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Àmbit

1. Exposició de motius

Metges i metgesses de l'Institut Català de la Salut

El 16 de febrer de 2005, el Govern, els sindicats

i de totes les entitats proveïdores de serveis

i les organitzacions empresarials van signar

sanitaris amb contracte o conveni amb el Servei

l’Acord estratègic per a la internacionalització,

Català de la Salut (CatSalut).

la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de
l’economia catalana.

Assumpte

Entre els compromisos de l’Acord destaca la

Actuacions en relació a la valoració de la
contingència

professional

en

processos

millora de la gestió de la incapacitat temporal
(mesura 78), com una de les prioritats a
considerar en la millora de la qualitat de

d'incapacitat temporal (IT).

l’ocupació i en la cohesió social.
Índex

Atenent el compromís de l’acord, es va elaborar
un document amb diferents propostes de

1. Exposició de motius

millora. Entre elles es preveia l’elaboració
d’un

2. Àmbit d'aplicació

procediment que agiliti el procés de

declaració

de

la

contingència

professional

3. Objecte

corresponent.

4. Agents

El Consell Assessor de l’ICAM, l'Octubre de
2006, va aprovar l’elaboració d’una instrucció

5. Procediment

que regulés o normalitzés aquest procediment i
també va aprovar la creació d'un grup de treball

6. Actuacions posteriors

format per representants de l’Institut Català
7. Entrada en vigor

d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), de les Unitats
de Salut Laboral (USL), de l’Atenció Primària de
Salut (ICS), del Departament de Treball i de la

Annexos
I.

Model

Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS),
de

full

d'interconsulta

metge/essa

d'atenció primària, metge/essa mútua.

(INSS), de les Mútues d’Accidents de Treball i
Malalties Professionals de la Seguretat Social

II. Full de petició d'actuació de l'USL.
III.

Full

informatiu

per

als

treballadors

de l’Institut Nacional de la Seguretat Social

(MATMPSS)
i

i

de

les

organitzacions

empresarials i sindicals més representatives,
que elaboressin una proposta d'Instrucció.

treballadores
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-

Quan la discrepància que s'ha de

Aquesta Instrucció s'ha presentat al Consell

resoldre està relacionada amb el lloc i

Assessor de l'ICAM, el dia 27 de Juny de 2007 i

hora en què es produeix l'accident

s'ha aprovat pel Consell Rector de l'ICAM amb la

(inclòs infart agut de miocardi, accident

mateixa data.

vascular cerebral i ruptura d'aneurisma).
En

Aquest

procediment

també

desenvolupa

a

aquests

casos,

per

determinar

contingència del procés, el/la

la

metge/essa ha

Catalunya l'article 5 del Real Decreto 1299/2006,

d'informar al pacient que la via adient és la

de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre

presentació d'una sol·licitud de determinació de

de malalties professionals en el sistema de la

contingència davant l'INSS.

Seguretat Social i s'estableixen els criteris per a la
seva notificació i registre, que fa referència a la
comunicació

de

malalties

que

poden

3. Objecte

ser

qualificades com a professionals, pels facultatius

Definir i homogeneitzar l’actuació dels/ les

del sistema públic de salut.

metges/esses d’atenció primària de Catalunya,
quan considerin que el procés d’Incapacitat

Amb l'autorització de la consellera de Salut dicto

Temporal,

aquesta Instrucció.

professional (accident de treball o malaltia

és

professional),

derivat
establint

de
el

contingència
procediment

administratiu per tal que, a sol·licitud seva,

2. Àmbit d'aplicació

l’ICAM realitzi el dictamen pertinent i en el cas
Aquesta instrucció serà d’aplicació per als metges

que es consideri adient, demani a l’INSS l’inici

/esses d’atenció primària dels centres proveïdors

d’un expedient de determinació de contingència.

del Servei Català de la Salut (CATSALUT), de
l’Institut Català de la Salut (ICS), Entitats de Base

4. Agents

Associativa (EBA) i altres proveïdors (mútues,
consorcis, etc...), en el supòsit de que un/a

- Treballadors i treballadores

treballador/a sol·liciti assistència sanitària i els

- Metges i metgesses d’Atenció Primària de

hagin de prescriure una baixa laboral i existeixin

Catalunya (AP)

indicis raonables de que la causa és de base

- Metges i metgesses de les Mútues d'Accidents

professional (Accident de Treball o Malaltia

de Treball i Malalties Professionals de la

Professional).

Seguretat Social (MATMPSS)
- Metges i metgesses de les Unitats de Salut

Queden exclosos d'aquest procediment aquells

Laboral (USL)

casos en els que no existint comunicat d'accident

- Empresa

laboral previ, primen les valoracions jurídiques

- Inspectors i inspectores de Treball i Seguretat

sobre les mèdiques a l'hora de determinar la

Social (ITSS)

contingència, concretament:

- Centres de Seguretat i Condicions de Salut en

-

Accidents in itinere o en missió, no

el Treball (CSCST)

reconeguts per l'empresa i/o la mútua.

- Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM)
- Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
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3. El/la metge/essa de la Mútua argumenta
l'absència de relació amb el treball i per tant,

5. Procediment

que

l'episodi

d'IT

hauria

de

ser

per

NIVELL 1: Comunicació entre el/la metge /essa

contingència comuna o no accepta la

d'atenció primària i el/la metge/essa de la

necessitat

mútua

metge/essa de primària està en desacord i

de

la

baixa

mèdica.

El/la

no accepta la justificació de la contingència
A. Quan el/la metge/essa d'atenció primària

comuna, s’iniciarà el pas al Nivell 2. El/la

considera que les limitacions que presenta

metge/essa de primària informa al pacient

el/la treballador/a són d’origen laboral.

de la continuació del procediment.

Realitzarà el comunicat de baixa si considera que

Aquest procés d'interconsulta en cap cas ha de

aquestes limitacions són incapacitants per a la

superar els cinc dies hàbils entre la sol·licitud

seva feina habitual i precisen assistència sanitària.

del/la metge/essa de primària i la resposta del/la

Emplenarà el

facultatiu/va de la mútua.

Full d’interconsulta (Annex I) i

derivarà el/la treballador/a al/la metge/essa de la
MATMPSS corresponent.
Una

vegada

valorada

El/la metge/essa de primària facilitarà còpia del
la

situació

del/la

Full d'interconsulta (Annex I) al o la pacient.

treballador/a per part del/la metge/essa de la
Mútua,

aquest

corresponents

emplenarà
a

les

els

mútues

apartats
del

NIVELL 2 (Participació d’altres agents)

Full

d’interconsulta (Annex I), indicant:

A. Quan el metge de primària considera que
les

1. L’acord en que el procés que presenta el/la

limitacions

treballador/a

que

presenta

el

són d’origen laboral

/la
i

treballador/a deriva d’una contingència laboral

existeix

i la necessitat de la baixa mèdica. En aquest

contingència

laboral

i/o

comunicat

cas, la Mútua assumeix el procés amb la

d’accident

laboral

o

malaltia

mateixa data de la baixa estesa pel/la

professional, que pot guardar relació

metge/essa de primària i aquest passarà a

amb la limitació actual.

un

antecedent

d’IT

per

anul·lar la baixa per contingència comuna. El
procediment quedarà tancat

El/la metge/essa d’AP, si ho considera
necesssari, pot demanar assessorament a

2. El/la metge/essa de la Mútua

argumenta

l'USL

i

sol·licita

la

valoració

l'absència de relació amb el treball i, per tant,

contingència a l'ICAM, aportant:

que

−

l'episodi

d'IT

hauria

de

ser

per

de la seva documentació annexa.

metge/essa d'atenció primària està d'acord,

−

mantindrà el procés com a contingència

l’episodi d’IT professional previ i/o
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Còpia del Full d’inter-consulta (Annex I) i

contingència comuna. En aquest cas, si el/la
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- Còpia del Full d’interconsulta (Annex I), amb
comunicat

d’accident

laboral

o

malaltia

les al·legacions presentades pel/la metge/essa

professional si obra en poder del pacient.

de la mútua.

- Còpia del comunicat de baixa actual per

- Informe de l'USL i la documentació que

contingència comuna.

aquesta adjunti (sempre inclourà la resolució de

-

l'ITSS en els casos que hagi intervingut).

Els informes i/o proves complementàries que

consideri adients.

- Els informes i proves complementàries que
consideri adients.

B. Quan

el/la

metge/essa

de

primària

considera que les limitacions que presenta

L'USL i l'ITSS facilitaran al/la treballador/a còpia

el /la treballador/a són d’origen laboral i no

dels seus informes.

existeix

un

antecedent

contingència laboral

d’IT

per
El procés de valoració de la contingència és

previ ni comunicat

independent al de la gestió del procés d’IT, és a

d’accident o malaltia

dir,

si

durant

el

reconeixement

de

la

Emplenarà el Full de petició (Annex II) i derivarà

contingència

el/la treballador/a a la unitat de salut laboral (USL)

presentar limitacions per a desenvolupar la seva

corresponent, per tal de que realitzin l’estudi sobre

activitat laboral, el/la metge/essa d’AP estendrà

la possible contingència. Adjuntant una còpia del

l’alta corresponent.

el/la

treballador/a

deixa

de

Full d’interconsulta (Annex I), i els informes i
proves complementàries que consideri adients.

6. Actuacions posteriors

L'USL estudiarà el cas i sol·licitarà informe tècnic

Aquest és un procediment administratiu adreçat

a l'ITSS indicant explícitament els factors de risc

als/les metges/esses d'atenció primària de salut

identificats en el seu informe, dels que caldria

que pretén ordenar els tràmits previs a realitzar

acreditar al seva exposició. L'ITSS podrà demanar

davant

informe tècnic al CSCST.

contingència professional.

A partir de la informació recollida, l'USL elaborarà

Si

un informe que enviarà al/la metge/essa d'AP i :

(metge/essa d'atenció primària o ICAM) aquest

en

el

reconeixement

qualsevol

nivell

d'una

del

possible

procediment

es dóna per tancat, per no apreciar relació amb
1. Si l’informe de l'USL determina que la

el treball, el/la metge/essa de primària informarà

contingència és de causa comuna, s’informarà al

al/la treballador/a sobre el resultat i l'indicarà

metge/esa d’AP i el procediment quedarà tancat.

que, en cas que no estigui d'acord, pot
presentar una sol·licitud de determinació de

2. Si l’informe de l'USL determina que la

contingència davant de l'INSS.

contingència és de causa professional, el/la
metge/essa d’AP sol·licitarà la valoració de la

Si l'ICAM aprecia relació amb el treball, farà

contingència a l’ICAM aportant:

arribar el seu dictamen a l'INSS, juntament amb
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Annex I
Model de full d'interconsulta metge/essa
d'atenció primària, metge/essa mútua

EAP / CAP
DETERMINACIÓ DE CONTINGÈNCIA (Imprès a emplenar per Atenció Primària i Mútua d'Accidents de Treball i
Malalties Professionals de la Seguretat Social)
Dades del/a metge/essa d’Atenció Primària
Nom i cognoms ____________________________________________ Núm. col·legiat/ada____________
Centre _________________________________________________
Telf.contacte __________________

E-mail contacte __________________________________

Dades del/a pacient
Nom i cognoms________________________________________________________________________
Núm. CIP _________________________________ DNI ____________________________________
Domicili _________________________________

CP i Població ____________________________

Telf._________________Professió _______________________ Empresa ________________________
Antecedent IT laboral en els últims 6 m: □NO

□SI data alta cont. laboral ________________________

Motius i limitacions pels quals considero que l'IT pot ser d'origen laboral:

Signatura
Lloc i data _____________________________ □ s’adjunta documentació complementària ___ fulls
Dades del/a metge/essa de la Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals
Nom i cognoms

________________________________________ Núm. col·legiat/ada _______________

Mútua ________________________________________________
Telf.contacte _____________________

E-mail contacte ____________________________________

S’accepta la proposta de l’Atenció Primària:
□ SI

□ NO

Exposició de motius respecte la decisió adoptada :

Signatura
Lloc i data _____________________________ □ s’adjunta documentació complementària ___ fulls
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Annex II
Full de petició d'actuació de la Unitat
Salut Laboral

Notificació de patologia relacionada amb el treball
Forma part del procediment per a la valoració de la contingència?

Dades del/la malalt/a
Nom
Domicili
Municipi
Data de naixement

Si

No

ID
Cognoms
Codi postal
Home

Dona

Telèfon 1

País
d’origen

Telèfon 2

Ocupació
Tipus de contracte
Activitat de l’empresa
Municipi de l’empresa

Nom de l’empresa

Dades relatives a la malaltia
Data de la notificació
Ha estat visitat per la Mútua amb motiu d’aquesta malaltia?
Actualment està de baixa?

Si
Si

Diagnòstic
Dermatitis
Asma
Síndrome de la canal carpiana
Epicondilitis lateral
Altres trastorns musculoesquelètics (especifiqueu)
Intoxicació per productes químics (especifiqueu)
Trauma acústic
Altres (especifiqueu)
Resum del cas

Sol·licito que l'USL faci l'estudi del cas

Si

No

Dades del/la metge/metgessa declarant
Nom i cognoms
Nom del centre sanitari

Núm. col·legiat/da

7/8

No
No

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Institut Català
d'Avaluacions Mèdiques

ICAM. Instrucció 01/2007
Valoració de la contingència professional

Annex III
Full informatiu per als treballadors
i treballadores
Procediment per a la valoració de la contingència professional en processos d'incapacitat
temporal (IT) a sol·licitud dels metges i metgesses d'atenció primària de Catalunya

Aquest procediment articula l’actuació administrativa en aquells supòsits que el vostre metge o
metgessa de capçalera sospiti que la patologia o lesió que patiu sigui d’origen professional, ja
que en aquest cas la patologia ha d’estar declarada com accident de treball o malaltia
professional, i la gestió de les baixes i l’assistència sanitària recau sobre la mútua d’accidents de
treball i malalties professionals (a partir d’ara: mútua) a la que està afiliada l’empresa on treballeu.
En la primera fase del procediment, el metge o metgessa de capçalera i de la mútua, i a partir del
reconeixement mèdic d’ambdós professionals, manifesten les lesions que patiu i el seu origen. Si
finalment hi ha una coincidència mèdica, el procés es tanca, ja sigui amb la continuació de la
baixa com a patologia comuna o com a patologia professional.
Si continua la divergència entre els professionals sanitaris del Sistema Públic i la Mútua, es posa
en funcionament la segona fase del procediment.
El vostre metge o metgessa de capçalera, tot considerant la documentació de que disposeu,
valorarà si sol·licita directament la determinació de contingència a l'ICAM1 (Institut Català
d’Avaluacions Mèdiques) o bé és necessari que us visitin a l' USL2 (Unitat de Salut Laboral). En el
cas de que la lesió que patiu no hagi estat anteriorment declarada com accident de treball o
malaltia professional, l'USL sol·licitarà a l'ITSS (Inspecció de Treball de la Seguretat Social) que
acrediti la vostra exposició al risc que us ha provocat el dany a la salut.
Finalment, si l'ICAM valora que la patologia que patiu és d’origen professional sol·licitarà a l'INSS
que determini si es tracta d’una contingència professional (accident de treball o malaltia
professional).
Cal saber que:
- El procés el gestiona el vostre metge o metgessa de capçalera, de manera que és qui us pot
informar en tot moment de l’estat del vostre procés.
- Teniu dret a tenir còpia del conjunt de documents que formen part d’aquest procés, de
manera que ho podeu sol·licitar a l’organisme que intervingui.
- En el cas de que el metge o metgessa de capçalera o l'ICAM paralitzi el procés, podeu
sol·licitar directament a l' INSS la determinació de contingència professional.
- Si mentre es tramita aquest procediment es produeix l’alta, el procés de determinació de
contingència continua.
- Cal que aporteu els documents que disposeu i que siguin útils al procés, i molt especialment:
- Si anteriorment heu patit un accident de treball o malaltia professional i la lesió que
presenteu ara està relacionada. Aporteu, si els teniu, el comunicat d’accident de treball o
malaltia professional i els comunicats de baixa i alta.
- Els informes mèdics i les proves mèdiques relacionades amb la patologia que patiu
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1

L' ICAM, dins d’aquest procediment, és l’organisme del Departament de Salut que realitza l' informe mèdic que enviarà
a l' INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) qui és qui finalment determina si la contingència és comuna o
professional.
2
L' USL és l’organisme del Sistema Públic de Salut especialitzat en salut laboral i que dóna suport especialitzat als/ les
metges/esses de capçalera en temes de patologies relacionades amb el treball.

