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Quines són les funcionalitats del botó “Dubtes/Incidències IT”? 
 

Quan es fa clic al botó “dubtes/incidències IT” es genera un formulari que arriba a una bústia de 

correu del Centre Corporatiu de l’ICS. 

 

Quan es pot utilitzar 
 

Abans de plantejar un dubte/incidència, sempre s’ha de consultar el referent d’IT i revisar el 

document annex. 

Per saber-ne més: 
 

En quins casos s’ha d’utilitzar? 

 Per demanar regularitzar una IT que no es pugui fer des de l’estació de treball del/la 

metge/ssa o amb el botó Gestió IT, sempre que estigui justificada mèdicament (ingrés 

hospitalari o similar). 

 Excepcionalment, es pot anul·lar algun comunicat de confirmació o procés sencer, sempre 

que estigui justificat (errors administratius). 

 Per fer consultes sobre aquests temes. 

 

 

En quins casos no s’ha d’utilitzar? 

Les següents situacions no es poden resoldre des de l’ICS i, per tant, utilitzar el botó 

Dubtes/Incidències IT només retardaria la solució a les qüestions que es plantegin. A continuació es 

presenten aquestes situacions i el circuit que s’ha de seguir en cada cas:  

 

Situació Com gestionar-ho 

Incidència de l’ECAP: 

“No imprimeix”, “no puc pujar a LMS”, “no 

s’inactiva l’alerta”, “hi ha una IT a l’ICAM que 

no es traspassa a l’ECAP (o a l’inrevés)”, etc. 

S’ha d’enviar un correu al SAU (Servei 

d’Atenció a l’Usuari/ECAP): 

sau.tic@pautic.gencat.cat  

Comunicar-se amb l’ICAM: 

- Dubtes sobre IT 

S’ha d’enviar un correu a l’ICAM: 

bustia.sgam@gencat.cat 

mailto:sau.tic@pautic.gencat.cat
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- Respondre alertes/avisos directes de l’ICAM 

(propostes d’alta motivada – PAM, o altres) 
S’ha de respondre en la mateixa alerta (curs 

clínic) 

- Demanar modificar la data de baixa o d’alta 

(per errors) 

- Demanar regularitzar una IT més enllà dels 30 

dies que permet el sistema per errors, per 

exemple, en la data del part/adopció/mort/etc 

(Només peticions amb justificació mèdica o 

per error administratiu) 

S’ha d’enviar un correu segons la província: 

• Barcelona: terminis.it.barcelona@gencat.cat 
 

• Girona: terminis.it.girona@gencat.cat  
 

• Lleida: terminis.it.lleida@gencat.cat 
 

• Tarragona:  terminis.it.tarragona@gencat.cat 

- Demanar nova baixa en pacients vinculats, 

després d’alta per inspecció (ICAM) o després 

d’alta per l’INSS 

S’ha de fer un informe mèdic actual amb:  

- Quins motius justifiquen una nova IT 

- Quin tractament segueix o ha de seguir 

- Limitacions funcionals per a la feina 

habitual  

S’ha d’enviar per correu segons la província: 

• Barcelona: bustia.sgam@gencat.cat 

• Girona: icam.girona.salut@gencat.cat 

• Lleida: bustiaicam.lleida@gencat.cat  

• Tarragona: icam.tarragona.salut@gencat.cat 

 

- Demanar alta en pacients vinculats (>365 en 

IT) 

S’ha de fer un informe mèdic actual indicant 

la patologia i el tractament, fent constar 

expressament que ha recuperat la capacitat 

per desenvolupar la seva feina habitual, o la 

situació de millora i/o curació. 

S’ha d’enviar per correu segons la província: 

 Barcelona: terminis.it.barcelona@gencat.cat 

 Girona: terminis.it.girona@gencat.cat  

 Lleida, a terminis.it.lleida@gencat.cat 

 Tarragona:  terminis.it.tarragona@gencat.cat  

 

Consultes sobre prestacions/drets del ciutadà: 

- jubilació,  

- canvi de contingència,  

- no ha cobrat,  

- no està d’acord amb l’alta mútua 

- altres similars 

El ciutadà s’ha d’adreçar a la Seu Electrònica 

de la Seguretat Social: 

https://sede.seg-social.gob.es 

Deixar constància d’alguna acció S’ha d’anotar al curs clínic 

mailto:terminis.it.barcelona@gencat.cat
mailto:terminis.it.girona@gencat.cat
mailto:terminis.it.lleida@gencat.cat
mailto:terminis.it.tarragona@gencat.cat
mailto:bustia.sgam@gencat.cat
mailto:icam.girona.salut@gencat.cat
mailto:bustiaicam.lleida@gencat.cat
mailto:icam.tarragona.salut@gencat.cat
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Més informació:  
 

Nota informativa 

Solucions a les incidències d’IT més freqüents 

 
En la gestió habitual de la incapacitat temporal (IT) es produeixen incidències diverses que s’han 

incrementat amb motiu de la pandèmia. Moltes de les incidències són recurrents i poden tenir 

importants repercussions (sovint econòmiques) per als ciutadans i també per al sistema de salut.  

Aquest document és un recordatori dels aspectes més importants que generalment donen lloc a 

incidències i com solucionar-les per tal de facilitar la gestió de la IT als/les professionals d’Atenció 

Primària. 

 

Data Inici d’IT i data Fi d’IT 

A tenir en compte en les propostes 

d’IT que fan els gestors COVID 

 

Data Inici d’IT:   

És la data del primer dia que la persona no va a treballar  

Data Fi d’IT:  

És la data del darrer dia que la persona no va a treballar. 

Modificació de la data d’Alta 

programada pels  contactes 

estrets  

Als contactes estrets se’ls fa una IT 

de 10 dies amb les dates d’inici i final 

proposades pels gestors COVID, 

d’acord al  protocol. Tanmateix, es 

poden afegir situacions que 

requereixen modificar la IT 

proposada inicialment. 

Ara mateix des de l’ECAP no es 

poden anul·lar les altes pre 

programades més enllà de 7 dies de 

la proposta. 

 

Contacte estret que passa a ser cas:  

1. Si han passat menys de 7 dies des de la data de la 

baixa, s’ha d’anul·lar l’alta i el comunicat de 

confirmació pre programats, evolucionar el 

diagnòstic i fer un comunicat de confirmació amb el 

nou diagnòstic. 

2. Si han passat més de 7 dies o s’ha superat la data 

d’alta, cal que les anul·li l’ICAM.  

Està previst un evolutiu a l’ECAP per allargar el termini per 

poder modificar les dates d’alta fins a 14 dies després de la 

proposta.  

 Quan estigui implementat aquest requeriment es 

podrà modificar la data d’alta (abans d’aquesta 

data): caldrà anul·lar l’alta pre programada, 

evolucionar el diagnòstic i fer un comunicat de 

confirmació amb el nou diagnòstic.  
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Nova IT en pacients 

vinculats (I) 

Quan un pacient ha estat donat d’alta 

per inspecció (ICAM), durant els 

següents 6 mesos el metge de família 

(MF)  no pot fer una nova IT pel 

mateix motiu. Només l’ICAM pot fer 

nova IT pel mateix motiu. 

 

 

El MF pot fer una proposta d’IT seguint el següent 

procediment:  

 S’ha d’enviar un informe específic i actualitzat (amb 

valoració clínica dins les darreres 48 hores) directament 

a l’ICAM segons la província: 

o  Barcelona: bustia.sgam@gencat.cat 

o Tarragona: icam.tarragona.salut@gencat.cat 

o Girona: icam.girona.salut@gencat.cat 

o Lleida: bustiaicam.lleida@gencat.cat 

 

on es recullin els aspectes següents: 

 Quins motius justifiquen una nova IT per la mateixa 
patologia que ja va ser alta fa menys de 6 mesos.  

 Quin tractament segueix o ha de seguir. 

 Limitacions funcionals per a la feina habitual. 

 

No s’ha d’utilitzar el formulari d’incidències/consultes 

generals en aquests casos. 

Nova IT en pacients 

vinculats (II) 

Si l’alta ha estat per una resolució de 

l’INSS, en els següents 6 mesos el 

MF no pot fer  en cap cas una nova 

baixa (independentment del 

diagnòstic), només ho pot fer l’ICAM 

(pel mateix diagnòstic o diferent). 

 

El MF pot fer una proposta d’IT seguint el següent 

procediment:  

 S’ha d’enviar un informe específic i actualitzat (amb 

valoració clínica dins les darreres 48 hores) directament 

a l’ICAM segons la província: 

o  Barcelona: bustia.sgam@gencat.cat 

o Tarragona: icam.tarragona.salut@gencat.cat  

o Girona: icam.girona.salut@gencat.cat 

o Lleida: bustiaicam.lleida@gencat.cat 

on es recullin els aspectes següents: 

 Quins motius justifiquen una nova IT.  

 Quin tractament segueix o ha de seguir. 

 Limitacions funcionals per a la feina habitual. 

 

No s’ha d’utilitzar el formulari d’incidències/consultes 

generals en aquests casos. 

mailto:bustia.sgam@gencat.cat
mailto:icam.tarragona.salut@gencat.cat
mailto:icam.girona.salut@gencat.cat
mailto:bustiaicam.lleida@gencat.cat
mailto:bustia.sgam@gencat.cat
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Sol·licituds de regularització 

d’IT que superen els 30 dies  

La normativa vigent NO permet fer 

IT retroactives. 

 

Excepcionalment, durant la pandèmia, el sistema permet 

fer IT retroactives fins a 30  dies naturals,  degudament 

justificats. 

 L’excepcionalitat s’ha de justificar mitjançant un informe 

mèdic publicat a l’HC3, per exemple d’ingrés hospitalari 

o altre motiu mèdic que hagi comportat seguiment 

clínic.  

Canvi de contingència 

L’INSS és l’entitat encarregada de 

resoldre els canvis de contingència. 

Sovint el motiu del desacord és que 

el pacient considera que el procés 

que l’afecta és derivat de malaltia 

professional o accident de treball i la 

mútua no ho accepta. 

 

Cal remetre el pacient a l’INSS per demanar el canvi de 

contingència quan està en desacord amb la mútua 

laboral.  

Es pot fer la gestió a  través de la seu electrònica de la 

Seguretat Social 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio 

 Aquesta qüestió no la pot resoldre el MF ni es pot 

abordar per la via de les incidències/consultes de 

l’ECAP.  

 

Resposta del MF a la Proposta 

d’alta motivada (PAM) feta per  

l’ICAM 

L’ICAM informa les PAM  a l’ECAP 

mitjançant una alerta específica, i 

s’ha habilitat un canal prioritzat per 

quan el MF té alguna consideració/ 

aportació/objecció a fer.  

 

Cal que el MF respongui les PAM accedint a través de les 

alertes específiques, no per la via d’incidències/consultes 

generals, i escrivint a l’ECAP (l’ICAM llegirà l’ECAP), per tal 

que arribin sense retard a l’ICAM. 

 Si es fa servir la via de les incidències/consultes 

generals, es retarda la resposta, la qual cosa pot fer que 

l’ICAM entengui que el MF no respon la proposta i emeti 

l’alta sense la valoració del MF.   

 

Passi a Permís per naixement i 

cura del menor  en el cas que 

la mare o el pare estiguin 

prèviament d’IT 

La data d’inici del permís pot ser des 

de 4 setmanes abans de la data 

prevista de part fins el dia del part (o 

adopció) inclòs. 

El permís per naixement i cura del 

menor és incompatible amb la 

prestació simultània de la IT.  

 

Si la mare/ pare està en IT i vol començar el permís,  la data 

d’alta és la del dia abans del part o de l’adopció, encara 

que la mare romangui hospitalitzada.  

 Cal documentar la data del part o l’adopció de forma 

oficial, per exemple, amb un informe de l’hospital o amb 

la inscripció en el Registre civil. 

L’interessat/da haurà de portar el document de permís a 

l’INSS, el qual  és el responsable de tramitar i resoldre el 

permís i el pagament de la prestació.  

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
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IT de MUFACE/ MUGEJU/ 

ISFAS 

L’ICAM no té competència sobre les 

IT d’aquestes mutualitats. 

 

El treballador presenta els 

comunicats a la seva unitat de RRHH 

directament. 

 

Els documents d’IT que es precisen en aquest cas són 

específics, es troben a l'apartat de “Documentació” de 

l’ECAP i cal omplir-los, imprimir-los i lliurar-los al pacient.  

 El mòdul d’IT permet registrar  les IT d’aquests 

funcionaris, tanmateix, no serveix per gestionar-les.  

S’està fent el desenvolupament tècnic corresponent per tal 

que properament es puguin registrar i imprimir  directament 

des del mòdul d’IT de l’ECAP. 

Comunicats de confirmació 

de pacient il·localitzable  

La normativa vigent estableix que, 

quan un pacient que està en IT no es 

presenta als controls mèdics 

establerts, s’ha de fer l’alta per 

incompareixença (hi ha un full 

informatiu per al  pacient on 

s’explica).  

No s’ha de fer un comunicat de confirmació d’IT si no es té 

certesa de la situació clínica i de limitació funcional del 

pacient. 

 La realització de comunicats sense aquesta informació 

certa pot comportar haver d’anul·lar-los a posteriori. 

Aquest fet genera moltes incidències, per  motius 

diversos: èxitus, part, trasllat de domicili, entre d’altres. 

Correu electrònic corporatiu 

a l’ECAP 

Per protecció de dades, l’adreça 

electrònica dels professionals que 

consti a l’ECAP només pot ser 

l’adreça corporativa. 

Les incidències/consultes sobre IT dels professionals han 

de ser respostes a les seves adreces de correu 

corporatives.   

 No es poden respondre les incidències a les adreces 

particulars dels professionals. 
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IT de més de 365 dies 

La gestió de les IT de més de 365 

correspon a l’INSS (el MF deixa 

d’emetre comunicats de confirmació 

un cop s’arriba a 365 dies de baixa).  

A partir dels 365 dies d’IT, l’INSS 

informa al pacient, mitjançant una 

resolució, si es prorroga la IT ( fins a 

un màxim de 180 dies). 

Si el pacient sol·licita l’alta, o el metge 

considera que és tributari d’alta  

durant el període de pròrroga, s’ha 

d’adreçar la sol·licitud directament a 

l’ICAM.  

Si el MF ha d’intervenir en la gestió d’una alta d’una IT de 

més de 365 dies de durada, durant la pròrroga de la IT, cal 

seguir el següent procediment:  

 Cal que faci un informe indicant la patologia i el 

tractament, indicant expressament que ha recuperat la 

capacitat per desenvolupar la seva feina habitual, o la 

situació de millora i/o curació.  

 Aquest informe l’ha d’enviar directament a l’ICAM 

segons la província: 

o  Barcelona: bustia.sgam@gencat.cat 

o Tarragona: icam.tarragona.salut@gencat.cat 

o Girona: icam.girona.salut@gencat.cat 

o Lleida: bustiaicam.lleida@gencat.cat 

 

 L’ICAM fa la proposta a l’INSS. 

 El pacient rebrà la RESOLUCIO de l’INSS amb la data 

d’alta per reincorporació laboral.  

o Aquesta informació s’incorpora al sistema, però 

el pacient la rep abans, de forma immediata des 

de l’INSS (pot ser que la rebi via SMS i 

posteriorment en paper). 

El MF no ha d’enviar la sol·licitud d’alta a través del 

formulari d’incidències/consultes generals. 
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