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FINALITAT I ABAST
La Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana estableix que els
alumnes hauran de presentar un informe sanitari en els inicis i canvis d’etapa escolar en els
processos de matrícula o canvis de centre.
Aquest informe, que serà elaborat amb caràcter gratuït, contindrà, almenys, una
justificació de la seua situació vacunal.
Els encarregats d’emetre l’informe seran els facultatius que tinguen a càrrec seu el control
sanitari del menor, que també emetran, si és el cas, un informe o certificat relatiu a la realització
de la pràctica esportiva en els diferents nivells educatius.

NORMATIVA
•

Ordre 6/2016, de 4 d’agost 2016, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la

qual es modifica l’Ordre de 27 de febrer de 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual
s’estableix l’informe de Salut de l’Escolar, com a document sanitari d’utilització obligatòria
per a l’accés a un centre escolar o per a l’inici d’etapa educativa.
•

Ordre de 27 de febrer de 2002, de la Conselleria de Sanitat, que estableix l’informe de salut
de l’escolar con a document sanitari d’utilització obligatòria per a l’accés a un centre
escolar o per a l’inici d’una etapa educativa.

•

Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.

•

Llei 8/2018, de 20 d’abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de

desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.
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DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
Segons l’article 1.2 de l'Ordre de 27 de febrer de 2002 “l’informe de salut de l’escolar
s’ompli després del reconeixement del xiquet fet segons el protocol recollit en el Manual dels
exàmens de salut en edat escolar de la Conselleria de Sanitat. Aquest document s’haurà de donar
al centre educatiu en què es matricule el xiquet, en el moment de la formalització de la
matrícula o abans d’iniciar el curs escolar si l’alumne no passa aquest tràmit abans del
canvi de l’etapa escolar.”
L’article 1.3 de l'Ordre 6/2016 afegeix “l’informe indicat, d’ompliment obligatori, tindrà
una validesa de 12 mesos des del moment de la seua expedició, excepte l’informe emés de salut
escolar dels 14 anys, que tindrà validesa indefinida. Només haurà de presentar-se una vegada a
l’inici de l’etapa educativa per a la qual va ser omplit (Educació Infantil, Educació Primària,
Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius de Formació Professional). En els
casos de canvi de centre escolar durant una etapa educativa, no serà obligatori aportar un nou
informe, i resultarà suficient el trasllat de l’expedient acadèmic de l’alumne al nou centre escolar.
Els majors d’edat estan exempts de presentar aquest document. ”
Segons l’article 2. “Obtenció de l’imprés” de l'Ordre de 27 de febrer de 2202 indica que
“l’informe de salut de l’escolar s’obtindrà gratuïtament en els centres docents o en els centres

designats com a receptors de sol·licituds de matrícules, i en els centres sanitaris. ”
L’article 3. “Gratuïtat de l’informe de salut de l’escolar ” d’aquesta Ordre amplia
“l’informe de salut de l’escolar serà omplit gratuïtament i obligatòriament pel pediatre o el

professional sanitari encarregat de la salut de l’alumne o alumna, sense perjudici del lliure
exercici professional.”
Tal com s’indica en l’article 4 de la mateixa Ordre “Custòdia i confidencialitat de
l’informe”, “aquest document serà custodiat pel centre docent en què s’haja matriculat l’alumne
o alumna i n’haurà de garantir la confidencialitat del contingut. L’informe de salut de l’escolar
formarà part de l’expedient personal de cada alumne del centre docent.”

Aquest document no té valor jurídic.
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