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L’avaluació de les incapacitats laborals en pacients afectes de SSC 

és complexa per les característiques pròpies de la malaltia, per 

la qual cosa és necessària una actuació coordinada dels metges 

assistencials de forma multidisciplinar, especialment els 

pertanyents a les Unitats Territorials d’Expertesa acreditades pel 

Departament de Salut, amb la Subdirecció General d’Avaluacions 

Mèdiques (ICAM) de la Direcció General d’Ordenació Professional 

i Regularització Sanitària del Departament de Salut. 

 

Introducció 
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Rellevància dels informes de les Unitats Territorials 

d'Expertesa en SSC 

Els informes de les UTE en SSC tenen una especial rellevància i 

consideració en l’avaluació en la que s’ha de decidir si els 

pacients diagnosticats i tractats en elles, són o no subsidiaris 

d’incapacitats temporals o permanents; per tant, han de ser 

rigorosos en quant a la informació clínica continguda i no han 

d’incloure conclusions  ni apreciacions corresponents a altres 

àmbits i competències que podrien interferir en l’adequada 

avaluació mèdica. 
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Els informes han de recollir els següents paràmetres:  

 Antecedents rellevants personals i patològics  

Contingut dels informes de les Unitats Territorials 

d’Expertesa i possible derivació a l’ICAM de 

pacients amb SSC  
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 Clínica i evolució: descripció de la clínica i periodicitat i durada 

de les crisis, quan el curs sigui a brots. En cas de que sigui 

continua, la simptomatologia que presenta i  la seva intensitat i 

evolució.  

 Data en la que es va realitzar el diagnòstic  

 Patologia concomitant i/o associada (digestiva, 

endocrinològica, reumatològica, psiquiàtrica, neurològica, 

toxicològica, etc.) 



 L’exploració clínica durant les crisis i en períodes intercrítics 

de tot el sistema osteomuscular i dels “tender points” (quants i 

quins), sent insuficient el resultat d’una única exploració.  

Contingut dels informes de les Unitats Territorials 

d'Expertesa i possible  derivació a l’ICAM de 

pacients amb SSC (II)  
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 Proves complementaries practicades i data de realització. 

 Controls de seguiment efectuats des de la data en la que es 

va realitzar el diagnòstic i cronologia dels mateixos.  

 Tractaments efectuats i resultats (farmacològics, RHB, 

psicoteràpia cognitiva conductual, i altres, i resposta als 

mateixos), data en la que es van realitzar, i si estan esgotades 

o no les possibilitats terapèutiques. 



Requeriments dels informes emesos per les Unitats 
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6 

No s’han de pronunciar sobre la capacitat laboral ni el seu 
grau i sí han d’indicar les limitacions físiques /psicològiques 

de la malaltia de forma individualitzada   

Els informes han de ser validats per dos professionals de la 
Unitat amb les dues signatures corresponents     

Els informes emesos per les UTE han de ser incorporats  a la 
HC3  



Avaluació de la capacitat laboral en el SSC  
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Els criteris d’avaluació pel que fa a l’activitat laboral 

corresponen a l’organisme especialitzat (ICAM) ja 

que aquest disposa d’informació sociolaboral i d’altres 

àmbits de forma compartida amb l’INSS, que 

l’especialista pot no tenir-ne coneixement i que són 

fonamentals per a la valoració de la capacitat laboral.    



Avaluació de la capacitat laboral en el SSC  
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 Informació clínica 
(antecedents, anamnesi, 

patologies concomitants, 

evolució...) 

 Diagnòstic 

 Tractaments i resultats 

 Limitacions funcionals  
(interferència ABVD, activitats 

lúdiques, de relació...)  

 

 

 

 Professió i lloc de 

treball  

 Situació laboral 

 Cotitzacions 

 Baixa laboral i motiu 

 Processos IT anteriors i 

causa 

 IP reconegudes i causa  

Unitats Territorials 

d’Expertesa:  
ICAM: 

  

Dos vessants necessàries per a la correcta 
avaluació de la capacitat laboral  



salutweb.gencat.cat 

canalsalut.gencat.cat 


