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Contingut: 
El col.legi públic Carles Salvador, del qual sóc la presidenta de l'Associació de Mares i 
Pares d'Alumnes té una zona coberta al pati construïda amb fibrociment (fibres 
d'amiant) i en mal estat de conservació. Degut als riscos per a la salut pública preguem 
que es retire i instem les autoritats educatives i sanitàries a incloure el nostre centre en 
l'actuació de desmantelament que té prevista per a diversos centres educatius. 
 
Adjuntem document més complet explicant les circunstàncies i precs així com un annex 
fotogràfic.  
 
Moltes gràcies per la seua atenció. 
 
 
 



 ASSOCIACIÓ	MARES	I	PARES		CEIP	CARLES	SALVADOR�
 
 
 

JOSÉ CHOLBI DIEGO  
 

SÍNDIC DE GREUGES 
 

Calle Pascual Blasco, 1 
 03001 Alicante 

 
 

Na Ana Mañes Bonet, amb DNI73563373 N, com a Presidenta de l’AMPA del CEIP Carles 
Salvador de València en representació de tots els pares i mares, 
 
EXPOSA: 
 
Que el CEIP Carles Salvador, al carrer Poeta Altet, 19 de Benimaclet  (València),  té al pati de 
l’escola  una  zona  porxada  amb  una  teulada  de  placa  ondulada  d’uralita  en  un  estat 
lamentable. Presenta zones trencades  i d’altres amb esquerdes. Quan plou hi ha goteres per 
totes les zones foradades. Aquest estat deplorable es pot agreujar per l’acció involuntària dels 
jocs dels xiquets i xiquetes al pati, en caure un baló o un altre objecte que trenque part de la 
teulada, provocant el despreniment de fibres. Aquesta construcció té una antiguitat d’uns vint 
anys. 
 
Que hem demanat en diverses ocasions a l’Ajuntament de València, com a mantenidor de les 
instal∙lacions escolars, la retirada del porxat d’uralita i substitució del mateix per un altre tipus 
de material no contaminant. La última vegada que ens vam adreçar a  l’Ajuntament va ser al 
2011 i no vam rebre resposta. 
 
Que  ens  hem  assabentat  que  diferents  partits  de  l’oposició  han  fet  propostes  de  retirada 
d’instal∙lacions  amb  amiant  a  diverses  escoles  del municipi,  tant  a  la  Comissió  de  Cultura  i 
Educació, com a les Juntes de Districte. En aquest sentit i degut a les mateixes causes, ja s’han 
dut a  terme  retirades de  teulades d’uralita en diferents escoles del municipi, com pot ser El 
Ciutat de Bolonya i d’altres que estan a l’espera de la seua retirada. 
 
Que els riscos per a la salut pública derivats del contacte continuat amb fibres d’amiant, que es 
desprenen  quan  les  plaques  no  estan  en  bon  estat,  com  és  cas,  han  segut  demostrats  des 
d’estudis clínics i amb sentències judicials. L’alta probabilitat de greus afeccions a llarg termini 
que es poden derivar de l’exposició continuada amb fibres d’amiant fan que la preocupació de 
la comunitat educativa respecte aquest tema necessite una solució ràpida. Aquestes malalties, 
denominades  larvades  o  latents,  no  es  podran  detectar  en  les  persones  que  han  estat  en 
contacte amb les fibres d’amiant fins a 10, 20 o 30 anys després. 
 
Que  com bé  sap, des de  l’any 2001 està prohibit  fer us de materials que  contenen amiant, 
comercialitzar‐los  i  instal∙lar‐los, com  les plaques ondulades d’uralita  i que des de  l’any 2006 
també està establert que s’han de retirar aquests materials  i  la manera en que s’han de  fer, 
mitjançant  empreses  especialitzades  i  registrades  en  el  RERA  que  no  agreugen  els  riscos 
d’inhalació d’amiant durant la seua retirada, establint un pla de treball. 
 



 ASSOCIACIÓ	MARES	I	PARES		CEIP	CARLES	SALVADOR�
 
 
 
 

Que entenem que no podem permetre posar en risc la salut dels nostres fills per la possibilitat 
d’inhalació de fibres d’amiant ni un dia més, per la qual cosa, 
 
SOL∙LICITA: 
 
Que la Conselleria de Educació com a responsable de les instal∙lacions de les escoles públiques 
pose  en  marxa  la  retirada  immediata  de  les  plaques  d’uralita  que  conformen  la  teulada 
porxada del pati del CEIP Carles  Salvador  i  la  substitució de  la  teulada per un  altra que no 
comporte riscos per a la salut pública. 
 
Que la retirada es duga a terme per una empresa especialitzada, amb un pla de treball, acord 
amb  la  legislació  vigent  i  que  es  duga  a  terme  durant  el  temps  que  no  hi  haja  a  l’escola 
personal  laboral ni alumnes,  tenint en compte que durant el mes de  juliol a  l’escola es du a 
terme l’escola d’estiu. 
 
Que aquesta retirada de  les plaques d’uralita es duga a terme el més abans possible amb un 
pla  d’actuació  urgent  per  substituir‐les,  sent  que  aquesta  Conselleria,  a  més  de  ser  la 
responsable de les escoles públiques, ha de ser el garant de la salut dels alumnes, dels mestres 
i el personal laboral que hi treballa a les escoles. 
 
Que donat que considerem la retirada de la porxada d’amiant un tema prioritari i urgent farem 
tot el que estiga en la nostra mà per a que es duga a terme el més aviat possible, sent aquest 
escrit el primer pas per posar de relleu la nostra reivindicació. Demanem que ens l’atenguen i 
ens donen resposta de la mateixa. 
 
Que  el  SÍNDIC  DE  GREUGES  DE  LA  COMUNITAT  VALENCIANA  inste  a  la  Conselleria 
responsable  de  les  instal.lacions  i  dels  treballadors  del  centre  educatiu,  en  aquest  cas 
Conselleria d’Educació a la retirada i substitució de l’esmentat material de fibres d’amiant. 
                   
 

València, 4 de febrer de 2015 
 
 
 
 
 

Ana Mañes Bonet 
 
 
 
 
Adjuntem documentació gràfica de l’estat de les plaques d’uralita 
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ANNEX FOTOGRÀFIC DE LA PORXADA DE FIBROCIMENT  

AL PATI DEL COL.LEGI PÚBLIC CARLES SALVADOR DE VALÈNCIA 

 

Imatge 1. Vista general de la porxada de fibrociment. Pati del col.legi. 

 

 

Imatge 2. Detall de la porxada. Es poden apreciar escletxes i forats.. 
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Imatge 3. Detall de forat  amb filtracions d’aigua en un dia de pluja. 

 

 

Imatge 4. Detall d’un forat diferent, tambét  amb filtracions d’aigua. 
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Imatge 5. Detall d’altre dels nombrosos forats. 

 

 

Imatge 6. Vista general 2 de la porxada de fibrociment. Pati del col.legi. 
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=====================
Ref. queixa núm. 1502047
=====================

Distingida Sra.,

Justifiquem recepció del seu escrit, amb registre d'entrada en esta institució de
data 09/02/2015, que ha estat registrat amb el número indica més amunt, al qual li
demanem que faça referència sempre que es pose en contacte amb nosaltres amb
motiu d’este assumpte.

Després d’haver estudiat la seua queixa, li comuniquem ha estat admesa a tràmit i
que, amb esta mateixa data, hem sol·licitat un informe sobre els fets a
l’administració afectada, tal com establix l'article 18.1 de la Llei 11/1988, de 26 de
desembre, del Síndic de Greuges.

Així mateix, cal que l’assabentem que l'admissió a tràmit de la seua queixa no
suspén l'execució de les resolucions administratives o judicials, com tampoc no
interromp els terminis legals per a recórrer en contra d’aquelles.

Per  a  qualsevol  aclariment  o  consulta  referida  a  la  seua  queixa,  pot  posar-se  en
comunicació amb nosaltres a través del telèfon gratuït 900 210 970. No obstant
això, li recordem que pot consultar l'estat de tramitació del seu expedient en la
nostra pàgina web (www.elsindic.com). Per poder fer esta consulta, si vosté no té
DNI electrònic o certificat digital de l'ACCV, haurà de telefonar al número gratuït
indicat de l'Oficina d'Atenció Ciutadana i li facilitarem un nom d’usuari i una
contrasenya perquè puga accedir al seu expedient.

18/02/2015

05778

Sra. Ana María Mañes Bonet

 - VALENCIA

https://seu.elsindic.com/
http://www.elsindic.com/
http://www.elsindic.com)./
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Atentament,

Carlos Morenilla Jiménez
Adjunt segon del Síndic de Greuges
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Distingida Sra.,

Li comuniquem que, en relació amb la queixa que té plantejada davant esta
institució amb el número indicat més amunt, l’administració afectada persistix en
l’actitud de no enviar la informació que li vam sol·licitar.

Davant l’actitud esmentada, esta institució s’ha vist obligada a recordar una altra
vegada a l’administració afectada el seu deure de col·laborar per al ràpid
esclariment de la situació que ens planteja en la seua queixa.

Lamentem una vegada més este involuntari retard.

22/07/2015

17617

Sra. Ana María Mañes Bonet

 - VALENCIA

Atentament,

Carlos Morenilla Jiménez
Adjunt segon del Síndic de Greuges
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Distingida Sra.,

En relació amb la queixa de referència que té plantejada en esta institució,  i  una
vegada rebut l’informe requerit a l’administració competent, ens posem novament
en contacte amb vosté a fi que en prenga coneixement, i li demanem que ens
remeta les al·legacions o consideracions que considere convenients sobre
l’informe esmentat.

Si en un termini de 15 dies no aporta nous elements que aconsellen continuar la
nostra investigació, haurem de resoldre l’expedient amb les dades de què
disposem.

Li agraïm la confiança depositada en esta institució.

25/09/2015

20836

Sra. Ana María Mañes Bonet

 - VALENCIA

Atentament,

Carlos Morenilla Jiménez
Adjunt segon del Síndic de Greuges

https://seu.elsindic.com/
http://www.elsindic.com/
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Assumpte: instal·lacions docents.  

 

Distingida Sra.,  

 

Novament ens posem en contacte amb vosté a fi de comunicar-li el tancament i 

l’arxivament de la queixa de referència, en la qual vosté, en nom i representació de 

l'AMPA del CEIP Carles Salvador de Benimaclet (València), demanava que se 

substituïra la coberta de fibrociment del porxe de l'esmentat centre i, tenint en 

compte que la qüestió està en via de solució en haver sol·licitat la Conselleria 

d'Educació, Investigació, Cultura i Esport una memòria valorada a este efecte, 

concloem la nostra intervenció. 

 

No obstant això, hem demanat a l'Administració educativa que, en el termini de 

tres mesos, done compte a esta institució de les actuacions practicades per a la 

solució definitiva de la qüestió plantejada. 

 

Li agraïm la confiança depositada en esta institució i la saludem atentament. 

 

 

 

 

José Cholbi Diego 

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 

 

 

 

 

 

 

 

15/10/2015 

 
22430 

 

Sra. Ana María Mañes Bonet 

 

 - VALENCIA 
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