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Anys 2014 i 2015 

 

 

El Catàleg de diagnòstics i procediments conté les classificacions que s’utilitzen per a 

codificar l’activitat que es notifica als diferents conjunts mínims bàsics de dades CMBD del 

CatSalut. Aquest catàleg s’actualitza periòdicament d’acord amb les modificacions de les 

versions originals de cadascuna de les classificacions. 

La versió de la Classificació estadística internacional de malalties i problemes relacionats 

amb la salut, 10a revisió (CIM-10) vigent a Catalunya des de l’1 de gener de 2014 fins el 31 

de desembre de 2015 conté les actualitzacions (updates) acceptades per l’OMS des de l’any 

1998 fins el 2010, ambdós inclosos.  

Atesa l’actual situació de restricció pressupostària, d’aquesta nova versió no se’n farà cap 

publicació en pdf, com es va fer amb la versió anterior (la primera traduïda al català).  

El fitxer CIM10_2014_2015.txt, accessible des del web del Catsalut, conté tots els codis que 

hi ha actualment al Catàleg de diagnòstics i procediments del CatSalut que seran vigents per 

al període esmentat. 

L’estructura d’aquest fitxer reprodueix les variables del Catàleg on es recullen les principals 

característiques de cada codi, que s’han de tenir en compte en  el procés de la codificació i 

que s’utilitzen per a la validació interna de les dades notificades. A més a més facilita 

l’agrupació de codis segons les categories de la versió 2013 del Clinical Classifications 

Software (CCS) de l’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), del govern dels 

Estats Units. 

 

 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=34e4fb07b71ba310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=34e4fb07b71ba310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=34e4fb07b71ba310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=34e4fb07b71ba310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Nom Etiqueta Format Definició Valor Font

Tipus_codi Tipus de codi A1 Tipus de codi que hi pot haver a cada classificació. D: Diagnòstic

E: Causa externa

M: Morfologia de la neoplàsia 

P: Procediment

Pla de Sistemes del CatSalut

Codi Codi de diagnòstic o 

procediment

A15 Codi de la classificació corresponent. 0 Versió oficial de cada classificació

Descr_codi Descripció del codi A255 Descripció del codi de la classificació corresponent. 0 Versió oficial de cada classificació

Perinatal Codi perinatal A1 Codi en el que hi ha hagut part. S: Part simple

N: No part

M: Part múltiple

Divisió d'Anàlisi de la Demanda i l'Activitat

Causa_E_assoc Causa externa 

associada

A1 Codi que requereix o pot requerir causa externa. "Empreu un 

codi addicional de causa externa ..."

CIM-9-MC: tots els codis del capítol 17 i alguns d'altres capítols. 

CIM-10: tots els codis del capítol 19 i alguns d'altres capítols.

S: Susceptible

N: No

O: Obligatori

Versió oficial de cada classificació

Edat_incongr Edat incongruent A1 Codi aplicable a un rang d’edat determinat. S: Sí

N: No

Divisió d'Anàlisi de la Demanda i l'Activitat, 

d'acord amb les versions oficials

Edat_maxima Edat màxima F3 Codi aplicable a pacients amb una edat igual o inferior a la 

indicada. Només s'ha d'emplenar si Edat_incongruent és 'S'.

0, 2, 18, 55 Divisió d'Anàlisi de la Demanda i l'Activitat, 

d'acord amb les versions oficials

Edat_minima Edat mínima F3 Codi aplicable a pacients amb una edat igual o superior a la 

indicada.Només s'ha d'emplenar si Edat_incongruent és 'S'.

0, 12, 15, 18 Divisió d'Anàlisi de la Demanda i l'Activitat, 

d'acord amb les versions oficials

Compat_sexe Compatibilitat amb sexe A1 Codi aplicable a un sexe determinat. 0: Compatible amb home

1: Compatible amb dona

Divisió d'Anàlisi de la Demanda i l'Activitat, 

d'acord amb les versions oficials

Dx_secund Diagnòstic secundari A1 Codi que no pot ser diagnòstic principal.

CIM-9-MC: “Codifiqueu primer la malaltia subjacent” (descriptor 

en cursiva). 

CIM-10: “Codi addicional" (marcat amb un asterisc).

S: Sí

N: No

Divisió d'Anàlisi de la Demanda i l'Activitat, 

d'acord amb les versions oficials

Gran_grup_classif Gran grup de la 

classificació

A2 Número del capítol de la classificació a la que pertany el codi.

CIM-9-MC: Diagnòstics 01-18 i Procediments 01-16

CIM-10: Diagnòstics 01-22

CIAP-2: Diagnòstics 01-17 i Procediments 02-06

01-22 Versió oficial de cada classificació

Descr_gran_grup_clasif Descripció del gran grup 

de la classificació

A255 Descripció del gran grup de la classificació. Ex.: 06 Malalties del sistema nerviós Versió oficial de cada classificació

Categoria_CCS Categoria de CCS A5 Categoria de l'agrupador CCS a la que pertany el codi. Ex.: el codi G250 de la CIM10 pertany a la 

categoria 00081 del CCS

Clinical Classifications Software (CCS) for 

ICD-9-CM. AHRQ

Descr_categoria_CCS Descripció de la 

categoria de l'agrupador 

CCS

A255 Descripció de la categoria de l'agrupador CCS. Ex.: Altres malalties hereditàries i 

degeneratives del sistema nerviós

Clinical Classifications Software (CCS) for 

ICD-9-CM. AHRQ

Gran_grup_CCS Gran grup del CCS A2 Capítol o agrupació de categories del CCS. Ex.: 06 Clinical Classifications Software (CCS) for 

ICD-9-CM. AHRQ

Desc_gran_grup_CCS Descripció del gran grup 

del CCS

A255 Descripció del gran grup del CCS. Ex: Malalties del sistema nerviós Clinical Classifications Software (CCS) for 

ICD-9-CM. AHRQ
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