
CODI DESCRIPCIÓ

F1010 Abús d'alcohol sense complicacions 

F1510 Abús d'altres estimulants, sense complicacions 

F1910 Abús d'altres substàncies psicoactives sense complicacions

F1610 Abús d'al·lucinògens sense complicacions 

F1210 Abús de cànnabis, sense complicacions 

F1410 Abús de cocaïna sense complicacions 

F1110 Abús d'opiacis, sense complicacions 

T7611XA Abús físic d'adults, sospita, contacte inicial 

T7621XA Abús sexual de l'adult, sospitat, assistència inicial

T7622XA Abús sexual de l'infant, sospitat, assistència inicial

R451 Agitació i agitació psicomotora

Y048XXA Agressió per altres tipus de força física, assistència inicial

T7840XA Al·lèrgia no especificada, assistència inicial

I4892 Aleteig [flutter] auricular no especificat

R404 Alteració transitòria de la consciència

R7309 Altres anomalies de la glucosa

T708XXA Altres efectes de pressió atmosfèrica i pressió de l'aigua, assistència inicial

I208 Altres formes d'angina de pit

I6789 Altres malalties cerebrovasculars
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CODI DESCRIPCIÓ

R188 Altres tipus d'ascites 

R278 Altres tipus de falta de coordinació

S82899B Altres tipus de fractura, cama no especificada, assistència inicial per fractura 
oberta de tipus I o II

S82899A Altres tipus de fractura, cama no especificada, assistència inicial per fractura 
tancada

T148 Altres tipus de lesió de regió corporal no especificada

I2699 Altres tipus d'embòlia pulmonar sense cor pulmonar agut

E1310 Altres tipus especificats de diabetis mellitus amb cetoacidosi, sense coma

S3982XA Altres tipus especificats de lesió, part inferior de l'esquena, assistència inicial

J988 Altres trastorns respiratoris especificats

O200 Amenaça d'avortament

J0390 Amigdalitis aguda no especificada

S98919A Amputació traumàtica complerta de peu no especificat, nivell no especificat, 
contacte inicial

S68419A Amputació traumàtica completa a nivell del canell, mà no especificada, assistència 
inicial

S48919A Amputació traumàtica completa a nivell no especificat, espatlla i braç no 
especificats, assistència inicial

S88919A Amputació traumàtica complerta de cama no especificada, nivell no especificat, 
contacte inicial

D649 Anèmia, no especificada

I200 Angina inestable

SEM.1 Antigen del coronavirus 2 del SARS Negatiu

SEM.3 Antigen del coronavirus 2 del SARS no concloent

SEM.2 Antigen del coronavirus 2 del SARS Positiu

K3580 Apendicitis aguda , no especificada 



CODI DESCRIPCIÓ

M1990 Artrosi de localització no especificada, no especificada

T71194A Asfíxia causada per dificultat mecànica per respirar d'altres causes, amb intenció 
indeterminada, assistència inicial

J45901 Asma no especificada, amb exacerbació (aguda)

P2400 Aspiració meconi, sense símptomes respiratoris 

Z03818 Assistència per a observació d'exposició sospitada a altres agents biològics 
descartada

O80 Assistència per a part a terme no complicat

Z006 Assistència per a revisió per a comparació i control normals en programa de 
recerca clínica

Z515 Assistència per a sotmetre's a cures pal·liatives

R531 Astènia 

G459 Atac isquèmic cerebral transitori no especificat

I469 Aturada cardíaca, causa no especificada 

R092 Aturada respiratòria 

O039 Avortament espontani complet o no especificat sense complicacions

I442 Blocatge auriculoventricular, complet

I440 Blocatge auriculoventricular, primer grau

I441 Blocatge auriculoventricular, segon grau

R001 Bradicàrdia no especificada 

J9801 Broncospasme agut 

J218 Bronquiolitis aguda deguda a altres microorganismes especificats

K8070 Càlcul de vesícula i conducte biliar sense  colecistitis sense obstrucció

R64 Caquèxia 



CODI DESCRIPCIÓ

R99 Causes de mortalitat desconegudes i causes de mortalitat mal definides

R51 Cefalea 

L0390 Cel·lulitis no especificada 

M542 Cervicàlgia 

M5430 Ciàtica, costat no especificat 

N3000 Cistitis aguda sense hematúria 

D65 Coagulació intravascular disseminada [síndrome de desfibrinació]

K810 Colecistitis aguda 

N23 Còlic renal no especificat 

E15 Coma hipoglicèmic, no diabètic 

R4020 Coma no especificat 

H1030 Conjuntivitis aguda no especificada, ull no especificat 

S060X0A Commoció sense pèrdua de coneixement, contacte inicial 

S060X9A Commoció, amb pèrdua de coneixement de duració no especificada, contacte 
inicial 

F19939 Consum d' altre substància psicoactiva no especificat, amb abstinència no 
especificada

Z20828 Contacte i exposició (sospitada): altres malalties contagioses víriques

S301XXA Contusió de paret abdominal, contacte inicial 

S20219A Contusió de paret anterior no especificada del tòrax, contacte inicial 

R5600 Convulsions febrils simples 

R569 Convulsions no especificades 



CODI DESCRIPCIÓ

T670XXA Cop de calor i insolació, assistència inicial

U071 COVID-19

T300 Cremada de regió anatòmica no especificada, grau no especificat 

F0390 Demència no especificada sense alteració del comportament

F10239 Dependència de l'alcohol amb abstinència, no especificat

E860 Deshidratació 

R410 Desorientació no especificada

O4590 Despreniment  prematur de placenta, no especificat  trimestre no especificat

E1101 Diabetis mellitus de tipus 2 amb hiperosmolaritat, amb coma

H532 Diplopia 

I7100 Dissecció d'aorta, localització no especificada 

N946 Dismenorrea, no especificada 

R0600 Dispnea no especificada  

R300 Disúria 

R109 Dolor abdominal no especificat 

M546 Dolor de columna dorsal 

R070 Dolor de faringe

M2550 Dolor en articulació no especificada 

R1013 Dolor epigàstric

R52 Dolor no especificat 

R079 Dolor toràcic no especificat 



CODI DESCRIPCIÓ

O159 Eclàmpsia, període no especificat

R609 Edema no especificat

J810 Edema pulmonar agut

T699XXA Efecte de temperatura baixa no especificat, assistència inicial

T65894A Efecte tòxic d'altres substàncies especificades, intenció indeterminada, 
assistència inicial

T620X4A Efecte tòxic de bolets ingerits, intenció indeterminada, assistència inicial

T551X4A Efecte tòxic de detergents, intenció indeterminada, assistència inicial

T5994XA Efecte tòxic de gasos, emanacions i vapors no especificats, intenció 
indeterminada, assistència inicial

T5494XA Efecte tòxic de substància corrosiva no especificada, intenció indeterminada, 
assistència inicial

T5894XA Efecte tòxic del monòxid de carboni de font no especificada, intenció 
indeterminada, assistència inicial

T650X4A Efecte tòxic dels cianurs, intenció indeterminada, assistència inicial

T751XXA Efectes no especificats d'ofegament per immersió i submersió no mortal, 
assistència inicial

T754XXA Electrocució, assistència inicial

O009 Embaràs ectòpic no especificat 

I8291 Embòlia i trombosi de vena no especificada, cròniques

I674 Encefalopatia hipertensiva 

I38 Endocarditis, vàlvula no especificada 

J0510 Epiglotitis aguda sense obstrucció 

R040 Epistaxi

A46 Erisipela 

S134XXA Esquinç de lligaments de la columna cervical, assistència inicial



CODI DESCRIPCIÓ

Z331 Estat de gestació, incidental

R061 Estridor

X58XXXA Exposició a altres factors especificats, assistència inicial

N179 Fallida renal aguda no especificada

J9600 Fallida respiratòria aguda, sense especificar si amb hipòxia o hipercàpnia

J9610 Fallida respiratòria crònica, sense especificar si amb hipòxia o hipercàpnia

A389 Febre escarlatina sense complicacions

R509 Febre no especificada

S3160 Ferida oberta no especificada a la paret abdominal amb penetració a la cavitat 
peritoneal

S31000A Ferida oberta no especificada a la part inferior de l'esquena i la pelvis, sense 
penetració al retroperitoneu, assistència inicial

I4891 Fibril·lació auricular no especificada

I4901 Fibril·lació ventricular

I809 Flebitis i tromboflebitis de localització no especificada

S329XXA Fractura de parts no especificades de la columna lumbosacra i la pelvis, 
assistència inicial per fractura tancada

K2900 Gastritis aguda, sense hemorràgia

K529 Gastroenteritis i colitis no infeccioses no especificades

H409 Glaucoma no especificat

M109 Gota no especificada

J09X2 Grip causada per nou virus identificat de la grip A, amb altres manifestacions 
respiratòries

J111 Grip causada per virus de la grip no identificats amb altres manifestacions 
respiratòries

K920 Hematèmesi



CODI DESCRIPCIÓ

R319 Hematúria no especificada

S272XXA Hemopneumotòrax traumàtic, assistència inicial

R042 Hemoptisi

K625 Hemorràgia d'anus i recte

K922 Hemorràgia gastrointestinal no especificada

I629 Hemorràgia intracranial no traumàtica no especificada

R58 Hemorràgia no classificada a cap altre lloc

I607 Hemorràgia subaracnoidal no traumàtica d'artèria intracranial no especificada

B029 Herpes zòster sense complicacions

I10 Hipertensió (primària) essencial

E162 Hipoglucèmia no especificada

I959 Hipotensió no especificada

T68XXXA Hipotèrmia, assistència inicial

E861 Hipovolèmia

R17 Icterícia no especificada

R45851 Idees suïcides

L0100 Impetigen no especificat

I6350 Infart cerebral causat per oclusió o estenosi no especificades d'artèria cerebral no 
especificada

I213 Infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) de localització no 
especificada

I2109 Infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) que afecta altres artèries 
coronàries de la paret anterior

I2119 Infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) que afecta altres artèries 
coronàries de la paret inferior



CODI DESCRIPCIÓ

I2129 Infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) que afecta altres 
localitzacions

N390 Infecció del tracte urinari, localització no especificada

M01X0 Infecció directa d'articulació no especificada en malalties infeccioses i parasitàries 
classificades en un altre lloc

M01X0 Infecció directa d'articulació no especificada en malalties infeccioses i parasitàries 
classificades en un altre lloc

B009 Infecció per herpesvirus no especificada

B09 Infecció vírica no especificada caracteritzada per lesions a la pell i a les mucoses

J06 Infeccions agudes de les vies respiratòries altes de localització múltiple i de 
localització no especificada

I5020 Insuficiència cardíaca (congestiva) sistòlica no especificada

I501 Insuficiència ventricular esquerra no especificada

T50904A Intoxicació per fàrmacs, medicaments i productes biològics no especificats, 
intenció indeterminada, assistència inicial

J040 Laringitis aguda

T1490 Lesió no especificada

S0993XA Lesió no especificada de cara, assistència inicial

S3790XA Lesió no especificada d'òrgan urinari i pelvià no especificat, assistència inicial

S7720XA Lesió per esclafament, maluc i cuixa no especificats, assistència inicial

T07 Lesions múltiples no especificades

M545 Lumbàlgia

N739 Malaltia inflamatòria pelviana femenina no especificada

J441 Malaltia pulmonar obstructiva crònica amb exacerbació (aguda)

T7692XA Maltractament de l'infant no especificat, sospitat, assistència inicial

K921 Melena



CODI DESCRIPCIÓ

R291 Meningisme

A390 Meningitis meningocòccica

G039 Meningitis no especificada

D749 Metahemoglobinèmia no especificada

G43909 Migranya no especificada, no resistent al tractament, sense estat migranyós

P0500 Nadó que pesa poc en relació amb l'edat gestacional, pes no especificat

R112 Nàusees amb vòmits no especificats

C801 Neoplàsia maligna (primària), localització no especificada

G500 Neuràlgia de trigèmin

T703XXA Osteoartropatia barotraumàtica [malaltia per descompressió], assistència inicial

H9209 Otàlgia, orella no especificada

H6690 Otitis mitjana no especificada, orella no especificada

H53139 Pèrdua sobtada de la visió, ull no especificat

I309 Pericarditis aguda no especificada

Z711 Persona temorosa de patir alguna afecció o malaltia i a la qual no s'ha realitzat 
cap diagnòstic

P0700 Pes extremament baix del nadó en néixer, pes no especificat

N10 Pielonefritis aguda

J189 Pneumònia causada per microorganismes no especificats

J690 Pneumonitis causada per aspiració d'aliments o vòmits

J930 Pneumotòrax espontani a tensió

J939 Pneumotòrax no especificat
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Z228 Portador d'altres malalties infeccioses

O1490 Preeclàmpsia no especificada, trimestre no especificat

Z659 Problema relacionat amb circumstàncies psicosocials no especificades

T50995A Reacció adversa a altres fàrmacs, medicaments i productes biològics, assistència 
inicial

K5900 Restrenyiment no especificat

R339 Retenció urinària no especificada

A419 Sèpsia causada per microorganismes no especificats

R6521 Sèpsia greu amb xoc sèptic

R55 Síncope i col·lapse

I456 Síndrome de preexcitació

I314 Tamponament cardíac

R000 Taquicàrdia no especificada

I471 Taquicàrdia supraventricular

I472 Taquicàrdia ventricular 

R290 Tetània

E0590 Tirotoxicosi no especificada, sense crisi ni tempesta tirotòxica

R05 Tos 

A059 Toxiinfecció alimentària bacteriana no especificada

F319 Trastorn bipolar no especificat

F919 Trastorn de conducta no especificat

F410 Trastorn de pànic [ansietat paroxismal episòdica]



CODI DESCRIPCIÓ

F329 Trastorn depressiu major d'episodi únic, no especificat

H579 Trastorn no especificat d'ull i annexos

O601 Treball de part preterme amb part preterme

L509 Urticària no especificada 

B019 Varicel·la sense complicació

H8149 Vertigen d'origen central, orella no especificada

R42 Vertigen i mareig

H8113 Vertigen paroxismal benigne, bilateral

T782XXA Xoc anafilàctic no especificat, assistència inicial

R570 Xoc cardiogènic 

T7501XA Xoc causat per impacte de llamp, assistència inicial

R571 Xoc hipovolèmic 


