
a) La Secretaria General. 

b) La Secretaria de Participació Social i Local en Salut. 

c) La Secretaria de Salut Pública. 

d) La Direcció General de Planificació i Recerca en Salut. 

e) La Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries. 

 

S'adscriuen al Departament de Salut les entitats següents: 
a) El Servei Català de la Salut. 
b) L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. 
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ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE SALUT 
PÚBLICA 
 
 
 
 

a) La Subdirecció General de Promoció de la Salut. 

b) La Subdirecció General de Seguretat Alimentària. 

c) La Subdirecció General de Protecció de la Salut. 

d) La Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. 

e) La Subdirecció General de Drogodependències. 

f) La Subdirecció General de Salut Laboral. 

g) La Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques. 

h) La Subdirecció General de Coordinació de la Salut Pública a la Catalunya Central, Camp 

de Tarragona, 

Lleida, Alt Pirineu i Aran i Terres de l’Ebre. 

i) La Subdirecció General de Coordinació de la Salut Pública a Barcelona i Girona. 

j) El Servei d’Estratègia i Coordinació de Polítiques de Salut Pública. 
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ACTUACIONS DE L’ICAM 
 

– Avaluació, control i inspecció de la Incapacitat Temporal (IT) (a petició 
de metges de primària, mútues, empreses, INSS, Administració... o 
d’ofici.  

• Suport metges de primària (consultoria davant processos d’IT) 

• Baixes mèdiques després d’altes per inspecció 

• Acumulació de processos d’IT 

• Determinació de contingències 

• Valoració reclamacions prèvies contra altes de mútua per C.L. 

• Expedients de reclamacions prèvies contra altes i baixes mèdiques 

• Peritatge i assistència a judici en el cas de demandes contra altes mèdiques 
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ACTUACIONS DE L’ICAM (II) 

– Avaluació Incapacitat Permanent (IP) 
 

• Valoració sol·licituds d’Incapacitat Permanent 
• Valoració jubilació per incapacitat de funcionaris  
• Revisions de grau 
• Expedients de reclamació d’IP 
• Expedients d’incapacitat de SOVI 
• Convenis internacionals 
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ACTUACIONS DE L’ICAM (III) 

– Control de les prestacions de la Mútua INSS 

– Valoració d’aptituds per a la tinença de permisos d’armes 

– Valoració d’aptituds per a la conducció de vehicles 

– Valoració de seqüeles o incapacitats derivades d’accident de treball o malaltia 

professional 

– Expedients per a la prestació de  Risc durant l’embaràs 

– Valoració mutilats de la guerra civil i dret a la prestació dels orfes d’aquests 

– Valoració capacitat laboral d’orfes de pensionistes 

– Valoració de pas a segona activitat de funcionaris que desenvolupen tasques que 

requereixen condicions especials  (bombers) 
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ACTUACIONS DE L’ICAM (IV) 

– Expedients d’actuacions sanitàries d’urgència 

– Expedients davant de reclamacions patrimonials relacionades amb la 

pràctica professional del Servei Públic de Salut 

– Control de les prestacions economicosanitàries derivades de 

l’assegurança escolar 

– Funcions d’assessorament i informes 

– Assistència com a vocals a la Comissió d’Avaluació d’Incapacitats (CEI) 

– Formació sobre IT dirigida als metges de primària 

– Assistència a Congressos i Jornades 
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GESTIÓ 
I  CONTROL DELS PROCESSOS PER IT EN 

ELS PRIMERS 365 DIES DE LA SEVA 
DURACIÓ 



• Dades personals  del treballador 
• Data de la baixa 
• Contingència causant (comuna o accident) 
• Codi diagnòstic  
• Codi Nacional d'Ocupació  NOU!! 
• Durada estimada del procés 
• Si és recaiguda  d’un procés anterior i data de la baixa del 

procés anterior  
• Data del proper reconeixement mèdic NOU !! 



 Es posarà a disposició del metges les TAULES DE 
DURADA ÒPTIMA tipificades pels diferents  
processos i les Taules sobre el grau d'incidència (! 
pendent de desenvolupar) NOU!!! 
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COMUNICATS DE BAIXA: contingències comunes 

Matèria Legislació anterior  RD 625/2014 

Òrgan que els emet Metge d’Atenció primària Metge d’atenció primària  

Comunicat de Baixa : 
data d’expedició 

Després de reconeixement 
mèdic del treballador  

Després de reconeixement 
mèdic del treballador 

COMUNICATS DE CONFIRMACIÓ DE BAIXA (CC) 

Processos de duració 
estimada <5 dies 

 1º al 4º dia del inici de 
la baixa  

 En tots els casos 
s’emeten CC cada 7 
dies  des de la data  
d’expedició del primer 
CC, independentment 
de la duració del 
procés  

Es pot emetre al mateix 
acte baixa i alta 

Processos de duració 
estimada entre 5 i 30  
dies 

1º com a màxim als 7 dies  
següents al Comunicat de 
baixa . Els següents , en el 
termini màxim de 14 dies  
des de  el primer  

Processos de duració 
estimada entre 31 i 60 
dies 

1º: com a màx, als 7 dies  
següents  al comunicat de 
baixa . Els següents , en el 
termini màx de 28 dies  
des de l’anterior 

Processos de duració 
estimada de 61 dies  o 
més 

1º com a màx, als 14 dies 
següents  al comunicat de 
baixa. Els següents  en el 
termini màx de 35 dies des 
de el comunicat anterior 

Fi de l’expedició de 
comunicats de 
confirmació  

Quan el procés arriba als 365 
d (CC nº52). Abans d’arribar a 
aquesta data, s’ha de 
comunicar al pacient  que el 
control passa a ser del INSS 

Quan el procés  arriba als 
365 d. Abans d’arribar a 
aquesta data, s’ha de 
comunicar  al pacient que 
el control passa a ser de 
INSS 

Sempre que es produeixi una modificació en el 
diagnòstic, s’emetrà un comunicat de confirmació que 
recollirà  la durada estimada i els següents comunicats 
se emetran en funció de la nova durada . 



• ADAPTACIONS  QUE HA DE FER 
L’ICAM  PER COMPLIMENT DEL  

    REAL DECRET 
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Què és el SIGIT? 

• SIGIT.- Sistema Integrat de la Gestió de la IT. És un aplicatiu 
que recull totes les IT de Catalunya.  

• Cal tenir en compte que hi ha diverses entitats proveïdores 
amb sistemes informàtics diversos. 

• Actualment també es poden veure un gran part de les IT per 
contingència laboral realitzades i gestionades per les 
Mútues d’Accident de Treball i Malalties Professionals. 

• També es visualitza la informació referent a les situacions 
d’incapacitat permanent dels pacients (des de fa pocs 
anys) 
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                                                   IFI PICA 

Portal d’aplicacions  
del Departament de 
Salut                                                               

Webservice 

SIGIT - Interaccions 

 
Atenció primària 

Mútues 
MATMPSS 

 
ICAM                              

 
INSS 

Serveis centrals  
i 4 direccions provincials 

 
TGSS 

Enviament diari de 
comunicats 

Enviament mensual 
dades afiliació de 

treballadors 

Enviament i 
recepció de 
comunicats 

SIGIT  
 

 RCA - Ciutadans 

Enviament i 
recepció de 

comunicats AT i MP 
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Coses fetes 

•Càlcul del temps òptim d’una baixa 
 Informació del Codi Nacional d’Ocupació en els comunicats 
 Adaptació d’algoritme de càlcul del temps òptim 

• Accés dels metges avaluadors a curs clínic 

 Pantalla d’informació del curs clínic eCap  
 Adaptacions estació clínica del metge avaluador 
 Anotacions del metge avaluador a curs clínic eCap 
 Sistema de notificació d’alertes a eCap per part del MA 
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En curs 

• Accés a curs clínic d’entitats no eCap 
 

• Adaptacions de comunicats de confirmació i 
informes 
 

• Imprès de comunicats (pendent INSS) 
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                                                   IFI PICA 

Portal d’aplicacions  
del Departament de 
Salut                                                               

SIGIT - Interaccions 

 
Atenció primària 

Mútues 
MATMPSS 

 
ICAM                              

 
INSS 

Serveis centrals  
i 4 direccions provincials 

 
TGSS 

Enviament diari de 
comunicats 

Enviament mensual 
dades afiliació de 

treballadors 

Accés a curs clínic 
Temps òtims 

Adaptacions comunicats (B/C/A) 

SIGIT  
 

 RCA - Ciutadans 

Enviament i 
recepció de 

comunicats AT i MP 
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canalsalut.gencat.cat 
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