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CONSELLERIA DE SANITAT 

 

INSTRUCCIÓ: 11/2022/GAD 

 

ÒRGAN DEL QUE EMANA:  Secretaría Autonòmica de Salut Pública i del 

Sistema Sanitari Públic 

 

DATA: 27/07/2022 
 

ASSUMPTE:  Elaboració de l’informe d’aptitud médic-laboral del personal 

docent interí per al curs escolar 2022/2023. 

 

 

DESTINATARIS: Departaments de Salut del sistema sanitari públic de la 

Comunitat Valenciana 

 

 

 

PREÁMBUL 

 

La Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, 
estableix el següent: 

“Art. 62.2 Així mateix, aquells que superen les proves selectives hauran 
d’acreditar, mitjançant el corresponent certificat mèdic oficial, que posseeixen les 
capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a 
l’acompliment de les corresponents funcions o tasques.” 

I quant al personal funcionari interí, es contempla el següent: 

“ Art. 18.7 El personal funcionari interí haurà de reunir els requisits legals i 
reglamentaris per a exercir les funcions pròpies del lloc de treball, així com 
posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques adequades per al seu 
acompliment. El seu nomenament no atorgarà cap dret per a accedir a la funció 
pública de carrera, sense perjudici que els serveis prestats en tal condició 
puguen ser tinguts en compte en els concursos-oposicions.” 

El certificat té com a finalitat acreditar que la persona nomenada compta amb les 
capacitats i aptituds físiques i psíquiques per a l'acompliment del lloc de treball. 

CSV:AT1XT21N:TENMMC8P:4Q4A9K2L URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AT1XT21N:TENMMC8P:4Q4A9K2L



    Instrucció: 11/2022/GAD /03/03 

 

En el curs escolar 2022-2023, donada la situació derivada de la pandèmia de la 
COVID-19, amb la finalitat de no saturar els serveis d'atenció primària de salut, 
al costat de la conveniència que el professorat no accedisca als centres de salut 
exclusivament per a aconseguir aquest certificat en prevenció de possibles 
saturacions i contagis, resulta convenient que s'adopten mesures excepcionals 
que alteren el procediment de presentació del certificat amb caràcter previ al 
nomenament existent fins a hui. 

És per això que s’hi flexibilitza i s’ofereix la possibilitat de presentar-lo amb 
caràcter posterior, però sempre amb anterioritat al 30 de juny de 2023, sense 
apartar-se del mandat normatiu que obliga a la seua acreditació sense que 
s'especifique el moment de la seua aportació. 

D'altra banda, per al cas que el contingut d’aquest es puga emplenar mitjançant 
atenció no presencial, si la informació necessària ja obra en la història clínica de 
la persona, mitjançant la present resolució s'ofereix la possibilitat d'obtindre 
aquest certificat mitjançant les dades ja obrants, per facilitar l'atenció no 
presencial, la conveniència de la qual ve originada per la situació actual de la 
pandèmia declarada.  

En virtut del que antecedeix i de conformitat amb l'article 6 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, es dicta la següent 

INSTRUCCIÓ 

Primera.- Que a conseqüència de l'actual situació ocasionada pel brot epidèmic 
de COVID-19, el certificat mèdic oficial al qual es refereix l'art. 18.7 i l'art. 62.2 de 
la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, 
relatiu al fet que la persona posseeix les capacitats i aptituds físiques i psíquiques 
que siguen necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o 
tasques, exigit per al nomenament de personal docent interí, podrà ser aportat 
en un moment posterior al nomenament però sempre amb anterioritat al 30 de 
juny de 2023, i pot ser emplenat sense necessitat d'atenció presencial d'acord 
amb la informació obrant en la seua història clínica si les dades amb els quals es 
compta tenen una actualització màxima d'un any. 

 

Segona.- Aquesta Instrucció deixa sense efecte la instrucció 04/2021 de la 
Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, de 3 d'agost 
de 2021, sobre Elaboració de l'informe d'aptitud medico-laboral del personal 
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docent interí per al curs escolar 2021/2022, a conseqüència de la situació 
sanitària de la covid-19. 

 

Tercera.- Aquesta Instrucció adquirirà eficàcia des del dia de la seua data i es 
mantindrà en vigor durant tot el curs escolar 2022/2023. 

 

 

València, a 27 de juliol de 2022 

 

La Secretària Autonòmica de Salut Pública i 

del Sistema Sanitari Públic. 
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