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“ESCOLA DE TOTHOM” NEGA QUE EXISTEIXI IMPOSSIBILITAT LEGAL DE COMPLIMENT 

DE LA SENTÈNCIA DEL TSJC DE 16 DE DESEMBRE DE 2020 I DEMANA Al TRIBUNAL QUE 

ADOPTI MESURES PER A ASSEGURAR LA SEVA EFICÀCIA 

 

L'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB), INTEGRANT D'Escola de Tots, 

ha presentat avui, 20 de juny, un escrit davant el TSJC en el qual sol·licita que es declari 

que no existeix impossibilitat legal per al compliment de la Sentència de 16 de desembre 

de 2020 que obliga a la Generalitat a adoptar les mesures que siguin necessàries perquè 

tots els alumnes catalans rebin educació en les dues llengües oficials, català i castellà. 

 

En l'escrit de la AEB es contesta a la sol·licitud de la Generalitat que es declari la 

impossibilitat legal de compliment de l'esmentada Sentència arran de l'aprovació del 

Decret llei 6/2022. Considera el Departament d'Educació que, en suprimir-se els 

percentatges en l'elaboració dels projectes lingüístics, no resulta possible executar la 

sentència perquè aquesta obliga que almenys un 25% de la docència s'imparteixi en 

cadascuna de les llengües oficials. 

 

La AEB fonamenta la seva oposició en el següent: 

 

PRIMER.- No existeix impossibilitat legal de compliment de la sentència perquè: 

 

o El Decret llei 6/2022 no modifica el règim de conjunció lingüística actualment vigent 

que consisteix en el fet que les dues llengües oficials han de ser vehiculars en 

l'ensenyament. El Decret llei no ha alterat la interpretació que han fet els Tribunals de 

les normes que regulen règim lingüístic en el sistema educatiu català: Constitució 

Espanyola, Estatut d'Autonomia de Catalunya, Llei orgànica d'Educació, Llei d'Educació 

de Catalunya i Llei de Política Lingüística. 

 

o El Decret llei 6/2002 té per objecte la regulació dels projectes lingüístics de centre, i és 

sobre aquests documents sobre els quals es projecta la prohibició de paràmetres 

numèrics o percentatges que estableix l'esmentat Decret. La Sentència de 16 de 

desembre de 2020, en canvi, no obliga a modificar els projectes lingüístics, sinó a 

assegurar que les dues llengües oficials siguin vehiculars. La concreció d'aquest model 

es fa en la programació general anual que han de fer els centres educatius catalans on 

s'ha d'assegurar que les àrees, matèries o assignatures s'imparteixin en les dues llengües 

vehiculars. 

o En tot cas, la inaplicació dels percentatges en els projectes lingüístics que estableix 

el Decret llei 6/2022 té com a conseqüència que no pot haver-hi preferència inicial a 

favor de cap de les dues llengües oficials en la docència, la qual cosa condueix 

necessàriament a un tractament equilibrat del castellà i del català en la docència, tret 

que motivadament es justifiqui la raó de la desigualtat. 
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SEGON.- S'ha de tenir en compte que, segons la Llei de la Jurisdicció Contenicoso-

Administrativa, la inexecució de les sentències és excepcional i en cas d'impossibilitat 

legal sobrevinguda, el Tribunal ha d'adoptar les mesures que permetin dotar de la 

màxima eficàcia possible a la sentència. El TSJC ha declarat que s'ha d'assegurar el 

resultat de la sentència i per a això basta que el Departament informe al Tribunal de la 

relació d'assignatures, matèries o àrees que es donaran en els centres educatius en les 

dues llengües oficials en la programació general anual i que faci complir les 

programacions ajustades al model constitucional. 

 

TERCER.- Per al supòsit improbable que el Tribunal entengués que abans de pronunciar-

se sobre la inexecució de la sentència, és pertinent la interposició d'una qüestió 

d'inconstitucionalitat respecte al Decret llei 6/2022, la AEB adverteix que el Decret llei 

és contrari a la Constitució en tant que no respon a una situació d'extraordinària i 

urgent necessitat, entra a regular matèries pròpies de Llei orgànica (dret a l'educació) 

i, a més, s'ha promulgat amb la intenció d'eludir el compliment d'una decisió judicial 

ferma, vulnerant d'aquesta manera la doctrina constitucional sobre aquest tema. 

 

QUART.- De totes maneres, en tant el Tribunal no declari la impossibilitat legal, la 

Sentència ha de complir-se i el plantejament, en el seu cas, de la qüestió 

d'inconstitucionalitat no suspendria el procés d'execució forçosa, per la qual cosa 

continuen vigents les resolucions judicials que obliguen a garantir a tots els alumnes el 

dret a ser escolaritzats en totes dues llengües oficials amb caràcter vehicular en tot el 

sistema educatiu català. 

 

 

CINQUÈ.- En tot cas, si, en contra del que sosté la AEB, s'entengués que existeix 

impossibilitat legal de compliment de la Sentència per l'aprovació del Decret llei, hauran 

de ser rescabalats mitjançant la pertinent indemnització els alumnes que no han vist 

garantits els seus drets lingüístics per l'actuació del Govern català. Aquesta 

indemnització hauria de calcular-se sobre la base de totes les classes no rebudes en 

castellà des que la Sentència era obligatòria per a la Generalitat; això és, des del 25 de 

gener de 2022. El cost per a les arques públiques pot aconseguir centenars de milers 

d'euros si es té en compte el nombre d'alumnes que formen part del sistema educatiu 

català. 

 

La AEB, com a integrant de la plataforma “Escola de Tothom” continuarà treballant 

per a aconseguir la plena eficàcia de la Sentència de 16 de desembre de 2020 i 

denunciant l'actitud obstruccionista del Govern de la Generalitat de Catalunya, i 

especialment del Departament d'Educació, i per això ha sol·licitat al Tribunal que adopti 

les mesures punitives (multes pecuniàries al Conseller d'Educació) i les mesures 

imprescindibles per a garantir que en el pròxim curs els alumnes catalans tinguin 

garantits els seus drets lingüístics. A aquests efectes, en els pròxims dies procedirà a 
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impugnar per fraudulentes les instruccions remeses pel Conseller d'Educació als 

centres educatius el 31 de maig, així com les normes de gestió i organització dirigides 

pel Departament a les direccions dels centres educatius per al curs 2022-2023. 

 

 

Finalment, ens veiem en l'obligació de recordar que li correspon al Govern d'Espanya 

assegurar els drets lingüístics dels alumnes a estudiar en les dues llengües oficials i, 

per això, lamentem haver de denunciar la seva passivitat, quan no complicitat, davant 

l'incompliment obstinat de la Generalitat de la sentència. 

 

 

A Barcelona, a vint de juny de dos mil vint-i-dos. 

 

 


