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Resumen
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SENTENCIA 23/12/22
Primer. Estimar parcialment el recurs interposat pel Sr.Francesco Celotto i,
en conseqüència, declarar el dret de la seva filla que, mentre romangui
escolaritzada en el sistema educatiu català, rebi de manera efectiva en
castellà, a part de l'assignatura o matèria corresponent a l'aprenentatge
d'aquesta llengua, una o unes matèries o assignatures addicionals que, per
la seva importància en el conjunt del currículum i la seva càrrega lectiva,
puguin ser considerades com a principals.
Segon. No efectuar pronunciament sobre les costes processals.

Saludos Cordiales
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Barcelona, 23 de desembre de 2022 
 
 
 
La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Secció Cinquena, ha pronunciat la Sentència següent en el recurs contenciós 
administratiu núm.243/2019, interposat pel Sr. Francesco Celotto, representat pel 
procurador Sr. Jose Luis Aguado Baños i dirigit pel lletrat Sr. Mateo Argerich 
González, contra  el Departament d' Educació, representat pel Lletrat de la 
Generalitat. 
 
 
N'ha estat ponent el magistrat Il·lm. Sr. Eduard Paricio Rallo, que expressa el parer 
de la Sala. 
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ANTECEDENTS 
 
 
PRIMER.- En data 31 de juliol de 2019, la representació del Sr. Francesco Celotto va 
presentar a la Secretaria d'aquesta Sala l'escrit d'interposició d'aquest recurs, 
adreçat contra la resolució dictada en data 3 de juny de 2019 per l'Honorable Sr. 
Conseller d'Educació. Una resolució, aquesta, que va inadmetre el recurs d'alçada 
que l'actor havia presentat contra la comunicació informativa anterior, tramesa el 17 
de gener de 2019 per la directora del centre docent privat Sagrada Família Urgell, de 
Barcelona, i contra el projecte lingüístic del centre esmentat. 
 
 
SEGON.- En data 13 de desembre de 2019, l'actor va presentar un escrit de 
demanda mitjançant el qual va demanar que es dictés una sentència en el sentit 
següent: 
 
1/ Que es declari el dret de la seva filla a ser escolaritzada durant l'ensenyament 
obligatori en llengua castellana i catalana en proporció equivalent, un cop restades 
les hores lectives que s'imparteixin en llengua estrangera. 
 
2/ Subsidiàriament, per al cas que l'Administració acrediti les circumstàncies 
sociolingüístiques en favor de la llengua catalana, que s'estableixi una proporció 
diferent i que s'obligui l'Administració a adoptar les disposicions adients per tal de 
garantir una presència mínima del castellà com a llengua vehicular, en cap cas 
inferior al 25%, havent d'impartir en castellà l'àrea, matèria, assignatura lingüística 
corresponent al seu aprenentatge, al menys una altra àrea, matèria o assignatura no 
lingüística curricular de caràcter troncal o anàloga. 
 
3/ Que es declari la nul·litat del projecte lingüístic del centre educatiu SAFA-URGELL 
i que es determinin els paràmetres que aquest ha de contenir conforme a la doctrina 
dels tribunals, en el sentit següent: que el català i el castellà, en tant que llengües 
oficials de Catalunya, han de ser considerades llengües vehiculars i d'aprenentatge 
al centre; l'establiment d'una proporció equivalent en la distribució del quadre horari 
atenent la realitat sociolingüística de la ciutat i de l'entorn; que l'organització del 
centre ha de respectar la diversitat lingüística de l'alumnat, de forma que la retolació i 
les senyalitzacions del centre s'han de fer al menys en les dues llengües oficials, i 
que en les relacions amb les famílies dels alumnes ha de primar el criteri de llibertat  
lingüística i d'opció per part d'aquestes. 
 
L'actor fonamenta el recurs en un primer argument en el sentit que el recurs d'alçada 
no podia ser inadmès, ja que quedava referit a la desestimació d'una sol·licitud 
presentada davant el centre educatiu, relativa a la modificació del règim lingüístic 
d'aquest, en el benentès que el conseller havia d'haver considerat bé que es tractava 
d'un recurs d'alçada adreçat contra la desestimació de la petició dirigida al centre o 
bé com una reclamació adreçada al Departament.    
 
Pel que fa al fons, el recurs es fonamenta en el fet que els drets que l'actor invoca 
han estat reconeguts per la Llei orgànica 8/2013 i per la jurisprudència del Tribunal 
Constitucional, singularment per la Sentència núm. 31/2010, i del Tribunal Suprem 
-sentències de 9, 13 i 16 de desembre de 2010, i de 23 i 28 d'abril de 2015-, i també 
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en aplicació de articles 6.1 i 35 de l'Estatut d'autonomia i de la Llei 12/2009, 
d'educació de Catalunya, en la interpretació duta a terme pel Tribunal Suprem. Una 
doctrina que imposa un sistema de conjunció  lingüística de totes dues llengües 
oficials i el seu ús com a llengües vehiculars a l'ensenyament.     
 
 
TERCER.- Per part seva, la representació de l'Administració demandada va formular 
contestació a la demanda en què, d'acord amb els fets i fonaments al·legats, va 
demanar la inadmissió o bé la desestimació d'aquest recurs. 
 
 
QUART.- En data  9 de juny de 2020, la Fundació Privada Escola Vicenciana es va 
personar en qualitat de codemandada tot plantejant la manca de jurisdicció d'aquest 
Tribunal, una al·legació que va ser rebutjada mitjançant una interlocutòria del 27 
d'octubre següent. 
 
Alhora, mitjançant una interlocutòria, de 12 de maig de 2021, es va denegar la 
nul·litat d'actuacions demanada per la mateixa entitat. 
 
En data 29 de juny, la codemandada va presentar contestació a la demanda 
mitjançant la qual va demanar que es declarés la incompetència de jurisdicció o, 
subsidiàriament, que es declarés la pèrdua sobrevinguda de l'objecte del recurs, atès 
que s'havia cedit la titularitat del col·legi a la Generalitat de Catalunya en data 1 de 
setembre de 2021.   
 
 
CINQUÈ.- Mitjançant una resolució, de data 6 de setembre de 2021, es va fixar la 
quantia d'aquest procés com a indeterminada. A continuació, es va admetre i 
practicar la prova proposada per les parts amb el resultat que consta a les 
actuacions. Posteriorment, les parts van formular conclusions tot ratificant llurs 
respectives pretensions, llevat de l'actora, que va delimitar la seva pretensió en el 
sentit següent: “que se declare el derecho de la hija de mi representado a ser 
escolarizada mientras permanezca en el sistema educativo catalán de manera 
efectiva mediante la utilización vehicular normal del castellano y del catalán en un 
porcentaje que no podrá ser inferior al veinticinco por ciento de las horas 
efectivamente lectivas, debiendo impartirse en dichas lenguas oficiales, además del 
área, materia o asignatura lingüística correspondiente a su aprendizaje, al menos 
otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o 
análoga”, amb imposició de les costes a les demandades. 
 
Posteriorment, es va assenyalar dia i hora per a la votació i resolució. 
 
 
 
SISÈ.- Mitjançant una provisió, de data 25 de juliol de 2022, es va plantejar a les 
parts la procedència d'una qüestió d'inconstitucionalitat referida al Decret llei 6/2022 i 
a la Llei 8/2022, per una possible vulneració dels articles 3, 9.3, 24.1, 27, 86, 117, i 
118 de la Constitució espanyola. 
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El fiscal es va pronunciar en el sentit d'entendre que hi concorrien els requeriments 
per al plantejament de dita qüestió d'inconstitucionalitat. La demandada i la 
codemandada es van manifestar en el sentit de no oposar-s'hi, i l'actora s'ha 
manifestat en el sentit de considerar que ambdues normes legals han de ser 
considerades inconstitucionals. 
 
SETÈ.- Mitjançant una provisió, de data 7 de novembre de 2022, es va cursar una 
diligència final a la directora del centre educatiu en el sentit de requerir-la per tal que, 
en relació amb la programació del curs 2022-23 d'educació primària, en general, i del 
curs a què assisteix la filla del recurrent, en particular, informés  sobre els criteris 
d'utilització de les llengües vehiculars i curriculars en les matèries en què s'organitza 
el curs, i fes constar els horaris respectius, la llengua dels materials didàctics, els 
criteris del professorat per a l'ús d'una o d'una altra llengua, els sistemes de suport 
lingüístic complementaris als alumnes de nova incorporació i el funcionament de 
l'atenció individualitzada. 
 
 
El requeriment anterior va ser respost en data 15 de novembre. Un cop traslladada 
la informació a les parts, s'hi han pronunciat l'actor i la demandada. 
 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
 
 
PRIMER. Sobre l'objecte d'aquest recurs i la seva admissibilitat a tràmit 
 
Com s'ha avançat, l'actor impugna en aquest recurs la resolució dictada pel conseller 
d'Educació, en data 3 de juny de 2019, que va inadmetre el recurs d'alçada 
presentat contra la comunicació informativa, tramesa el 17 de gener de 2019, per la 
directora del centre docent privat Sagrada Família Urgell, de Barcelona, i contra el 
projecte lingüístic del centre en qüestió. 
 
La resolució argumenta la inadmissió esmentada en el fet que la resposta 
impugnada es limita a una carta informativa, i l'objecte del recurs administratiu ha de 
ser una resolució administrativa o un acte de tràmit. S'hi afegeix que la substitució 
del projecte lingüístic del centre implicaria una subrogació en les facultats 
organitzatives que corresponen al centre en la seva competència per decidir sobre 
l'ús de les llengües i, en definitiva, una limitació de l'autonomia d'aquest. 
 
El cas és que, al curs 2018-2019, la filla de l'actor estava matriculada al primer any 
d'educació primària al centre educatiu Sagrada Família-Urgell de Barcelona, centre 
privat concertat i, en data 8 de gener de 2019, el recurrent va sol·licitar al col·legi el 
següent: 

 
-Que es garanteixi l'educació dels alumnes en castellà i català en una proporció 
equivalent al grup de la seva filla, sense aplicar-hi atenció individualitzada. 
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- La substitució del projecte lingüístic per tal d'adaptar-lo a les resolucions 
judicials, tot determinant la proporció raonable de l'ensenyament en les llengües 
oficials. 

 
En data 17 de gener de 2019, la directora del col·legi va respondre en el sentit que, 
quan va matricular la seva filla, l'interessat era coneixedor del model lingüístic que 
segueix l'escola consistent en un projecte plurilingüe en què el català és l'eix 
cohesionador i integrador, i el centre es va proposar en aquell moment actualitzar el 
projecte lingüístic i facilitar les comunicacions escrites de forma bilingüe o trilingüe. 
 
Un cop rebuda aquesta contestació, el recurrent va formular el recurs d'alçada 
davant el Consorci d'Educació de Catalunya tot demanant el següent: 

 
-Que es garanteixi l'educació dels alumnes en castellà i català en una proporció  
equivalent, en el benentès que l'educació s'ha d'adreçar al grup en què s'integra 
l'alumna, sense recórrer a l'atenció individualitzada. 
 
-Que se substitueixi el projecte lingüístic per tal d'adaptar-lo a les resolucions 
judicials, i es determini la proporció raonable d'ús de cadascuna de les llengües, 
d'acord amb la jurisprudència. 
 
-Assegurar que les comunicacions que s'adrecin a la família del recurrent es facin 
en castellà. 
 
-Adequar la senyalització del centre per tal que estigui en les dues llengües 
oficials. 
 
-Impartir d'altres assignatures en llengua estrangera, a banda de la corresponent 
al mateix idioma. 

 
L'Administració va inadmetre el recurs de l'actor en considerar que el que 
s'impugnava es limitava a una carta informativa, i el fet és que l'objecte del recurs 
administratiu ha de ser una resolució administrativa o un acte de tràmit.  
 
A la contestació a la demanda es defensa la resolució impugnada en el sentit que no 
resulta admissible que l'Administració substitueixi el projecte lingüístic del centre, 
atès que això comportaria una subrogació en les facultats organitzatives de l'escola 
en la seva competència per decidir sobre l'ús de les llengües, cosa que afectaria el 
principi d'autonomia dels centres educatius. 
 
 
Alhora, la demandada hi oposa la manca de legitimació de la recurrent per demanar 
la nul·litat del projecte lingüístic de l'escola, atès que aquesta pretensió excedeix la 
situació jurídica de la filla de l'actor, ja que afecta tots els alumnes del centre. 
 
Doncs bé, succeeix que els centres privats concertats s'integren en el sistema 
educatiu. Així ho disposen els articles 8 i 42 de la Llei 9/2012, d'educació. Un 
sistema que queda sota la tutela i el control de la Generalitat de Catalunya en la 
seva condició d'Administració educativa, concretament del Departament d'Educació 
-article 156. En aquest sentit, pertoca a la Generalitat no sols regular i sostenir el 
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sistema educatiu -article 42-, sinó també vetllar per tal que els serveis i els centres 
escolars que integren el sistema compleixin la legalitat -articles 158, apartats i/ i l/ i, 
177 i 178, sempre de la Llei 9/2012. Una funció que inclou, naturalment, l'atenció a 
les consultes, queixes o denúncies sobre qualsevol assumpte relacionat amb l'àmbit 
educatiu. L'article 157.2 de la Llei  es refereix expressament a aquesta 
responsabilitat del Departament. 
 
És ben cert que l'ordenament garanteix l'autonomia del centres com un tret essencial 
en la configuració del servei, però això no exclou l'obligació dels centres d'exercir 
aquesta autonomia complint les normes jurídiques que hi resultin aplicables; això és, 
l'obligació de respectar el marc jurídic, tant per part dels centres públics com dels 
concertats -article 99.3.     
 
En definitiva, si un usuari del servei formula una reclamació referida a l'incompliment 
eventual de la legalitat per part d'un centre, el Departament no pot defugir de la seva 
obligació de canalitzar, comprovar i resoldre aquesta queixa i, si s'escau, de fer 
complir la legalitat al centre escolar en qüestió, sense que l'autonomia del centre en 
sigui un obstacle. 
 
Una responsabilitat que, com és obvi, no decau en el que es refereix al marc jurídic 
que regula l'ús docent de les llengües. 
 
Com s'ha esmentat, l'actor va adreçar a la direcció del centre escolar un requeriment 
relatiu a un aspecte del servei que queda sotmès a una regulació legal, de forma que 
l'autonomia de l'escola queda en aquest cas cenyida a dit marc legal. 
 
El cas és que l'escola no donava satisfacció en la seva resposta al requeriment que li 
va formular l'actor, de forma que aquest estava en el seu dret d'adreçar-se al 
Departament en la seva condició de responsable del sistema educatiu i, alhora, 
garant del respecte a la legalitat per part dels centres que l'integren. 
 
Arribats a aquest punt, resulta indiferent si aquesta apel·lació al Departament es 
canalitzava nominalment com un recurs d'alçada -en aquest cas el que la doctrina 
anomena com una alçada impròpia-, o com una reclamació sense més. Cal recordar, 
en aquest sentit, l'obligació de requalificació dels recursos que pertoca a 
l'Administració, d'acord amb el que disposa l'article 115.2 de la Llei 39/2015, ja que 
no hi podia haver dubte sobre el sentit i la naturalesa de la queixa que va formular el 
recurrent. A fortiori, els principis de servei efectiu als ciutadans i bona fe que l'article 
3 de la Llei 40/2015 exigeix a l'Administració imposaven, si més no, l'admissió a 
tràmit de la queixa. 
 
En un altre ordre de coses, la codemandada demana que es declari la 
incompetència de jurisdicció o, subsidiàriament, que es declari la pèrdua 
sobrevinguda de l'objecte del recurs, atès que s'havia cedit la titularitat del col·legi a 
la Generalitat de Catalunya en data 1 de setembre de 2021.  
 
La jurisdicció d'aquesta Sala ja va quedar establerta a la interlocutòria, de data  27 
d'octubre de 2020, i a la qual ens hem de remetre en aquesta Sentència en el 
benentès que, atès que l'escola s'havia integrat l'escola en la xarxa de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya, amb efectes del 31 d'agost i 30 de setembre de 2021, amb 
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la denominació “Institut Escola Londres”, la competència d'aquesta jurisdicció no 
admet dubte. 
 
Per la mateixa raó cal descartar la pèrdua d'objecte del recurs, atès que el centre 
educatiu continua prestant serveis, ara en qualitat de centre públic a tots els efectes. 
 
De fet, si algun efecte processal hauria de tenir el canvi de titularitat del centre 
escolar seria la pèrdua sobrevinguda de legitimació de la codemandada. 
 
Finalment, la representació de la Generalitat de Catalunya qüestiona la legitimació 
del recurrent per demanar la nul·litat del projecte lingüístic de l'escola. Argumenta en 
aquest sentit que aquesta pretensió excedeix la situació jurídica de la filla de l'actor, 
ja que afecta tots els alumnes del centre. 
 
Cal desestimar també aquesta objecció, perquè, en primer lloc, l'actor ha precisat la 
seva pretensió tot centrant-la en l'ús de les llengües oficials en l'ensenyament que es 
presta a la seva filla i al grup a què pertany, sense més. 
 
En segon lloc, no es pot qüestionar la legitimació d'una persona singular per discutir 
la legalitat d'una norma o una disposició general que l'afecta, independentment que 
aquesta pugui afectar també d'altres persones. En aquest sentit, l'article 19 de la Llei 
jurisdiccional xifra la legitimació processal en la titularitat d'un dret o interès, sense 
més limitacions que aquest sigui legítim, com és el cas. 
 
 
SEGON. Sobre el sistema de conjunció lingüística en la prestació del servei 
d'ensenyament 
 
 
Pel que fa al fons, el règim lingüístic que han d'observar els centres escolars ha estat 
abordat ja anteriorment per aquest Tribunal amb ocasió de les reclamacions 
formulades per altres alumnes. També ho ha estat arran de la reclamació formulada 
per l'Administració General de l'Estat, en relació amb el sistema educatiu de 
Catalunya en el seu conjunt. 
 
 
En la Sentència núm. 5201/2020, de 16 de desembre, vàrem resumir els paràmetres 
del model lingüístic de l'ensenyament que en aquell moment definien el marc 
normatiu i la jurisprudència constitucional, en el següent: 
 
 

“En allò que ací interessa, el marc jurídic en el que s'insereix l'ús vehicular de les 
llengües a l'ensenyament és el següent: 
 
- L'article 35 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya reconeix el dret dels ciutadans 
a rebre l'ensenyament en català, que s'ha d'utilitzar normalment com a llengua 
vehicular i d'aprenentatge. Aquest mateix precepte disposa que els alumnes tenen 
dret a no ésser separats en centres ni en grups de classe diferents per raó de llur 
llengua habitual. 
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- La Llei 12/09, d'educació de Catalunya, reitera l'anterior plantejament però, així 
mateix, admet la possibilitat d'impartir continguts curriculars o altres activitats 
educatives en una llengua estrangera. Disposa alhora que l'ús de les llengües 
vehiculars es concreta en el projecte lingüístic del centre -articles 12.3, 14 i 92-. 
 
- Ja des de la sentència núm. 87/83 el Tribunal Constitucional ha establert que 
l'existència de diverses llengües oficials imposa un règim de conjunció lingüística 
en l'ensenyament, el que significa que totes han de tenir un ús vehicular normal 
en l'ensenyament.  
 
- Aquest règim de conjunció no respon a un dret subjectiu dels alumnes sinó que 
és conseqüència de la mateixa oficialitat de la llengua. Condició aquesta que, com 
s'ha dit, imposa necessàriament el seu ús vehicular (STC 337/94 i 31/10). 
 
- En aquest sentit, el Tribunal Constitucional va interpretar l'article 35 l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya en el sentit que la manca de referència explícita a l'ús 
vehicular de la llengua castellana no suposava negar el seu ús normal, en els 
mateixos termes que l'ús normal del català (STC 31/10, FJ 24). 
 
- La Llei orgànica 2/06, d'educació, reflecteix l'anterior doctrina en la seva 
disposició addicional 38a. Aquesta disposició aborda el règim lingüístic de 
l'ensenyament a les comunitats autònomes que disposen de dues llengües 
oficials. Preveu en aquest sentit un primer model que integri l'ús vehicular 
simultani de les dues llengües oficials, amb la possibilitat d'incloure-hi llengües 
estrangeres -apartat 4.b/-; o bé un model de dues línies, una en cada llengua 
oficial, amb la única excepció de l'ensenyament de la llengua oficial que s'ha de 
fer necessàriament en la pròpia llengua. Un model binari aquest que ja havia estat 
admès històricament pel Tribunal Constitucional (STC 137/86). 
 
 
 
 
- A Catalunya, l'Estatut d'Autonomia impedeix taxativament la segregació dels 
alumnes per grups o aules en funció de la llengua, circumstancia que imposa el 
model d'una única línia d'ensenyament bilingüe; això és, un model de conjunció 
lingüística. 
 
- L'ús vehicular normal de totes dos llengües no ha de ser necessàriament 
simètric. El pes d'una o altra llengua es pot adaptar a les circumstàncies. En 
aquest sentit s'ha admès ja d'antuvi un ús superior del català en atenció a la  
necessitat de normalització d'aquesta llengua (STC 337/94, FJ10). Aquesta 
asimetria ha quedat normativament reflectida a la DA 38, apartat 4.b/ de la Llei 
orgànica 2/06, d'educació. 
 
- La referència a la immersió lingüística de l'article 15 de la Llei 12/09, d'educació 
de Catalunya, no ha de ser entesa com un mandat d'ensenyament monolingüe 
sinó com una eina de normalització lingüística del català; això és, la posició 
d'aquesta llengua com a centre de gravetat del sistema quan la seva normalització 
així ho exigeixi, com ha admès el Tribunal Constitucional i la Llei orgànica 2/06. 
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Això no significa l'exclusió del castellà com a llengua covehicular o la seva 
reducció a una presència residual. 
 
Val a dir que la Llei 12/2009 va ser objecte de recurs d'inconstitucionalitat en allò 
que es refereix al règim lingüístic de l'ensenyament i, si bé l'article 15 no va ser 
objecte d'impugnació específica, el Tribunal va admetre la constitucionalitat de dit 
model en la sentència núm. 51/19. 
 
- En l'anàlisi dels casos individuals plantejats fins a les hores la jurisprudència 
d'aquest mateix Tribunal i la del Tribunal Suprem ha establert que, amb 
independència que el model admeti flexibilitat en funció de les circumstàncies, hi 
ha un mínim per sota del qual no es pot entendre que l'ús vehicular de la llengua 
sigui normal dins el sistema. En aquest sentit s'ha fixat un ús vehicular mínim del 
25% de les hores lectives. Un percentatge que, a més de l'ensenyament de la 
pròpia llengua oficial, ha d'incloure íntegrament almenys el d'una altra àrea, 
matèria o assignatura no lingüística curricular de caràcter troncal o anàleg (STSC 
de 29 de maig de  2012, recurs núm. 451/2009 i STS de 24 de setembre de 
2013, recurs núm. 3011/2012). 
 
- Com s'ha esmentat, la jurisprudència constitucional ha entès que la naturalesa 
oficial de les dos llengües imposa necessàriament el seu ús vehicular a 
l'ensenyament, ús en el qual no es pot establir la condició d'alguna d'elles com a 
preferent, independentment de les situacions en les quals la necessitat de 
normalització lingüística o altres circumstàncies imposin un ús mes intensiu d'una 
o altra llengua. 
 
- Tant l'Estat com la Generalitat de Catalunya són competents per determinar l'ús 
vehicular de les llengües oficials a l'ensenyament -STC 337/94 i STC 31/10-. 
Pertoca a la Generalitat concretar el règim final que deriva de la conjunció de 
totes dos ordenacions. També li pertoca en la seva qualitat d'Administració 
executiva en la matèria la responsabilitat de controlar l'aplicació del règim 
lingüístic que en resulti, sense perjudici de la competència de la Alta Inspecció 
d'Ensenyament d'acord amb allò previst a l'article 149 i s. de la Llei orgànica 2/06. 
 
- Alhora, d'acord amb la Llei orgànica 2/06, els centres escolars disposen 
d'autonomia per determinar el projecte educatiu que té l'objectiu d'adaptar la 
prestació del servei atenent la diversitat i en funció de les circumstàncies del lloc i 
les necessitats de l'alumnat, específicament la seva integració -articles 120 i 121. 
En aquest sentit, la Llei 12/09, d'educació de Catalunya, inclou específicament 
dins el projecte educatiu de cada centre un projecte lingüístic, que ha de 
respondre a la realitat sociolingüística de l'entorn -articles 14 i 91. 
En conseqüència, els centres poden incidir també en la determinació final de l'ús 
vehicular de les llengües, en el marc de la normativa establerta per l'Estat i per la 
Generalitat.” 
 

Aquest era el marc jurídic vigent en el moment d'emetre la Sentència esmentada; 
això es, el model de conjunció lingüística en la interpretació efectuada pel Tribunal 
Constitucional. 
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Es va constatar llavors que, a la pràctica, l'ús de la llengua castellana era residual en 
el sistema educatiu català, de forma que es va estimar parcialment el recurs tot 
imposant un ús vehicular mínim de la llengua esmentada. 
 
Tanmateix, vàrem considerar llavors, i reiterem ara, que no correspon al Tribunal 
definir de forma precisa l'ús de les llengües en tots els seus aspectes i detalls, sinó 
tan sols delimitar negativament les situacions que no resulten jurídicament 
admissibles. 
 
 
En el sentit anterior vàrem posar de relleu el següent: 
 

“Aquesta sentència no ha d'entrar en els aspectes sotmesos a un grau 
d'apreciació, aspectes en els que els òrgans jurisdiccionals no poden substituir a 
l'Administració. Ara bé, sí que correspon fixar un ús vehicular mínim de les 
llengües oficials que permeti redreçar l'actual situació contraria a l'ordenament. 
Això és, la determinació d'un nivell mínim d'utilització vehicular de la llengua oficial 
per sota del qual cal entendre que s'infringeix l'imperatiu d'us ordinari i normal de 
la mateixa a l'ensenyament. Aquesta presència mínima ha estat fixada per la 
jurisprudència en un ús vehicular mínim del 25% de les hores lectives que, a mes 
de l'ensenyament de la pròpia llengua oficial ha d'incloure íntegrament al menys el 
d'altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular de caràcter troncal o 
anàleg. 
 
La resta haurà de ser determinat per la mateixa Administració o pels centres 
docents en atenció a circumstàncies com ara l'estat de normalització de les 
respectives llengües oficials segons l'indret o la incorporació vehicular de terceres 
llengües.” 

 

 
 
TERCER. Sobre el marc jurídic vigent al moment de dictar aquesta Sentència i 
la no necessitat d'una qüestió d'inconstitucionalitat en aquest recurs 
 
Amb posterioritat a la Sentència glossada al fonament anterior, es van produir 
diverses modificacions legislatives que cal tenir presents. 
 
La primera és la promulgació de la Llei orgànica 3/2020 que va modificar la 
disposició addicional 38a de la Llei orgànica 2/2006, d'educació. 
 
Pel que ací interessa, la novetat d'aquesta modificació legislativa consisteix que es 
garanteix el dret dels alumnes a rebre ensenyaments en castellà, encara que no s'hi 
inclou la garantia d'una proporció raonable. 
 
Alhora, l'any 2022, la Generalitat de Catalunya ha promulgat dues normes prou 
rellevants. A la interlocutòria dictada el passat 28 de juliol de 2022, en la peça 
d'execució de la mencionada Sentència núm. 5201/2020, vàrem analitzar les 
novetats aportades per les dues normes esmentades en els termes següents: 
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“Así, en fecha 30 de mayo se dictó el Decreto Ley 6/22, por el que se fijan los 
criterios aplicables a la elaboración, aprobación, validación y revisión de los 
proyectos lingüísticos de los centros educativos.   
Dicha norma regula el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza, remitiendo la 
concreción del mismo a los proyectos lingüísticos aprobados por los centros 
docentes. 
 
A estos efectos, el Decreto Ley introduce los parámetros que deben seguir tales 
proyectos lingüísticos. En este sentido reitera la consideración del catalán como 
lengua propia, lengua normalmente empleada, lengua vehicular y de aprendizaje 
y lengua de uso normal en la acogida del alumnado; establece como objetivo del 
sistema el dominio de ambas lenguas por parte de los alumnos al finalizar la 
enseñanza obligatoria; y también que los proyectos lingüísticos deben tomar en 
consideración las necesidades educativas y la diversidad cultural y lingüística del 
alumnado con el objetivo de la normalización lingüística del catalán y el aranés. 
Finalmente, el Decreto Ley incluye una referencia expresa a la inaplicación de 
parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y uso de las 
lenguas. 
 
11.- Posteriormente, en fecha 9 de junio, se promulgó la Ley del Parlament nº 
8/22, sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no 
universitaria. 
 
Dicha Ley tiene el objeto de establecer la regulación del uso y el aprendizaje de 
las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria de acuerdo con criterios 
pedagógicos. Reitera que el catalán es la lengua normalmente utilizada como 
lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo, y también la de uso 
normal en la acogida de los alumnos.  
En cuanto al castellano, dispone que dicha lengua se utiliza en los términos que 
dispongan los proyectos lingüísticos. Añade que el uso curricular y educativo de 
ambas lenguas oficiales ha de quedar garantizado y tener una presencia 
adecuada a fin de que, al finalizar la enseñanza obligatoria, el alumnado domine 
ambas lenguas, tanto oralmente como por escrito. 
 
Finalmente, la Ley se refiere a los objetivos y factores que los proyectos 
lingüísticos deben considerar; esto es, exclusivamente criterios pedagógicos 
relacionados con la situación sociolingüística del lugar, el objetivo de 
normalización lingüística, o la evolución de los alumnos en el aprendizaje de las 
lenguas.” 

 
Mitjançant la interlocutòria a què corresponen aquestes consideracions es va 
plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat respecte del Decret llei 6/2022 i la Llei 
8/2022. 
 
Substancialment, la inconstitucionalitat respon que aquestes lleis impossibilitaven 
l'execució de la Sentència núm. 5201/2020 abans esmentada; concretament, en la 
mesura que les noves normes impedeixen la possibilitat de garantir un ús mínim de 
les llengües oficials mitjançant paràmetres numèrics, quantitatius o percentuals, com 
havia disposat la Sentència en qüestió o, en general, la possibilitat d'establir 
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paràmetres relatius al sistema educatiu en el seu conjunt, més enllà dels fixats per 
dites normes. 
 
D'altra banda, es va constatar que les noves normes trencaven la paritat qualitativa 
d'una i altra llengua oficial, en el sentit que només es reconeixia al català la condició 
de llengua vehicular normal en l'ensenyament, mentre que el castellà quedava limitat 
a una utilització curricular o educativa, la intensitat de la qual no queda garantida 
més que en allò que sigui necessari per garantir-ne el coneixement en finalitzar 
l'ensenyament obligatori. 
 
En conseqüència, vàrem considerar llavors que el model lingüístic introduït pel 
Decret llei 6/2022 i la Llei 8/2022 és inconstitucional per infracció de l'article 3 de la 
Constitució, en relació amb l'article 27 de la mateixa norma i l'article 35.1 de l'Estatut 
d'autonomia de Catalunya, en la interpretació efectuada pel Tribunal Constitucional 
en la Sentència núm. 31/2010, en allò que es refereix al caràcter oficial del castellà i 
a la projecció que dita naturalesa imposa en la consideració i l'ús de la llengua 
esmentada a l'ensenyament. 
 
Atès que en aquest recurs es planteja la mateixa qüestió relativa a l'ús de les 
llengües oficials a l'ensenyament i a la garantia d'un ús mínim el castellà, i 
considerant el nou context legislatiu vigent al moment de resoldre aquest recurs, es 
va consultar a les parts la conveniència de suspendre les actuacions i plantejar 
novament una qüestió d'inconstitucionalitat. 
 
El cas és que l'article 35 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional preveu la 
qüestió d'inconstitucionalitat per al supòsit què l'òrgan jurisdiccional consideri que 
una norma amb rang de llei aplicable al cas, de la validesa de la qual en depengui la 
resolució, pugui ser contrària a la Constitució. Aquesta possibilitat queda configurada 
com un últim recurs, un cop constatada una situació de bloqueig derivada de les 
circumstàncies esmentades. 
 
En el cas que ens ocupa no hi ha dubte que el Decret llei 6/2022 i la Llei 8/2022 
resulten aplicables al cas, perquè el que es demana és que es garanteixi una 
determinada intensitat de l'ús del castellà en l'ensenyament que rep la filla de l'actor, 
concretament, un percentatge mínim del 25% com aquesta Sala ha establert en 
ocasions anteriors. En segon lloc, hem considerat ja en la interlocutòria abans 
esmentada, i seguim considerant ara, que el model lingüístic establert en les dues 
normes de referència resulta inconstitucional per oposició al model de conjunció 
lingüística, que és el model constitucional que reivindica l'actor. 
 
Ara bé, arribats a aquest punt, un cop el recurrent ha depurat la seva pretensió, 
entenem que, si bé no resulta possible una intervenció jurisdiccional de caràcter 
general referida al sistema d'ensenyament en el seu conjunt, la situació no és la 
mateixa quan es tracta d'abordar el cas específic d'un  alumne concret. 
 
En efecte, el que demana el recurrent és el següent: 
 

“que se declare el derecho de la hija de mi representado a ser escolarizada 
mientras permanezca en el sistema educativo catalán de manera efectiva 
mediante la utilización vehicular normal del castellano y del catalán en un 
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porcentaje que no podrá ser inferior al veinticinco por ciento de las horas 
efectivamente lectivas, debiendo impartirse en dichas lenguas oficiales, 
además del área, materia o asignatura lingüística correspondiente a su 
aprendizaje, al menos otra área, materia o asignatura no lingüística curricular 
de carácter troncal o análoga.” 

 
Com s'ha dit, no es planteja en aquest recurs la situació general del sistema 
d'ensenyament de Catalunya, sinó la situació concreta de la filla del recurrent. 
 
El que és rellevant per a una situació concreta no és pròpiament la caracterització 
formal d'una i altra llengua oficial, la seva paritat qualitativa o els criteris generals per 
determinar-ne l'ús docent per part del centre escolar. El que és determinant és la 
possibilitat de garantir jurisdiccionalment a l'alumne un ús docent mínim del castellà 
que, en definitiva, és allò que ací es pretén.     
 
Per abordar la resposta a la tutela judicial que se'ns demana, cal atenir-se, en primer 
lloc, a la situació concreta de l'alumne per tal de verificar si, efectivament, es 
produeix un desequilibri en l'ús del castellà. En segon lloc, caldrà verificar si és 
possible corregir dit desequilibri a partir de mesures que no siguin incompatibles amb 
el marc legislatiu. 
 
Cal remarcar que l'ús docent  de les llengües en una classe o en un grup ha de ser 
definit per l'escola atenent l'ordenament jurídic sense excepció; això és, atenent el 
Decret llei 6/2022 i la Llei 8/2022, mentre estiguin formalment vigents, però 
respectant també la resta de disposicions legals, com admet l'article 2.a/ del Decret 
llei 6/2022, incloent-hi la Constitució i el model de conjunció lingüística que aquesta 
norma imposa. 
 
Doncs bé, segons va informar la inspecció educativa, en data 21 de gener de 2019, 
quan es va dictar la resolució impugnada la filla de l'actor rebia en castellà les 
assignatures de Llengua Castellana i d'Educació Física. A banda, se li prestava 
atenció individualitzada en la mateixa llengua, i constava, així mateix, que les 
comunicacions i circulars enviades a la família es trametien en llengua castellana. És 
aquesta situació la que va donar lloc a la mesura cautelar dictada en aquestes 
actuacions. 
 
Posteriorment, s'ha practicat una diligència final per tal de verificar la situació actual. 
D'aquesta en resulta que en el curs 2022-2023 el centre escolar imparteix en llengua 
castellana les matèries d'Educació Física, projectes propis del centre, Escriptura 
Creativa i Llengua Castellana, amb un total setmanal de 5 hores. Alhora, s'impartien 
en anglès les matèries o assignatures de Coneixement del Medi Natural, Educació 
Artística Plàstica i Llengua Anglesa, amb un total setmanal de 5 hores. Finalment, la 
resta d'assignatures o matèries s'imparteixen en català, amb un total de 12,5 hores 
setmanals. 
 
S'informa, així mateix, en termes generals, que els materials didàctics i la llengua 
usada pels professors es corresponen amb l'assenyalada per l'assignatura. També 
que el centre disposa d'aules d'acollida que donen suport lingüístic als alumnes de 
nova incorporació. 
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No consta que aquesta distribució horària dels usos lingüístics respongui a una 
anàlisi actualitzada del context sociolingüístic del centre, ja que l'única referència 
aportada es remunta a l'any 2008. 
 
Sigui com sigui, hem de considerar que la presència del castellà és insuficient tenint 
en compte conjuntament la naturalesa de les matèries i les hores lectives impartides 
en aquesta llengua. Certament, l'Educació Física és una més de les 8 àrees de 
l'educació primària, segons disposa l'article 8 del Decret 175/2022, que són àrees no 
jerarquitzades en funció de la seva importància. També és cert que l'Educació Física 
ha anat assolint una importància prou rellevant en l'educació i en la significació per a 
l'alumne, atesa la seva vinculació amb l'esport i també amb la salut física i mental, 
segons els continguts atribuïts a aquesta matèria. Ara bé, no és menys cert que la 
utilització del llenguatge no té en aquesta assignatura la rellevància que té en les 
altres matèries, de forma que probablement es podria considerar que la utilització 
vehicular del castellà és inferior a la de l'anglès que, amb el mateix nombre d'hores 
lectives, inclou dues matèries curriculars obligatòries, en què l'ús de la llengua és 
intensiu i de molta rellevància. 
 
Certament, per a la filla del recurrent la situació és millor, ja que, en el seu cas, les 
hores lectives setmanals en castellà són 6,5 sobre un total de 22,5, en un context 
d'ensenyament trilingüe, però no és menys cert que no és aquesta la situació que 
hem de considerar en resoldre aquest recurs, atès que la situació actual de la filla de 
l'actor respon a la mesura cautelar adoptada en el seu moment. 
 
 
En definitiva, cal considerar que l'ús de la llengua castellana seria insuficient en cas 
de decaure la mesura cautelar adoptada en el seu moment.  
 
En conclusió, encara que no es pugui utilitzar un paràmetre percentual com demana 
el recurrent, el coneixement precís de la situació concreta de l'alumna afectada 
permet en aquest cas establir una garantia d'adequació de l'ús de les llengües 
oficials, d'acord amb el sistema de conjunció lingüística en termes substancialment 
iguals als sol·licitats, concretament, reconeixent el dret de l'actor que, mentre la seva 
filla romangui escolaritzada en el sistema educatiu català, rebi de manera efectiva en 
castellà, a part de l'assignatura o matèria corresponent a l'aprenentatge de dita 
llengua, una o unes matèries o assignatures addicionals que, per la seva importància 
en el conjunt del currículum i la seva càrrega lectiva, puguin ser considerades com a 
principals. 
 
  
QUART. Pronunciament sobre els costes processals 
 
No hi concorren les circumstàncies determinants per a la imposició de les costes 
processals. 
 
 
 
Atesos els fonaments esmentats.  
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HEM RESOLT 

 
 
Primer. Estimar parcialment el recurs interposat pel Sr.Francesco Celotto i, en 
conseqüència, declarar el dret de la seva filla que, mentre romangui escolaritzada en 
el sistema educatiu català, rebi de manera efectiva en castellà, a part de 
l'assignatura o matèria corresponent a l'aprenentatge d'aquesta llengua, una o unes 
matèries o assignatures addicionals que, per la seva importància en el conjunt del 
currículum i la seva càrrega lectiva, puguin ser considerades com a principals. 
 
Segon. No efectuar pronunciament sobre les costes processals. 
 
 
Notifiqueu aquesta Sentència a les parts. Aquesta Sentència no és ferma i s'hi pot 
deduir en contra, si s'escau, recurs de cassació davant d'aquesta Sala, de 
conformitat amb el que disposa a la secció 3a, capítol III, títol IV de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA). El 
recurs s'ha de preparar en el termini previst a l'article 89.1 LJCA. 
 
 
 
 
 
 
Així mateix, advertiu les parts que, al BOE núm. 162, de 16 de juliol de 2016, apareix 
publicat l'acord, de 20 d'abril de 2016, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, 
sobre l'extensió màxima i d'altres condicions extrínseques dels escrits processals 
referits als recursos de cassació. 
 
 
Adjunteu-ne un testimoniatge a les actuacions principals. 

 

 

Aquesta és la nostra Sentència, que pronunciem, manem i signem. 

 

 

E/ 
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PUBLICACIÓ.- El dia d'avui, i en audiència pública, el magistrat ponent ha llegit i ha 

publicat la Sentència anterior. En dono fe. 
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