
Codificació i registre 
de la COVID-19
Codificació de la infecció per SARS-CoV-2 vigent
a partir de l’1 de gener de 2022.

Informació per a professionals / 24 de gener de 2022

COVID-19 o infecció per SARS-CoV-2 
U07.1  COVID-19

Patologia específica causada per la COVID-19
U07.1  COVID-19 + Patologia especificada

Pneumònia causada per la COVID-19
U07.1  COVID-19 + J12.82 Pneumònia causada per malaltia del coronavirus 2019

Contacte o exposició al SARS-CoV-2
Z20.822 Contacte i exposició (sospitada): COVID-19
Patologia +  Z20.822 Contacte i exposició (sospitada): COVID-19

Treballadors especialment sensibles a la infecció per SARS-CoV-2
Z29.8 Assistència per a altres mesures profilàctiques especificades 

Observació per exposició sospitada en què s’ha descartat la COVID-19
Z03.818 Assistència per observació sospitada a altres agents biològics descartada

Efectes adversos de la vacuna de la COVID-19
T50.B95A Reacció adversa a altres vacunes víriques, assistència inicial

Prova de detecció (cribratge) de la COVID-19 en asimptomàtics
Z11.52 Assistència per a cribratge de COVID-19

Seqüeles de la COVID-19
Patologia + U09.9 COVID-19 persistent no especificada

Antecedents de la COVID-19 (sense seqüeles)
Patologia + Z86.16 Antecedents personals de COVID-19

Alerta: nota informativa sobre el codi IT de la COVID-19
La COVID-19 és una malaltia comuna que econòmicament s’assimila a una incapacitat temporal (IT) per accident 
de treball (AT). A la història clínica del pacient poden constar altres codis diagnòstics, però perquè la prestació 
econòmica sigui considerada com a accident de treball i no com a contingència comuna, cal que el motiu de la 
IT quedi codificat amb un dels diagnòstics següents (i no d’altres):

· U07.1 (COVID-19 o infecció per SARS-CoV-2)
· Z20.822 (contacte o exposició al SARS-CoV-2)
· Z29.8 (treballadors especialment sensibles a la infecció per SARS-CoV-2)

Per mantenir la prestació assimilada en el pagament a accident de treball i no a contingència comuna, els codis 
diagnòstics recomanats inicialment, B97.21, B97.29, J12.81, J12.89 i B34.2, queden substituïts per l’U07.1 .

Compte: 
- Els codis U09.9 (seqüeles de la COVID-19) i T50.B95A (efectes adversos de la vacuna) són considerats com a 
contingència comuna i, per tant, no s’assimilen a accident de treball ni a efectes econòmics ni sanitaris.
- En un mateix episodi d’IT, no hi poden constar diagnòstics de COVID-19 i diagnòstics d’altres patologies no 
relacionades, perquè uns s’assimilen a contingències professionals i els altres no. No poden existir diferents 
contingències en un mateix episodi d’IT, per la qual cosa cal fer una alta del procés agut assimilat a accident de 
treball i una nova IT per al procés postagut, si escau.
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Trobareu tota la informació actualitzada a https://canalsalut.gencat.cat/coronavirus


