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Millores al mòdul d’IT de l’ECAP (juny de 2018) 
 

               

 

Per saber-ne més 
     

S’han adequat les pantalles de Manteniment IT, Alertes/avisos/tasques pendents 

i llistes al model actual d’IT de l’RD 625/2014. Se substitueix el criteri de cerca per 

a l’alta per incompareixença: 

Es canvia “IT amb 3 o més comunicats sense recollir “ per  “Superada la data 

màxima de la propera visita”. 

 

1. S’ha incorporat el botó Alta a la pantalla Tasques pendents (tal com està a la 
d’Alertes), per poder  gestionar l’alta directament en revisar les llistes periòdicament 
amb el motiu per defecte: Incompareixença (proposa la “data màxima de visita”, 
sense recollir el comunicat). 

                 
- Altres:(tancament per jubilació, èxitus, pas permís per maternitat... si han quedat 

processos oberts). 
 

-NO es poden fer Altes per millora/curació, retroactivament, de més de 3 dies 

des del dia d’efecte de l’alta. 
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2. A les pantalles Alertes i tasques pendents, s’han eliminat les dues pestanyes on 
coexistien els dos models d’IT (antic/nou). 

 
             S’ha fet una depuració de les IT obertes de més de 730 dies.  

 
3. A les pantalles d’Alertes i tasques pendents també s’ha incorporat la columna de 

Durada òptima del diagnòstic (en substitució de la de “Dies acumulats de 

recaiguda”). 

         

    

 

4. Pantalla d’avisos 
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5. Llistes 

       

 

6. S’ha afegit a la pantalla de Manteniment d’IT una columna amb les possibles 

causes (segons contingència) de la baixa (MC/ANL-P/EP-AT), al costat de la data 

de la baixa.  

       

 
 

7. El professional pot reimprimir comunicats anteriors a > 3 mesos, si és necessari 

amb marca “És còpia” (no cal que sigui el RUP). 

 
 

8. A la pantalla d’Alertes, s’ha substituït “Quadrar dades ICAM” per l’actual “Gestió IT”, 
per traspassar possibles IT d’altres bases de dades/ICAM  
 
S’han fet diverses millores en aquesta funcionalitat: 

 

 Si el professional traspassa una IT d’origen laboral-Malaltia professional(P-

EP) o Accident de treball (P-AT) des de SIGIT a ECAP, quedarà identificada 

a la nova columna la causa de baixa.  

 

 

 A la pantalla de Gestió IT veurem marcades  en groc, les discrepàncies 

entre ECAP i ICAM. 

 A Gestió IT, en seleccionar l’episodi ja s’activarà  la fletxa de traspàs (sense 

necessitat de marcar tots els comunicats). 



Nota informativa 
/ juny /2018 

Pàg.4 de 4 

 

 No es tindran en compte baixes de contingència laboral en la validació de 

discrepàncies. 

 En cas de traspassar des de l’ICAM una IT oberta d’un altre sector, quedarà 

tancada a la base de dades d’origen (per administratiu legal, per trasllat de 

BD, com feia abans l’opció “Quadrar dades ICAM”). No es traspassa la 

informació de tancament a SIGIT, per la qual cosa queda la IT oberta a la  

base de dades següent (d’aquí prové el canvi de comunicar solament el 

Trasllat de província a fora de Catalunya).  

 

9. En el comunicat de confirmació hem canviat la casella de verificació a Trasllat de 

província (fora de Catalunya). Envia la informació a l’ICAM, i quedarà tancada a 

l’ECAP també per Trasllat, amb la possibilitat de tornar a fer seguiment de nou, 

mitjançant un comunicat de confirmació. 

10.Els pacients MUFACE/MUGEJU/ISFAS necessiten impresos específics i la 

cadència dels comunicats de confirmació és diferent. Tal com passa amb la 

prescripció, la pantalla d’IT identificarà si és ‘funcionari especial’, permetrà 

enregistrar la IT, però no deixarà imprimir-la ni es trametrà a l’ICAM. 

Els impresos estan en el Menú documentació, des de la “i” d’Informació IT , o els 

aporta el ciutadà en talonari. 

 

 

 

 

 

 

 


