
Format del fitxer de la Classificació internacional de malalties, 10a revisió. 
Modificació clínica (CIM-10-MC) 

2022-2023 

Aquest document recull les especificacions del format del fitxer TXT, els valors de les variables i la font 

d’informació de cadascuna d’elles.  

El fitxer CIM10MC_2022_2023_20211129.txt conté els 95.358 codis de la versió original americana, la 

International Classification of Diseases, 10th Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM), vigents durant 

l’any fiscal (FY) americà 2021. També inclou la categoria U09 i el codi U09.9 corresponents al FY 2022, 

que informen sobre seqüeles de la COVID-19. 

Per tant, la CIM-10-MC (versió 3) conté 95.360 codis que seran vigents a Catalunya, i a la resta de l’Estat 
espanyol, durant el període 2022-2023. 

A més dels descriptors, es faciliten els atributs de cada codi que són més rellevants per a la validació 

dels diagnòstics i les causes externes. En aquesta versió hi ha alguns canvis en relació a les anteriors: 

- Acció: s’ha afegit aquest camp per tal de facilitar la identificació dels codis nous (A: alta).

- Codis que poden tenir una incongruència relacionada amb l’edat del pacient: s’han adoptat els

criteris de la versió 38.1 (January 2021) del Definitions of Medicare Code Edits. Així doncs, en

aquesta versió, els codis d’adult són aplicables a pacients de 15 a 124 anys (abans de 18 a 124) i els

codis corresponents a dones en edat fèrtil són compatibles amb pacients de 9 a 64 anys (abans d’11

a 59).

- Codis que requereixen, o poden requerir, una causa externa associada: s’ha fet una revisió i

actualització d’aquest indicador i s’ha incorporat al catàleg.

- Agrupador del Clinical Classifications Software (CCS): la versió original de l’Agency for Healthcare

Research and Quality, per al FY 2021 (Clinical Classifications Software Refined-CCSR) incorpora

una sèrie de millores que comporten una modificació substancial de l’estructura i el format de la

categorització dels diagnòstics. Per aquest motiu, el fitxer no conté els camps de les categories

d’aquest agrupador que es facilitaran en un fitxer a part, amb l’explicació de tallada de la nova versió.

Carolina Sais Sunyé 
Cap de la Divisió d’Anàlisi de la Demanda 

https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/registres-catalegs/catalegs/diagnostics-procediments/cim-10-mc-scp/
https://www.cms.gov/Medicare/Coding/ICD10/2017-ICD-10-CM-and-GEMs.html
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/AcuteInpatientPPS/MS-DRG-Classifications-and-Software


Format del fitxer CIM-10-MC 2020-2021
Nom Etiqueta Format Definició Valor Font/Criteris

Acció Acció A1
Alta, baixa del codi o modificació de qualsevol 
atribut

A:Alta, B:Baixa, M:modificació L'emplenem nosaltres a partir del icd10cm_order_addenda

Classificacio Classificació del codi A10 Classificació a la qual pertany el codi. CIM10MC Pla de sistemes del CatSalut
Versio Versió del catàleg

A5
Versió durant la qual es codi és vigent al 
Catàleg de diagnòstics i procediments del 
CatSalut.  

v3: versió vigent per als anys 2022 i 2023 Pla de sistemes del CatSalut

Tipus_codi Tipus de codi A1 Tipus de codi que hi pot haver a la classificació. D: Diagnòstic
E: Causa externa

Pla de sistemes del CatSalut

Codi Codi del diagnòstic o causa 
externa

A15 Codi del diagnòstic o causa externa. El propi de cada codi Versió oficial de la classificació (Centers for Medicare & 
Medicaid Services)

Descr_codi Descripció del codi A255 Descripció del codi segons la classificació. La corresponent a cada codi Versió oficial de la classificació (Centers for Medicare & 
Medicaid Services)

Descr_codi_abreuj Descripció del codi abreujada A120 Descripció abreujada del codi. La corresponent a cada codi Versió oficial de la classificació (Centers for Medicare & 
Medicaid Services)

Inespecific Codi inespecífic A1 Codi que correspon a una malaltia o causa 
externa que es pot precisar amb un codi més 
específic.

S: Sí
N: No

Versió oficial de la classificació (Centers for Medicare & 
Medicaid Services)

Causa_E_assoc Causa externa associada A1 Codi que requereix o pot requerir causa 
externa

S:Susceptible, N: No, O:obligatori Versió oficial de la classificació (Centers for Medicare & 
Medicaid Services)

Edat_incongr Edat incongruent A1 Codi aplicable a un rang d’edat determinat. S: Sí
N: No

Definition of Medicare Code Edits v38.1 (ZIP)

Edat_maxima Edat màxima F3 Codi aplicable a pacients amb una edat (anys) 
igual o inferior a la indicada. Només s'aplica si 
Edat incongruent és 'S'.

000, 017, 064, 124 Definition of Medicare Code Edits v38.1 (ZIP)

Edat_minima Edat mínima F3 Codi aplicable a pacients amb una edat (anys) 
igual o superior a la indicada. Només s'aplica si 
Edat incongruent és 'S'.

000, 009, 015 Definition of Medicare Code Edits v38.1 (ZIP)

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

Definition of Medicare Code Edits v38.1 (ZIP)

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

S: Sí
N: No

https://eciemaps.mscbs.gob.es/ecieMaps/documentatio
n/documentation.html

Dx_POA Diagnòstic exempt de POA 
(present a l'ingrés)

A1 Codi exempt d'enregistrar les variables POA 
dels diagnòstics del CMBD-HA si era present a 
l'ingrés.

S: Sí, codi exempt d'enregistrar les variables POA
N: No, codi que no està exempt de notificar les variables POA

Versió oficial de la classificació (Centers for Medicare & 
Medicaid Services)

Gran_grup_classif Gran grup de la classificació A2 Capítol de la classificació a la qual pertany el 
codi.

Diagnòstics: 01-19 
Causes externes: 20

Versió oficial de la classificació (Centers for Medicare & 
Medicaid Services)

Descr_gran_grup_classif Descripció del gran grup de la 
classificació

A255 Descripció del capítol de la classificació. La corresponent a cada capítol Versió oficial de la classificació (Centers for Medicare & 
Medicaid Services)
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