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Què suposa la visita  a l’ICAM per motiu d’incapacitat temporal 

 L’ICAM pot enviar un requeriment a la persona  en 

qualsevol moment a partir del primer dia de la baixa  

Un cop convocada, la persona està obligada a 

presentar-s´hi, i a portar  tots els informes mèdics 

que puguin avalar la seva situació de  baixa. 

Valoracions que pot emetre l’ICAM: 

Continuïtat de la  baixa. 

Derivació als especialistes de l’ICAM per a que  
valorin el cas i prenguin les  decisions oportunes. 

Alta mèdica, considerant que no està totalment 
incapacitada per fer la seva feina i recomana l’alta. 

Què es pot fer si l’ICAM recomana l’alta mèdica  

abans d'estar en plenes condicions de 

reincorporar-nos a la feina?  

Règim de MUFACE 

El dictamen de l’ICAM en el cas dels funcionaris/es. 

És un organisme consultiu del Departament 

d’Educació per fer el control de baixes, però NO 

POT DONAR ALTES, NI BAIXES. Per tant, si a un 

funcionari/a li diuen que ha d’agafar l’alta, aquest/a 

ha d’esperar que el Departament li comuniqui que  

passa amb la seva llicència de malaltia i mentre no 

li deneguin la llicència, continua en situació de 

baixa. 

Un cop denegada la llicència, pot tornar a demanar 

la baixa al metge i continuarà en aquesta situació 

mentre el Departament no li torni a denegar  

 

 

 

Règim General de Seguretat Social (interins) 

Totes les decisions de l’ICAM són vinculants per al 

Departament que NO pot actuar d’ofici. 

Què es pot fer si l’ICAM recomana l’alta mèdica  

abans d'estar en plenes condicions de 

reincorporar-nos a la feina?  

Podem Impugnar l'alta medica. És obligatori 

interposar reclamació prèvia amb l'excepció de les 

resolucions administratives expresses en què 

s'acorda l'alta mèdica pel compliment del termini de 

durada de tres-cents seixanta-cinc dies de la 

prestació d'incapacitat temporal. 

 

Quin és el termini per interposar la reclamació 

prèvia?  

s'ha d'interposar en el termini d'onze dies des de la 

notificació de la  resolució. 

 

Davant qui s'ha d'interposar? 

 

La malaltia comuna s'ha de reclamar a l'INSS  i a 

l'ICAMS i, en cas d'accident de treball o malaltia 

professional, a més a més, caldrà fer-ho també a la 

mútua.  

 

De quin termini disposa l'Administració per resoldre?  

 

El termini per a la contestació serà de set dies, 

s'entendrà desestimada un cop transcorregut aquest 

termini. 

 

Quin és el termini per interposar demanda? 

 

El termini  serà de vint dies 
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