
 

  

 
 
 

Classificació internacional de malalties, 10a revisió.  
Sistema de codificació de procediments 

(CIM-10-SCP) 
 

2022-2023 
 

El fitxer CIM10MC_2022_2023_20211202.txt conté els 79.026 codis de la versió original 

americana, la International Classification of Diseases, 10th Revision, Procedure coding system 

(ICD-10-PCS), vigents durant l’any fiscal (FY) americà 2021 i durant el període 2022-2023 a 

Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol.  

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

validació dels procediments. En aquesta versió s’ha afegit la variable “Acció” per tal de facilitar 

la identificació dels codis nous (A: alta).  

La variable “Tipus procediment facturació” (Px_tipus_fact) està pendent d’actualització.  

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

i la font d’informació de cadascuna d’elles.  

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
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Format del fitxer CIM-10-SCP 2022-2023 
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 que pertany el codi. CIM10SCP Catàleg de diagnòstics i procediments del CatSalut 
Versio Versió del catàleg 

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

v3: versió vigent per als anys 2022 i 2023 Catàleg de diagnòstics i procediments del CatSalut 

Tipus_codi Tipus de codi A1 Tipus de codi que hi pot haver a la 
classificació. 

P: Procediment Catàleg de diagnòstics i procediments del CatSalut 

Codi Codi  A15 Codi del procediment.   Versió oficial de la classificació (Centers for 
Medicare &Medicaid Services) 

Descr_codi Descripció del codi A255 Descripció del codi del procediment 
segons la classificació. 

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

Descr_codi_abreuj Descripció del codi 
abreujada 

A120 Descripció del codi de procediment 
abreujada. 

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

Inespecific Codi inespecífic A1 Codi que correspon a un procediment 
que es pot precisar amb un codi més 
específic. 

S: Sí 
N: No 

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

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) 

Px_tipus_fact Procediment de 
facturació 

A3 Procediment facturació 110: Procediment major. 
120: Procediment major en pacients 
menors de 15 anys o amb discapacitat 
intel·lectual. 
220: Procediment menor. 
300: Procediment obstètric. 

Divisió d'Anàlisi de la Demanda 
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