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Decret pel qual s’aprova el reglament de les prestacions 
d’incapacitat temporal de la seguretat social
La Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social ha 
introduït modificacions en el sistema de seguretat social que fan necessària una adaptació del Reglament 
regulador de les prestacions d’incapacitat temporal, del 28 d’abril del 2010.

Al mateix temps, s’ha aprofitat aquesta ocasió per introduir altres modificacions que aconsella l’experiència 
adquirida en l’aplicació del text, i per millorar la redacció d’alguns dels seus preceptes.

Per facilitar la consulta del text i per a una millor seguretat jurídica, s’aprova íntegrament un nou Reglament, 
que deroga així el Reglament anterior.

A proposta de la ministra de Salut, Afers Socials i Ocupació, el Govern, en la sessió del 27 de maig del 2015, 
aprova aquest Decret.

Article únic
S’aprova el Reglament de les prestacions d’incapacitat temporal, que entra en vigor l’endemà de ser publicat 
al Butlletí Oficial d’Andorra.

Reglament de les prestacions d’incapacitat temporal de la Seguretat 
Social
Article 1. Objecte
Aquest Reglament té per objecte regular el règim relatiu a les prestacions d’incapacitat temporal, previstes 
al capítol tercer, del títol II, del llibre tercer de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social.

Article 2. Definicions
D’acord amb la Llei de la seguretat social i a l’efecte d’aquest Reglament es considera que:

1. Incapacitat temporal: és la situació reconeguda com a tal per un metge o un odontòleg tractant o per un 
facultatiu de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, per un període de temps definit, en què una persona 
assegurada directa està impedida per exercir la seva activitat laboral o professional a conseqüència d’una 
malaltia, professional o comuna, o d’un accident laboral o no laboral, o del seu tractament.

2. Metge o odontòleg tractant: és el metge o odontòleg convencionat legalment habilitat per exercir la seva 
professió, que diagnostica la patologia originant de la situació d’incapacitat temporal, expedeix el certificat 
mèdic inicial i fa el seguiment de l’estat de salut de la persona assegurada.

3. Certificat mèdic inicial: és el document emès pel metge o odontòleg tractant, o per un facultatiu de l’Àrea 
de Control Sanitari de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que atesta que la persona assegurada està 
temporalment impedida per exercir la seva activitat professional, el motiu de l’impediment, i el nombre 
de dies previsiblement necessaris per al procés curatiu. En el certificat es precisa i codifica, d’acord amb 
claus preestablertes, el diagnòstic de la limitació funcional que motiva la situació d’incapacitat temporal, es 
fa constar la contingència que origina l’impediment (accident de treball, malaltia professional, accident no 
laboral, malaltia comuna, risc per a l’embaràs)
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4. Prestadors de serveis de salut convencionats: són els prestadors de salut que han signat un conveni 
amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social o s’hi han adherit.

5. Declaració d’activitat del treballador per compte propi: és el document oficial que ha de presentar la 
persona que fa una activitat per compte propi d’acord amb el model establert per la Caixa Andorrana de 
Seguretat Social, mitjançant el qual identifica el treball que du a terme habitualment, així com la persona 
o persones que gestionaran personalment l’establiment o el negoci durant la seva situació d’incapacitat 
temporal, o certifica que l’establiment o el negoci romandran sense activitat durant el dit període.

6. Declaració de l’activitat de la persona assalariada o assimilada: és el document oficial que, a requeriment 
de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, ha de presentar la persona assalariada o assimilada d’acord 
amb el model establert per la Caixa Andorrana de Seguretat Social, mitjançant el qual exposa el treball 
que du a terme.

7. Prolongacions: són les resolucions expresses de la Caixa Andorrana de Seguretat Social que permeten 
allargar la situació d’incapacitat temporal d’acord amb el que preveu l’article 149 de la Llei de la seguretat 
social.

8. Alta mèdica: és la situació que resulta de la finalització del període d’incapacitat temporal, en la qual 
s’entén que s’ha produït la millora, l’estabilització o la consolidació de l’estat de salut que va provocar la 
incapacitat temporal.

9. Alta administrativa: és la resolució de la Caixa Andorrana de Seguretat Social que decideix la suspensió 
de les prestacions econòmiques de la incapacitat temporal de la persona assegurada per motiu d’incom-
pareixença no justificada a les convocatòries de control efectuades per la Caixa Andorrana de Seguretat 
Social, per no trobar-se al domicili en la franja horària establerta, per la realització de qualsevol conducta 
contrària al procés curatiu en el període d’incapacitat temporal o per la constatació de demora no justifi-
cada en els tractaments.

S’entén que una conducta és contrària al procés curatiu quan el perjudica o el dificulta sense cap raó ob-
jectiva i suficient que la justifiqui.

Article 3. Naixement de la situació d’incapacitat temporal
1. El certificat mèdic inicial és el document que origina les actuacions destinades al reconeixement o la 
denegació de la situació d’incapacitat temporal i del dret a la prestació econòmica consegüent per part de 
la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

2. Poden certificar la incapacitat temporal, i prescriure les pròrrogues admeses en la Llei de la seguretat 
social, els metges i odontòlegs tractants i, en situacions en què no sigui possible la intervenció d’un metge 
o odontòleg convencionat, un metge o odontòleg de l’Àrea de Control Sanitari.

3. L’emissió del certificat mèdic inicial ha d’anar precedida necessàriament d’un reconeixement mèdic de 
la persona assegurada que conclogui que concorren els requisits pel reconeixement d’una situació d’inca-
pacitat temporal per al treball habitual, segons es defineix en aquest Reglament.

4. Per poder expedir el document, el metge o odontòleg tractant requereix a la persona assegurada les 
dades necessàries que contribueixin a precisar la patologia objecte del diagnòstic.

En el certificat mèdic inicial han de constar necessàriament els elements indicats a l’article 2.3 d’aquest 
Reglament.

El metge o l’odontòleg tractant ha d’expedir el certificat mèdic d’acord amb el sistema electrònic establert 
per la Caixa Andorrana de Seguretat Social, ha de fer la tramesa electrònica a la Caixa Andorrana de Segu-
retat Social i ha de lliurar-ne dos còpies en paper, una per a l’assegurat i l’altra per a l’empresa. El sistema 
proporciona al metge un document digital de la tramitació. En cap cas, el diagnòstic no pot constar en 
l’exemplar destinat a l’empresari.
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5. No s’admeten sol·licituds d’aquestes prestacions econòmiques que es presentin dins del termini del qual 
disposa l’empresa per comunicar la baixa de la persona treballadora d’acord amb l’article 35 de la Llei de la 
seguretat social, llevat que derivin d’un accident degudament acreditat i esdevingut durant la relació laboral.

La càrrega de la prova incumbeix a la persona treballadora, que no té dret a percebre prestacions econò-
miques d’incapacitat temporal mentre es tramita la sol·licitud, sense perjudici de rebre-les retroactivament 
si la sol·licitud es resol favorablement.

Article 4. Durada de la situació d’incapacitat temporal. Pròrrogues
1. La durada de la incapacitat temporal que s’indiqui en els certificats mèdics inicials emesos pels metges 
o odontòlegs convencionats ha de tenir en compte la que s’estableix a la taula de patologies que figura a 
l’annex d’aquest Reglament, sent d’aplicació, en el seu cas, el previst a l’apartat 3 d’aquest article. En cas 
que el metge o l’odontòleg tractant indiqui al certificat mèdic inicial una durada de la incapacitat temporal 
superior a la que resulta de la taula de patologies, per al reconeixement de la situació d’incapacitat temporal 
caldrà presentar l’informe mèdic complementari detallat i la confirmació expressa de la Caixa Andorrana 
de Seguretat Social.

2. La CASS du a terme el seguiment i el control de les incapacitats temporals basant-se en la taula de pa-
tologies i l’estat de salut específic de cada beneficiari.

3. L’alta mèdica es produeix en finalitzar el període d’incapacitat temporal. No requereix emetre ni notificar 
cap document especial, llevat que sigui concedida per la Caixa Andorrana de Seguretat Social en l’àmbit de 
les seves funcions de control, o pel metge o l’odontòleg tractant abans de finalitzar el període d’incapacitat 
temporal establert al certificat mèdic inicial o a la seva prolongació. En aquest darrer cas, l’alta mèdica s’ex-
pedeix d’acord amb el sistema electrònic establert per la Caixa Andorrana de Seguretat Social i el metge o 
odontòleg n’emet una còpia per a l’empresa i una altra per a l’assegurat.

4. Finalitzat el període establert en la taula de patologies, si el metge o odontòleg entén que és necessari 
que la persona assegurada continuï en situació d’incapacitat temporal, pot prescriure una pròrroga, i ha de 
presentar, a requeriment de l’Àrea de Control Sanitari, un informe mèdic complementari detallat segons 
el model establert per la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

L’informe mèdic complementari detallat ha de recollir la patologia de la persona assegurada, el tractament 
mèdic prescrit, l’evolució de la patologia, la seva incidència sobre la capacitat funcional de la persona as-
segurada i la durada de la pròrroga, segons el coneixement que tingui el metge o l’odontòleg tractant de 
la situació de salut del pacient.

La pròrroga prescrita que superi la durada màxima fixada per a la patologia incapacitant en la taula de 
l’annex només podrà tenir efectes si és confirmada per l’Àrea de Control Sanitari de la Caixa Andorrana 
de Seguretat Social, en relació a les indicacions del metge o l’odontòleg tractant que ha emès la baixa o la 
pròrroga.

5. La durada màxima de la prestació econòmica d’incapacitat temporal, des del certificat mèdic inicial i 
incloses les seves pròrrogues, és de 12 mesos. S’han de tenir en compte les recaigudes que es regulen a 
l’article 5 d’aquest Reglament a l’hora de comptabilitzar el termini màxim de 12 mesos.

Si després del termini màxim de 12 mesos continua la necessitat de romandre en situació d’incapacitat 
temporal, la prolongació de la prestació econòmica requereix la decisió expressa de la Caixa Andorrana 
de Seguretat Social, de conformitat amb l’article 6 d’aquest Reglament.

Article 5. Recaiguda
A l’efecte de computar la durada màxima de la prestació d’incapacitat temporal, es considera que constitueix 
una recaiguda tot nou procés d’incapacitat temporal a causa de la mateixa patologia o d’una de similar, 
iniciat durant els 6 mesos següents de la data de l’alta de la incapacitat temporal anterior.
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Si la situació d’incapacitat temporal es veu succeïda per períodes d’activitat laboral superiors a 6 mesos 
des de la data d’alta, s’inicia un nou període de còmput d’incapacitat temporal encara que es tracti de la 
mateixa patologia.

Article 6. Prolongació
1. Arribada la durada màxima de 12 mesos de la situació d’incapacitat temporal, la prestació per incapacitat 
laboral només es pot prolongar per decisió expressa de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que prèvi-
ament efectua o fa efectuar els controls mèdics que consideri necessaris per adoptar la decisió pertinent, 
tenint en compte les indicacions del metge o odontòleg tractant.

2. Les prolongacions s’atorguen per períodes màxims de 6 mesos, renovables fins a un màxim de 3 anys 
a comptar de la data d’expedició del certificat mèdic inicial.

La Caixa Andorrana de Seguretat Social acorda les prolongacions només en el cas que prevegi que l’as-
segurat es podrà reincorporar a la seva activitat i mentre no acordi l’alta de la persona assegurada abans 
d’expirar el dit termini, amb reconeixement d’una d’invalidesa, si escau.

Article 7. Canvi de patologia
1. Si durant el procés d’incapacitat temporal sorgeix en la persona assegurada una patologia similar o as-
sociada a la patologia que va motivar la situació d’incapacitat temporal inicial, s’ha de mantenir la situació 
inicial amb caràcter general.

2. Si durant el procés d’incapacitat temporal sorgeix en la persona assegurada una nova patologia no as-
sociada ni similar a la situació d’incapacitat temporal inicial, i aquesta nova patologia és més greu que la 
diagnosticada inicialment, s’ha d’emetre un certificat mèdic referit a la nova patologia diagnosticada, sense 
perjudici que, si ho precisa, continuï rebent assistència sanitària per la patologia inicial.

Des del moment que la Caixa Andorrana de Seguretat Social rep el nou certificat mèdic, s’entén que la si-
tuació d’incapacitat temporal té per causa la patologia més greu, a tots els efectes, inclusivament el relatiu 
a la quantia de la prestació econòmica, si aquesta prestació fos diferent.

Com a excepció, si la situació d’incapacitat temporal inicial és per causa d’accident laboral o malaltia profes-
sional i sobrevé una nova patologia més greu, per malaltia comuna o accident no laboral, s’ha de mantenir 
la situació d’incapacitat temporal per accident laboral o malaltia professional fins a la curació. Tot això sense 
perjudici de l’alta mèdica quan es produeixi la curació de la patologia inicial i, si és necessari, reconèixer-se 
des d’aleshores la situació d’incapacitat temporal per la nova patologia.

3. Si la nova patologia no és més greu que la diagnosticada inicialment, aquella queda inclosa en la situació 
d’incapacitat temporal inicial amb caràcter general.

La gravetat de la patologia s’ha de mesurar segons la durada prevista del procés curatiu, d’acord amb les 
taules de l’annex.

El metge o odontòleg tractant està obligat a informar la Caixa Andorrana de Seguretat Social del canvi de 
patologia, degudament codificada, en tots els supòsits. Quan la Caixa Andorrana de Seguretat Social té 
coneixement de l’incompliment d’aquesta obligació, procedeix d’ofici a realitzar el canvi de diagnòstic.

Article 8. Pagament de la prestació econòmica
1. El primer pagament de la prestació econòmica per incapacitat temporal es fa a final del mes en què s’ha 
emès del certificat mèdic inicial.

2. El segon pagament i els següents s’efectuen mensualment.

3. En el cas que la durada de la situació d’incapacitat temporal finalitzi abans de final del mes, la Caixa 
Andorrana de Seguretat Social abona la prestació econòmica a partir de l’alta de la persona assegurada.

4. El pagament de les prestacions es fa ordinàriament per transferència bancària.
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Article 9. Compatibilitat de la prestació d’incapacitat temporal amb altres pensions
1. La percepció de la prestació econòmica per incapacitat temporal és compatible amb la percepció d’altres 
pensions en els termes que segueixen.

Si la persona assegurada en situació d’incapacitat temporal percep una pensió per invalidesa o per jubilació, 
ha d’optar entre dos opcions:

a) percebre solament la pensió i no la prestació per incapacitat temporal;
b) percebre l’import mensual que resulti d’aplicar, sobre la suma de la pensió i de la base de càlcul de la 
prestació d’incapacitat temporal, els percentatges que corresponguin d’acord amb l’article 147.1 de la 
Llei de la seguretat social, en funció del tipus de malaltia o accident i del temps durant el qual es meri-
tin ambdós prestacions. En aquest darrer cas es redueix la quantia de la prestació temporal perquè no 
superi el límit assenyalat en l’apartat anterior.

2. Llevat de manifestar el contrari, s’entén que la persona assegurada opta per l’opció que li reconeix un 
import superior.

3. En tots els casos, la persona assegurada s’ha de sotmetre a les disposicions reguladores de la incapacitat 
temporal.

Article 10. Obligacions
1. Les persones assegurades en situació d’incapacitat temporal tenen les obligacions següents:

a) Presentar a la Caixa Andorrana de Seguretat Social el certificat mèdic inicial i les pròrrogues, en el 
termini de 48 hores següents a l’expedició.
b) Presentar a l’empresa el certificat mèdic inicial, les pròrrogues i el comunicat d’alta que pugui emetre 
la Caixa Andorrana de Seguretat Social, en el termini de 48 hores a comptar de l’expedició.
c) Romandre al seu domicili de les 9 a les 12 h i de les 15 a les 17 h tots els dies de la setmana, llevat que 
el metge o odontòleg tractant justifiqui la conveniència d’absentar-se’n durant aquest període o que la 
persona assegurada acrediti altres motius justificats. Les absències justificades han de ser prèviament 
conegudes i autoritzades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
S’entén com a domicili l’adreça que la persona assegurada ha inscrit als fitxers de la Caixa Andorrana 
de Seguretat Social, o l’adreça que hagi comunicat com a domicili pel que fa a la prestació d’incapacitat 
temporal.
d) Sotmetre’s als controls mèdics que pugui requerir la Caixa Andorrana de Seguretat Social i aportar la 
informació complementària i les proves sol·licitades.
e) Observar les prescripcions i els tractaments indicats pel facultatiu que l’assisteixi, tenir una conducta 
adequada durant el procés curatiu i no demorar els tractaments prescrits.

L’incompliment de les obligacions descrites anteriorment pot donar lloc a les sancions previstes a la Llei de 
la seguretat social, sense perjudici de suposar també la suspensió o l’extinció de la prestació econòmica 
de la incapacitat temporal, segons el que es regula en aquest Reglament.

2. L’empresa ha de complir amb les obligacions següents:

a) Presentar la declaració d’activitat, en el cas de persones assalariades o assimilades a requeriment de 
la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
b) Certificar, una vegada la persona assegurada esdevé en situació d’alta mèdica, que la persona no ha 
treballat durant el període d’incapacitat temporal.

3. La Caixa Andorrana de Seguretat Social ha de complir les obligacions següents:

a) Informar de l’acord d’alta mèdica que adopta la Caixa Andorrana de Seguretat Social, a la persona 
interessada, al metge o odontòleg tractant i a l’empresari.
b) Quan l’alta mèdica comporta un reconeixement d’invalidesa la Caixa Andorrana de Seguretat Social 
n’informa la persona assegurada, el metge o odontòleg tractant, i l’empresari només en cas que la inva-
lidesa no permeti treballar.
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Article 11. Controls de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
1. La Caixa Andorrana de Seguretat Social fa controls a les persones assegurades en qualsevol moment 
durant la percepció de la prestació econòmica de la incapacitat temporal, amb l’objectiu de comprovar 
que es mantenen els fets i la situació que justifiquen la permanència en la situació d’incapacitat temporal.

2. Una vegada fet el control i rebuda l’opinió del metge o odontòleg tractant de la persona assegurada 
mitjançant els informes mèdics o altres vies de comunicació, la Caixa Andorrana de Seguretat Social pot 
estendre l’alta mèdica si entén que la persona assegurada està capacitada per reincorporar-se a la seva 
activitat laboral, i/o el seu estat de salut està presumiblement consolidat i/o estabilitzat.

3. La Caixa Andorrana de Seguretat Social, per tal de rebre l’opinió del metge o odontòleg tractant, requereix, 
amb la convocatòria al control, que la persona assegurada aporti un informe d’aquell, i també tota altra 
informació mèdica relativa a la patologia. En cas necessari l’Àrea de Control Sanitari de la Caixa Andorrana 
de Seguretat Social pot demanar informació complementària o la pràctica de proves complementàries.

4. La incompareixença injustificada als controls previstos en aquest article determinen en qualsevol cas 
l’alta administrativa.

5. L’Àrea de Control Sanitari pot practicar les revisions mèdiques al domicili de la persona assegurada en 
els supòsits en què ho estimi necessari.

Article 12. Incapacitat temporal i risc durant l’embaràs
Quan concorrin les circumstàncies d’incapacitat temporal i risc per a l’embaràs es reconeix la prestació de 
risc per a l’embaràs.

Article 13. Incompatibilitats
1. Durant la situació d’incapacitat temporal no es pot treballar, ni per compte aliè, ni per compte propi.

2. Durant la situació d’incapacitat temporal no es pot tenir cap tipus d’activitat laboral o professional, re-
munerada o no, inclosos el treball amistós o familiar definits en la normativa laboral.

Article 14. Extinció
La prestació econòmica de la incapacitat temporal s’extingeix per:

a) Finalització del termini establert per haver complert la durada prescrita pel metge o odontòleg tractant 
o la que estableixen les taules de patologies de l’annex.
b) Finalització del termini màxim que expira al tercer any del primer certificat mèdic inicial, tenint en 
compte les recaigudes.
c) En el cas d’accident no laboral o malaltia comuna, finalització de la durada de 12 mesos que preveu 
l’article 149.4 de la Llei de la seguretat social, per a les persones que han cotitzat menys de 24 mesos 
en els anteriors cinc anys a la data de cessament laboral o de l’acabament de l’activitat laboral o la seva 
qualitat de persona assegurada indirecta d’una persona assegurada directa que ha cotitzar a la branca 
general durant aquest mateix període
d) Alta mèdica.
e) Reconeixement d’una prestació d’invalidesa.
g) Mort de la persona assegurada.

Article 15. Suspensió
1. La prestació econòmica d’incapacitat temporal queda suspesa per la concessió de la prestació de ma-
ternitat o de paternitat o de risc per a l’embaràs. Esgotada la prestació de maternitat o de paternitat o de 
risc per a l’embaràs, si persisteix la situació anterior d’incapacitat temporal, continua el pagament de la 
prestació econòmica en les mateixes condicions que les d’abans d’aquesta suspensió.

2. La suspensió de la prestació econòmica també es produeix des de la constatació de qualsevol de les 
situacions que justifiquen l’alta administrativa de l’assegurat o quan s’incorri en les incompatibilitats pre-
vistes a l’article 13.
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3. La Caixa Andorrana de Seguretat Social reclama les prestacions econòmiques per incapacitat temporal 
que hagi abonat des del fet o l’omissió que genera la suspensió, de conformitat amb l’article 115 de la Llei 
de la seguretat social.

4. La prestació econòmica per incapacitat temporal també pot ser suspesa quan la persona assegurada no 
presenti la documentació requerida per la Caixa Andorrana de Seguretat Social en el termini de 10 dies hàbils.

Article 16. Anul·lació
S’anul·la el dret a la prestació d’incapacitat temporal quan s’hagi actuat fraudulentament per obtenir o con-
servar la prestació econòmica. En aquest cas, la persona assegurada està obligada a reintegrar la prestació 
econòmica a la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Article 17. Expedient
Els expedients en matèria d’incapacitat temporal s’inicien, s’instrueixen i es resolen segons el que preveu 
el Reglament regulador del procediment administratiu de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

A aquest efecte, la presentació del certificat mèdic inicial i la de les pròrrogues equival a la sol·licitud de la 
prestació, i el pagament de la prestació equival a la resolució favorable.

Disposició derogatòria
Queda derogat el Reglament regulador de les prestacions d’incapacitat temporal aprovat per Decret del 
28 d’abril del 2010.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 27 de maig del 2015

Antoni Martí Petit 
Cap de Govern

Annex

CODI D/P Patologia Dies de 
baixa

DIAGNÒSTICS
002 D Febres tifoide i paratifoide 30
003 D Altres infeccions per salmonel·les 10
0030 D Gastroenteritis per salmonel·les. Salmonel·losi 7
0039 D Infecció inespecificada per salmonel·les 7
004 D Shigel·losi 30
005 D Altres intoxicacions alimentàries (bacterianes) 4
0059 D Intoxicació alimentària, inespecificada 4
006 D Amebiasi 7
0063 D Abscés amèbic de fetge. Amebiasi hepàtica 30
0064 D Abscés amèbic de pulmó. Abscés amèbic de pulmó (i fetge) 60
0065 D Abscés amèbic de cervell. Abscés amèbic de cervell (i fetge) (i pulmó) 7
0069 D Amebiasi inespecificada NOS 14
007 D Altres malalties intestinals protozoàries 4
008 D Infeccions intestinals produïdes per altres organismes 4
0080 D Infecció intestinal per Escherichia coli [E.coli] 4
0084 D Infecció intestinal per altres bacteris especificats 4
0085 D Enteritis bacteriana inespecificada 4
0086 D Enteritis produïda per virus especificats 4
00862 D Enteritis produïda per adenovirus 4
00867 D Enteritis produïda per enterovirus NEC: Echovirus, Virus Coxsackie 4
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00869 D Altres enteritis produïdes per virus: Torovirus 4
0088 D Infecció intestinal produïda per altres organismes no classificats en un altre lloc: Vírica 4
009 D Infeccions intestinals mal definides 4
0090 D Colitis, enteritis i gastroenteritis infeccioses (sèptiques). Disenteria NOS, catarral, hemorràgica 4
0091 D Colitis, enteritis i gastroenteritis d’origen presumiblement infecciós 4
0092 D Diarrea infecciosa. Diarrea: disentèrica, epidèmica. Malaltia diarreica infecciosa NOS 4
0093 D Diarrea d’origen presumiblement infecciós 4
010 D Infecció tuberculosa primària 30
011 D Tuberculosi pulmonar 60
0110 D Tuberculosi infiltrativa de pulmó 60
0112 D Tuberculosi de pulmó amb caverna 60
0113 D Tuberculosi de bronquis 60
0116 D Pneumònia tuberculosa [qualsevol forma] 60
0118 D Altres tuberculosis pulmonars especificades 60
0119 D Altres tuberculosis pulmonars inespecificades.Tuberculosi respiratòria NOS, tuberculosi de pulmó NOS 60
012 D Altres tuberculosis respiratòries 30
013 D Tuberculosi de meninges i sistema nerviós central 90

0130 D Meningitis tuberculosa. TBC meninges cerebrals,espinals; leptomeningitis,meningoencefalitis 
tuberculoses 90

014 D Tuberculosi d’intestins, peritoneu i ganglis mesentèrics 90
015 D Tuberculosi d’ossos i articulacions 90
016 D Tuberculosi aparell genitourinari 60
017 D Tuberculosi altres òrgans 60
0176 D Tuberculosi glàndules suprarenals. Malaltia d’Addison tuberculosa 60
018 D Tuberculosi miliar: disseminada, generalitzada, poliserositis 90
021 D Tularèmia. Febre de la mosca del cérvol, febre dels conills, infecció per Francisella 20
023 D Brucel·losi. Febre de Malta, mediterrània, ondulant 60
026 D Febre per mossegada de rata 30
027 D Altres malalties zoonòtiques bacterianes 30
030 D Lepra. Infecció per Mycobacterium leprae; Malaltia de Hansen 90
031 D Malalties per altres micobacteris 30
033 D Tos ferina (catarro) 7
034 D Amigdalitis estreptocòccica i escarlatina 7
0340 D Amigdalitis estreptocòccica. Amigdalitis, angina, laringitis, faringitis; sèptica: angines, mal de coll 7
0341 D Febre escarlatina. Escarlatina 7
035 D Erisipela 14
036 D Infecció meningocòccica 60
0360 D Meningitis meningocòccica. Febre cerebroespinal; meningitis: cerebroespinal, epidèmica 60
038 D Septicèmia 30
039 D Infeccions actinomicòtiques 20
041 D Infeccions bacterianes en condicions classificades en un altre lloc i de localització inespecificada 10
0418 D Altres infeccions bacterianes especificades 10
0419 D Infecció bacteriana inespecificada 10
042 D Malaltia per Virus d’Immunodeficiència Humana amb afeccions especificades [VIH] 45
045 D Poliomielitis aguda 180
046 D Infecció per virus lents de sistema nerviós central 180
047 D Meningitis produïda per Enterovirus 30
0479 D Meningitis vírica inespecificada. Meningits vírica NOS 30
048 D Altres malalties de sistema nerviós central per Enterovirus. Exantema de Boston 45
051 D Vaccí i paravaccí 30
0512 D Dermatitis pustulosa contagiosa. Ectima contagiós, Orf 30
052 D Varicel·la 10
0528 D Varicel·la amb complicació inespecificada 14
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0529 D Varicel·la sense menció de complicació. Verola borda NOS, varicel·la NOS 10
053 D Herpes zòster 20
05312 D Herpes zòster amb neuràlgia de trigemin postherpètica 20
0532 D Herpes zòster amb complicacions oftàlmiques 20
05320 D Dermatitis de parpella per Herpes zòster. Herpes zòster oftàlmic 20
05321 D Queratoconjuntivitis per Herpes zòster 30
05329 D Herpes zòster amb altres complicacions oftàlmiques 20
0537 D Herpes zòster amb altres complicacions especificades 20
0538 D Herpes zòster amb complicació inespecificada 20
0539 D Herpes zòster sense menció de complicació. Herpes zòster NOS 20
054 D Herpes simple 4
0540 D Eczema herpètic. Erupció varicel·liforme de Kaposi 4
0541 D Herpes genital 4
05410 D Herpes genital inespecificat. Herpes progenital 4
0542 D Gingivostomatitis herpètica 4
0544 D Herpes simple amb complicacions oftàlmiques 14
05440 D Herpes simple amb complicació oftàlmica inespecificada 14
05442 D Queratitis dendrítica per Herpes simple 20
05443 D Queratitis disciforme per Herpes simple 20
0546 D Panadís herpètic. Voltadits herpètic 10
0547 D Herpes simple amb altres complicacions especificades 7
0548 D Herpes simple amb complicació inespecificada 7
0549 D Herpes simple sense menció de complicació 4
055 D Xarampió 14
0550 D Encefalitis postxarampió 60
0551 D Pneumònia postxarampió 30
0559 D Xarampió sense menció de complicació 14
056 D Rubèola 10
0560 D Rubèola amb complicacions neurològiques 30
05601 D Encefalomielitis per rubèola. Encefalitis, meningoencefalitis per rubèola 60
0569 D Rubèola sense menció de complicació 10
057 D Altres exantemes vírics 7
0579 D Exantema víric inespecificat 7
060 D Febre groga 90
061 D Dengue. Febre trencaossos 7
062 D Encefalitis vírica transmesa per mosquits 20
070 D Hepatitis vírica 30
0701 D Hepatitis vírica A sense menció de coma hepàtic. Hepatitis infecciosa 30
0702 D Hepatitis vírica B amb coma hepàtic 90
0703 D Hepatitis vírica B sense menció de coma hepàtic. Hepatitis sèrica 45
0704 D Altres hepatitis víriques especificades amb coma hepàtic 90
0705 D Altres hepatitis víriques especificades sense menció de coma hepàtic 45
07051 D Hepatitis C aguda sense menció de coma hepàtic 45
07054 D Hepatitis C crònica sense menció de coma hepàtic 45
0709 D Hepatitis vírica inespecificada sense menció de coma hepàtic. Hepatitis vírica NOS 45
071 D Ràbia. Hidrofòbia, Lyssa 60
072 D Parotiditis epidèmica 7
0720 D Orquitis per parotiditis epidèmica 10
0722 D Encefalitis per parotiditis epidèmica, urliana. Meningoencefalitis per parotiditis epidèmica 60
0729 D Parotiditis epidèmica sense menció de complicació Galteres, parotiditis infecciosa 7
073 D Ornitosi 7
074 D Malalties específiques produïdes per virus Coxsackie 7
0740 D Herpangina. Faringitis vesicular 7
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075 D Mononucleosi infecciosa. Angina monocítica, febre ganglionar, malaltia de Pfeiffer 20
077 D Altres malalties de conjuntiva produïdes per virus i clamídies 7
0770 D Conjuntivitis d’inclusió Paratracoma, conjuntivitis de les piscines 7
0771 D Queratoconjuntivitis epidèmica. Ull de les drassanes 7
0772 D Febre faringoconjuntival. Faringoconjuntivitis vírica 7
0773 D Altres conjuntivitis adenovíriques. Conjuntivitis fol·licular adenovírica aguda 7
0778 D Altres conjuntivitis víriques. Conjuntivitis de Newcastle 7
0779 D Malalties inespecificades de la conjuntiva per virus i clamídies. 7
07799 D Malalties inespecificades de la conjuntiva per virus. Conjuntivitis vírica NOS 7
078 D Altres malalties per virus i clamídies 7
0780 D Mol·lusc contagiós 7
0781 D Berrugues víriques. Berrugues víriques produïdes per papil·lomavirus humà 4
07810 D Berrugues víriques, inespecificades. Condiloma NOS, berruga NOS, vulgar, berrugues (infeccioses) 4
07811 D Condiloma acuminat 7
07819 D Altres berrugues víriques especificades. Plana, plantar, berrugues genitals NOS 7
0782 D Febre de la suor. Febre miliar, malaltia de la suor 7
0784 D Glossopeda. Febre aftosa, epizoòtica: aftes, estomatitis 4
0785 D Malaltia citomegalovírica. Mal. d’inclusió citomegàlica, mal. vírica de les glàndules salivals 10
0788 D Altres malalties especificades produïdes per virus i clamídies 7
07881 D Vertigen epidèmic 14
07889 D Altres malalties especificades per virus i clamídies. Miàlgia cervical epidèmica,mal.Marburg, Tanapox 4
079 D Infecció vírica i per clamídies en condicions classificades en un altre lloc i de localització inesp. 7
0790 D Infecció per Adenovirus en condicions classificades en un altre lloc i de localització inespecificada 7
0791 D Infecció per virus ECHO en condicions classificades en un altre lloc i de localització inespecificada 4
0792 D Infecció per virus Coxsackie en condicions classificades en un altre lloc i de localització inesp. 4
0793 D Infecció per Rinovirus en condicions classificades en un altre lloc i de localització inespecificada 4
0794 D Infecció per virus Papil·loma humà 21
0796 D Virus respiratori sincitial (VRS) 4
0798 D Altres infeccions víriques i per clamídies especificades 4
07989 D Altra infecció vírica especificada 4
0799 D Infecció vírica i per clamídia inespecificada 4
07999 D Infecció vírica inespecificada, NOS 4
082 D Rickettsiosis transmeses per paparres 28

0821 D Febre botonosa.Tifus transmès per paparres Àfrica, Índia, Kenya, febre:marsellesa, mediterrània per 
paparres 28

083 D Altres Rickettsiosis 28
0830 D Febre Q 28
084 D Paludisme 45
087 D Febre recidivant 20
0879 D Febre recidivant inespecificada 20
088 D Altres malalties transmeses per artròpodes 14
0880 D Bartonel·losi. Berruga peruana, febre d’Oroya, malaltia de Carrión 14
091 D Sífilis precoç, simptomàtica 14
094 D Neurosífilis 60
0940 D Tabes dorsal.Atàxia locomotriu (progressiva), esclerosi espinal posterior (sifilítica), neurosífilis tabètica 60
095 D Altres formes de sífilis tardana, amb símptomes 60
098 D Infeccions gonocòcciques 7
09813 D Epidídim/orquitis gonocòccica (aguda). Orquitis gonocòccica (aguda) 14
099 D Altres malalties venèries 7
0994 D Altra uretritis no gonocòccica 7
0995 D Altres malalties venèries per Chlamydia trachomatis 7
100 D Leptospirosi 30
101 D Angina de Vincent. Aguda necrosant ulcerosa: estomatitis, gingivitis, boca de trinxera, faringitis 21
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1021 D Papil·lomatosi múltiple i frambèsia plantar.Frambèsia mantegosa,frambesioma,pianoma,papil·loma 
palmar 14

110 D Dermatofitosi 4
1101 D Dermatofitosi d’ungla. Onicomicosi, oníquia dermatofítica, tinya unguial 10
1103 D Dermatofitosi d’engonal i àrea perianal. Eczema marginat, pruïja de Dhobie, tinya crural 4
1104 D Dermatofitosi de peu. Peu d’atleta, tinya del peu 4
1105 D Dermatofitosi del cos. Herpes circinat, tinya imbricada [Tokelau] 4
1109 D Dermatofitosi de lloc inespecificat. Favus NOS, tinya micropòrica NOS, tinya NOS 4
111 D Dermatomicosi, altra i inespecificada 4
1119 D Dermatomicosi inespecificada 4
112 D Candidiasi 4
1120 D Candidiasi de boca. Muguet (oral) 4
1121 D Candidiasi de vulva i vagina. Vulvovaginitis per Càndida, vulvovaginitis per Monília 4
1122 D Candidiasi d’altres parts urogenitals. Balanitis per Càndida 4
1123 D Candidiasi de pell i ungles. Intertrigen, oníquia, perionixis [paroníquia]: per Càndida 4
117 D Altres micosis 4
1179 D Altres micosis i micosi inespecificada 4
118 D Micosis per gèrmens oportunistes. Infecció de pell, teixits cel·lulars subcutanis i/o òrgans 14
1200 D Esquistosomiasi per Schistosoma haematobium. Esquistosomiasi vesical NOS 20
1228 D Equinococcosi hepàtica inespecificada
123 D Altres infeccions per cestodes 20
125 D Filariosi i dracontiasi 20
127 D Altres helmintiasis intestinal 7
1323 D Infestació mixta per Pediculus i Phthirus. Infestació classif. en més d’una de les categories 132.0-132.2 4
133 D Acariasi 4
1330 D Escabiosi. Escabiosi noruega, infestació per Sarcoptes scabiei, sarna sarcòptica 7
135 D Sarcoïdosi. Febre uveoparotídea, limfogranulomatosi benigna, lupoide, lupus pernio, sarcoide 30
1361 D Síndrome de Behçet 30
1368 D Altres malalties infeccioses i parasitàries especificades. Infestació per Candiru 4
1369 D Malalties infeccioses i parasitàries inespecificades. Malaltia infecciosa NOS, malaltia parasitària NOS 4
138 D Efectes tardans de la poliomielitis aguda 60
140 D Neoplàsia maligna de llavi 14
141 D Neoplàsia maligna de llengua 120
1420 D Neoplàsia maligna glàndula paròtida 60
145 D Neoplàsia maligna altres parts boca i parts inespecificades 120
1459 D Neoplàsia maligna boca inespecificada. Cavitat: bucal NOS, oral NOS, glànd.salival menor, lloc inespec. 120
147 D Neoplàsia maligna nasofaringe 120
150 D Neoplàsia maligna esòfag 180
151 D Neoplàsia maligna estómac 180
1519 D Neoplàsia maligna estómac inespecificat. Càncer gàstric, carcinoma ventriculi 180
153 D Neoplàsia maligna còlon 180
1533 D Neoplàsia maligna còlon sigmoide. Angle sigmoide 180
1538 D Neoplàsia maligna altres llocs especificats intestí gros. Lloc contigu/sobreposat, punt origen no determ. 150
1539 D Neoplàsia maligna còlon inespecificat. Intestí gros NOS 180
154 D Neoplàsia maligna recte, unió rectosigmoïdal i anus 180
1540 D Neoplàsia maligna unió rectosigmoïdal. Còlon i recte, còlon rectosigmoide 180
1541 D Neoplàsia maligna recte. Ampul·la rectal 90
1543 D Neoplàsia maligna anus inespecificat 150
1548 D Neoplàsia maligna altres llocs recte, unió rectosigmoïdal i anus. Anorectal, zona cloacogènica 120
155 D Neoplàsia maligna fetge i conductes biliars intrahepàtics 120

1550 D Neoplàsia maligna fetge, primària. Carcinoma: fetge específ. com primari, hepatocel·lular, 
hepatoblastoma 120

157 D Neoplàsia maligna pàncrees 120
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1579 D Neoplàsia maligna pàncrees, part inespecificada 120
159 D Neoplàsia maligna altres llocs i llocs mal definits d’òrgans digestius i peritoneu 120
161 D Neoplàsia maligna laringe 120
1619 D Neoplàsia maligna laringe inespecificada 120
162 D Neoplàsia maligna tràquea, bronquis i pulmó 120
1622 D Neoplàsia maligna bronqui principal. Carina, hil pulmó 120
1623 D Neoplàsia maligna lòbul superior, bronqui o pulmó 120
1624 D Neoplàsia maligna lòbul mitjà, bronqui o pulmó 120
1625 D Neoplàsia maligna lòbul inferior, bronqui o pulmó 120
1628 D Neoplàsia maligna altres parts bronqui o pulmó. Lloc contigu o sobreposat, punt origen no determinat 120
1629 D Neoplàsia maligna bronqui i pulmó inespecificades 120
170 D Neoplàsia maligna os i cartílag articular 90
1701 D Neoplàsia maligna mandíbula. Maxil·lar inferior; maxil·lar NOS 90
172 D Melanoma maligne pell 60
1725 D Melanoma maligne pell tronc excepte escrot. Aixella, engonal, llombrígol, mamella, natges, pell perianal 150
1729 D Melanoma pell, lloc inespecificat 60
173 D Altres neoplàsies malignes de pell 20
1734 D Neoplàsia maligna pell coll i cuir cabellut 20
1739 D Neoplàsia maligna pell, lloc inespecificat 20
174 D Neoplàsia maligna mamella femenina 240
1740 D Neoplàsia maligna mugró i arèola mamella femenina 180
1741 D Neoplàsia maligna porció central mamella femenina 240
1742 D Neoplàsia maligna quadrant superointern mamella femenina 240
1743 D Neoplàsia maligna quadrant inferointern mamella femenina 240
1744 D Neoplàsia maligna quadrant superoextern mamella femenina 240


