
 
La proposició de llei sobre l'ús i aprenentatge 

de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari 

i el compliment de la sentència del 25% 

 

 
1.- El contingut de la proposició de llei sobre l'ús i aprenentatge de les llengües oficials en 

l'ensenyament no universitari no afecta en res a l'execució de la sentència de 16 de desembre 

de 2020 que obliga a aplicar un model de conjunció lingüística en tot el sistema educatiu català. 

 

2.- La proposició de llei reitera el contingut de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de 

Catalunya, en la mesura que en la seva literalitat contempla només el caràcter de llengua 

vehicular i d'aprenentatge del català i no es contempla idèntica mesura per al castellà. 

 

3.- Això, no obstant això, no comporta l'alteració del model de conjunció lingüística. En una 

sentència del Tribunal Suprem de 24 de setembre de 2013, després de recordar el contingut de 

la sentència del Tribunal Constitucional de 31/2010 en la sobre el EAC del 2006, es va advertir 

que l'omissió del castellà com a llengua vehicular en la LEC no podia entendre's com un 

propòsit deliberat d'exclusió d'aquesta llengua i que amb l'esment al català no podia privar-se 

al castellà de la condició de llengua vehicular i d'aprenentatge en el seu ensenyament. El 

mateix criteri ha d'aplicar-se a la proposició de Llei. 

 

4.- Lamentem que no s'hagi aprofitat l'intens debat dels quatre grups parlamentaris per a 

haver regularitzat la situació del règim lingüístic del sistema educatiu català i haver adaptat 

d'una manera clara i diàfana la Llei al model del bloc constitucional que obliga a reconèixer com 

a llengües vehiculars i d'aprenentatge a les tres llengües oficials de Catalunya. 

 

5.- En tot cas, hem de deixar clar que el contingut d'aquesta proposició llei no impedirà 

l'execució de la sentència. Per contra, els projectes lingüístics “amb criteris pedagògics i de 

manera singularitzada” hauran d'incloure un mínim d'ensenyaments en castellà i en català amb 

la naturalesa de llengües vehiculars. 

 

6.- Per tant, el Conseller d'Educació ha de complir en la seva literalitat l'acte del 4 de maig de 

2022 i dictar les instruccions als centres educatius perquè es compleixi la sentència i garantir el 

seu compliment. El termini per a fer-lo venç el 31 de maig. Queden 7 dies. 

 

A Barcelona , a 24 de maig de 2022 


