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Àmbit  

Servei Català de la Salut (CatSalut). 

Xarxa hospitalària d’utilització pública de 
Catalunya (XHUP). 

 

Assumpte 

Aprovació de l’especificació dels nous codis dels 
procediments quirúrgics que, atesa 
l’actualització de la classificació tècnica 
establerta a la Classificació internacional de 
malalties (CIM-9-MC), cal considerar també 
inclosos en l’annex 1 del Decret 354/2002, de 24 
de desembre.   
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1. Exposició de motius 

Mitjançant el Decret 354/2002, de 24 de 
desembre, s’estableixen els terminis màxims 
d’accés a determinats procediments quirúrgics a 
càrrec del Servei Català de la Salut. L’Ordre 
STL/203/2004, d’11 de juny, va actualitzar la 
relació d’intervencions quirúrgiques que tenen 
garantit un termini màxim d’accés.  

L’annex I del Decret estableix el codi i descripció 
dels agrupadors i procediments quirúrgics que 
tenen garantit un termini màxim d’accés.  

La disposició addicional 2 del Decret disposa 
que la relació d’intervencions quirúrgiques de 
l’annex 1, quan ho aconsellin les circumstàncies 
tècniques, podrà ser actualitzada mitjançant 
ordre de la persona titular del Departament de 
Salut. 

El codi i descripció dels agrupadors i 
procediments quirúrgics que tenen garantit un 
termini màxim d’accés es basa en la 
classificació tècnica establerta a la Classificació 
internacional de malalties (CIM), que s’actualitza 
cada dos anys. 

Els serveis tècnics del CatSalut han considerat 
que cal especificar els codis i procediments 
quirúrgics que, d’acord amb l’actualització de la 
Classificació internacional de malalties, 9a 
revisió, modificació clínica (CIM-9-MC), que ha 
entrat en vigor l’1 de gener de 2008, cal 
considerar també inclosos en l’annex 1 de 
Decret 345/2001, de 24 de desembre.  

 
L’article 10 del Decret 345/2001, de 24 de 
desembre, pel qual es regula l’establiment de 
convenis i contractes de gestió de serveis 
sanitaris en l’àmbit del Servei Català de la Salut, 
estableix que els centres de les entitats 
proveïdores que tinguin subscrits convenis o 
contractes de gestió de serveis sanitaris han de 
han de complir les instruccions que el CatSalut 
dicti en el marc de les seves competències. 
  
En exercici de les facultats que em confereixen 
els articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, 
d’ordenació sanitària de Catalunya, així com en 
virtut del que estableix l’article 10 del Decret 
345/2001, s’aprova aquesta Instrucció.    

 

2. Objecte 

L’objecte d’aquesta Instrucció és aprovar 
l’especificació del codi i descripció dels 
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procediments quirúrgics que també cal 
considerar inclosos en l’annex 1 del Decret 
354/2002, de 24 de desembre, atesa 
l’actualització de la Classificació internacional 
de malalties, 9a revisió, modificació clínica 
(CIM-9-MC). 

3. Aprovació  

S’aprova l’especificació del codi i descripció dels 
procediments quirúrgics que, atesa l’actualització 
de la classificació tècnica establerta a la 
Classificació internacional de malalties, 
9a revisió, modificació clínica (CIM-9-MC), cal 
considerar també inclosos en l’annex 1 del 
Decret 345/2001, de 24 de desembre.  

Els esmentats codis de procediments quirúrgics  
consten a l’annex I d’aquesta Instrucció.  

 
4. Entrada en vigor 
 

Aquesta Instrucció entra en vigor l’1de juny de 

2008. 

 

 

Barcelona, 7 de maig de 2008 
 
 
El director 
 
 
 
 
Josep Maria Sabaté i Guasch 
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Annex I  

Codi i descripció dels procediments quirúrgics que, atesa l’actualització de la Classificació Internacional de 
malalties (CIM-9-MC), cal considerar també inclosos en l’annex I del Decret 354/2002, de 24 de desembre 

 
Apartat A  
 
O1 Intervenció de cataractes. Termini màxim d’accés garantit de 6 mesos 
 
Codi                                Descripció                                                                                                         
13.90                              Operació de cristal·lí no classificada a cap altra lloc                                        
13.91 Implantació d’una pròtesi telescòpica intraocular  
 
 
13 Intervenció de pròtesis de maluc. Termini màxim d’accés garantit de 6 mesos 
 
Codi                               Descripció                                                                                                        
00.70   Revisió de l'artroplàstia de maluc, tant de la peça acetabular com de la  
                                       femoral 
00.71   Revisió de la peça acetabular de l'artroplàstia de maluc 
00.72   Revisió de la peça femoral de l'artroplàstia de maluc 
00.73   Revisió de l'artroplàstia de maluc, només de la inserció acetabular o del cap  
                                       del fèmur 
00.85   Substitució total de la superfície articular del maluc, de l'acetàbul i del cap del  
                                       fèmur 
00.86   Substitució parcial de la superfície articular del maluc del cap del fèmur 
00.87   Substitució parcial de l'acetàbul de la superfície articular de maluc 
 
 
14 Intervenció de pròtesis de genoll. Termini màxim d’accés garantit de 6 mesos 
 
Codi                               Descripció                           
00.80   Revisió total de l'artroplàstia de genoll (totes les peces) 
00.81   Revisió de la peça tibial de l'artroplàstia de genoll 
00.82   Revisió de la peça femoral de l'artroplàstia de genoll 
00.83   Revisió de la peça rotular de l'artroplàstia de genoll 
00.84 Revisió total de l'artroplàstia de genoll de la inserció tibial 
 
 
15 Histerectomia. Termini màxim d’accés garantit de 6 mesos 
 
Codi                               Descripció                           
68.41   Histerectomia abdominal laparoscòpica total 
68.49   Altres tipus d'histerectomia abdominal total i histerectomia abdominal total no  
                                       especificada 
68.61   Histerectomia abdominal radical laparoscòpica 
68.69   Altres tipus d'histerectomia abdominal radical i histerectomia abdominal  
                                       radical no especificada 
68.71   Histerectomia vaginal radical laparoscòpica [LRVH] 
68.79   Altres tipus d'histerectomia vaginal radical i histerectomia vaginal radical no  
                                       especificada 
 
                                 
 


