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Barcelona, 30 de gener de 2014.

S'ha donat compte; l'escrit anterior presentat pel Sr. Lletrat de la Generalitat,
uniu-lo al recurs, i doneu-ne còpia a la part contrària, als efectes escaients; i

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER.- En  el  tràmit  d'execució  de  la  sentència  de  la  Sala  Tercera  del
Tribunal Suprem de data 16 de desembre de 2010, es va dictar interlocutòria de
data 28 de juliol  de 2011 mitjançant la qual es va establir  el  termini de dos
mesos per tal què la Consellera d'Educació adoptés les mesures necessàries
als efectes d'adaptar el sistema d'ensenyament lingüístic pel que fa a la filla de
la recurrent,  XXXXXXXXXX, a la nova situació creada per la declaració de la



referida sentència.

SEGON.- Mitjançant  escrit  data  9  d'abril  de  2013 l'actora  va  instar  incident
d'execució de sentència. Un cop admès l'incident, en data 26 de juny de 2013
la Secretària general d'Educació va comunicar al Tribunal les actuacions que
s'han dut a terme en compliment de la sentència.

Posteriorment i a la vista de les al·legacions de l'actora, es va requerir al centre
escolar per tal que informés sobre la llengua en la que es duen a terme les
classes o els espais educatius, amb expressió de les hores impartides en una o
altra llengua oficial.

Mitjançant interlocutòria de data 14 de novembre es va tenir per no executada
la sentència, tot requerint l'Administració als efectes de determinar les matèries
que s'impartiran en castellà a l'alumne afectat juntament amb els  condeixebles
de la seva classe i la proporció que hom consideri procedent respecte el total
d'hores setmanals.

L'anterior requeriment ha estat complimentat per part de l'Administració en el
sentit de remetre's a la resolució ja dictada en el seu moment per executar la
sentència 

Ha estat ponent l'Ilm. Sr EDUARD PARICIO RALLO, Magistrat d'aquesta Sala

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- En síntesi, el marc legal aplicable és el següent:

1.- El Tribunal Constitucional ha establert a les sentències núm. 337/94 -fj 10è- i
núm.  31/2010  -fj  24è-  la  doctrina  segons  la  qual  “...resulta  perfectamente
legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística
en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo”, encara
que sempre amb el  límit  que “ello no determine la  exclusión del  castellano
como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso
en el territorio de la Comunidad Autónoma” .

2.-  En  desenvolupament  de  la  doctrina  constitucional  que,  en  el  seu
pronunciament  nuclear,  s'ha  transcrit,  el  Tribunal  Suprem  va  reconèixer  en
sentencia de 9 de desembre de 2010 (recurs núm. 793/2009) “...el derecho del
recurrente a que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el
sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y en consecuencia
y para ello la Generalidad deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para
adaptar  su  sistema  de  enseñanza  a  la  nueva  situación  creada  por  la
declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera
también al  castellano como lengua vehicular  de  la  enseñanza  en Cataluña
junto con el catalán”.



Alhora, la sentència del Tribunal Suprem de 19 de febrer de 2013 (recurs núm.
1515/2012), ha precisat en el seu fonament sisè, que l'anterior determinació:
“...ha  de  interpretarse,  en  atención  a  la  legitimación  que  correspondía  al
recurrente y al sentido de la petición que en su día dirigió a la Generalidad de
Cataluña, como un reconocimiento de que el  derecho que impetraba no se
satisfacía  con la  prestación  a  sus hijos  de  una atención  particularizada  en
castellano, sino con la entera transformación del sistema, de modo que sus
hijos  junto  con  sus  condiscípulos,  utilizaran,  en  la  proporción  que  la
Generalidad estimase conveniente, el castellano como lengua vehicular en la
enseñanza, pero referido ese sistema al seguido en el colegio y curso en que
los hijos del recurrente siguieran la enseñanza, tal como ha declarado el Auto
objeto del presente recurso de casación”. 

 3.- En definitiva es tracta que, sense perjudici del manteniment del català com
a centre de gravetat del  sistema, es faci  efectiva la presència vehicular del
castellà  en  una  proporció  raonable,  que  “no  haga  ilusoria  o  simplemente
constituya  un  artificio  de  mera  apariencia  de  la  obligada  utilización  del
castellano como lengua vehicular ” (Tribunal Suprem, Sala 3ª, sentències de 9
de desembre de 2010 -recurs núm..793/09-, de 19 de maig de 2011 -recurs
núm. 295/10-, i de 24 de setembre de 2013 -recurs núm. 2895/12-).

Un principi  el  de proporció raonable que cal relacionar amb el de presència
adequada de les dues llengües oficials  previst  a l'article  21.3 de la Llei  del
Parlament núm. 1/98 i  a l'article 35.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
aprovat per Llei orgànica núm. 6/2006. 

Un plantejament que  “es algo bien distinto de la atención individualizada en
castellano  que  conduce  a  una  situación  de  discriminación  prácticamente
idéntica a la separación en grupos clase por razón de la lengua habitual...”
( Tribunal suprem, sentencies de 12 juny de 2012, recurs núm. 5825/2011, i de
24 de setembre de 2013, recurs núm. 2895/2012) .

SEGON.- D'acord  amb  els  anteriors  paràmetres,  aquest  Tribunal  ha  tingut
ocasió  d'examinar  supòsits  de  naturalesa  similar  al  present,  admetent  la
suficiència  de  la  presència  vehicular  de  la  llengua  castellana  en  proporció
raonable als centres educatius als què es refereix el  recurs núm. 485/2006
(acte de 10 d'octubre de 2013, referit a 3r i 4t d'ESO i 1r de Batxillerat) i al
recurs núm. 335 /2012 (acte de 17 d'octubre de 2013, referit als ensenyaments
infantils de  P-4 i P-5) . 

Tanmateix,  en  el  present  cas  no  s'ha  pogut  constatar  aquesta  utilització
vehicular  del  castellà  en  proporció  raonable,  de  forma  que  l'Administració
demandada va ser requerida per aquest Tribunal als efectes que "determini les
matèries que s'impartiran en castellà  ... , juntament amb els altres companys
de  la  seva  classe,  en  la  proporció  que  estimi  procedent  respecte  del  total
d'hores setmanals  ", en el ben entès que "en el cas que no es fixés aquesta
proporció,  o  fora  manifestament  insuficient  per  entendre  que  el  castellà  és
també llengua vehicular docent, la Sala procedirà a la seva determinació".



L'Administració  demandada  no  ha  complimentat  degudament  l'anterior
requeriment,  el  que  no  pot  ser  obstacle  per  a  l'execució  d'allò  que  es  va
resoldre en els  termes previstos als  articles 103.2,  104.1 i  134.1 de la Llei
jurisdiccional  en  relació  amb els  articles  38.1  i  87.1  de la  Llei  orgànica del
Tribunal Constitucional i  articles  5.1, 17.1 i 2 i  18.2 de la Llei Orgànica del
Poder Judicial. 

Així  doncs,  d'acord amb allò  que preveu l'article  108.1 de Llei  jurisdiccional
correspon recavar directament la col·laboració del centre educatiu en aplicació
de l'article 103.3 de la Llei esmentada, segons el qual "Totes les persones i
entitats públiques i privades estan obligades a prestar la col·laboració requerida
pels Jutges i Tribunals contenciós administratius per a la deguda i  completa
execució d'allò resolt”. 

TERCER.- Així doncs, correspon a aquest Tribunal determinar la proporció de
la presència vehicular del  castellà a l'escola, curs i  classe en què el fill  del
recurrent segueix l'ensenyament.

D'acord amb els paràmetres abans assenyalats, aquesta determinació ha de
partir de la consideració del català com a centre de gravetat del sistema, amb la
corresponent  projecció  d'aquest  principi  en  l'horari  lectiu,  fixant-se  una
presencia vehicular mínima del castellà a l'escola, curs i classe de referència. 

Aquest mínim ha de permetre que el castellà s'utilitzi com a llengua vehicular
en  l'àrea,  matèria  o  assignatura  lingüística  corresponent  a  l'aprenentatge
d'aquesta  llengua,  i  alhora  en  una  altra  àrea,  matèria  o  assignatura  no
lingüística curricular de caràcter troncal o anàloga.

En conseqüència, valorant els precedents que han estat admesos per aquest
Tribunal als què s'ha fet referència, les al·legacions i documentació aportades
per les parts i considerant altres precedents com ara la sentència del Tribunal
Europeu de Drets Humans de 23 de juliol de 1968 (Bèlgica, decisió a la tercera
qüestió),  procedeix  fixar  el  mínim  de  referència  en  el  25  %  de  les  hores
efectivament lectives. 

QUART.- D'acord  amb  allò  previst  als  articles  108.1  i  103.3  de  la  Llei
jurisdiccional i segons que s'ha avançat, correspon en aquest cas al director del
centre educatiu afectat adoptar les disposicions pedagògiques oportunes per tal
què, en el curs i classe on segueix els seus estudis el fill o filla del recurrent, es
compleixi  allò  que  estableix  aquesta  interlocutòria  en  el  termini  d'un  mes
comptat des de la notificació d'aquesta resolució, donant-ne compte al Tribunal.

D'acord amb els anterior fonaments,

PART DISPOSITIVA



LA SALA ACORDA:

Primer.- Tenir per no complimentat degudament el requeriment formulat a
l'Administració demandada, DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT (antes: Dept.
d'Educació),  mitjançant  interlocutòria  d'execució  de  la  sentència  dictada  en
aquest recurs.

Segon.- Partint  de  la  consideració  del  català  com a centre de  gravetat  del
sistema educatiu,  amb la  corresponent  repercussió en l'horari  lectiu  que ha
derivar d'aquest principi, hom  fixa la presència mínima del castellà com a
llengua vehicular en el curs i classe on el fill o filla del recurrent segueix
els seus estudis, en un 25 % de les hores efectivament lectives, havent
d'impartir-se en aquesta llengua oficial l'àrea, matèria o assignatura lingüística
corresponent al seu aprenentatge i alhora, com a mínim, una altra àrea, matèria
o assignatura no lingüística curricular troncal o anàloga.

Tercer.- Requerir al director del centre educatiu “Escolapies Sant Josep
de Calasanç” de Sabadell mitjançant la notificació d'aquesta resolució, per tal
que adopti  les disposicions pedagògiques oportunes als efectes de l'efectiva
execució d'allò que es disposa en aquesta interlocutòria; execució que haurà de
dur a terme en el termini màxim d'un mes comptat des de la notificació, donant-
ne compte al Tribunal.

Quart.- No correspon efectuar pronunciament sobre les costes. 

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició davant aquest Tribunal, en
el termini de CINC dies comptadors des del següent a la notificació, sense perjudici de la seva
inmediata executivitat. Cal fer-hi constar la infracció en què la resolució hagi incorregut a parer
del recurrent. Si no es compleixen els requisits establerts, el recurs no s'admetrà mitjançant una
provisió no susceptible de recurs.

D'acord amb el que disposa la disposició addicional quinzena de la LOPJ, per interposar recurs
de reposició cal constituir un dipòsit de 25,00 euros, en el Compte de Dipòsits i Consignacions
d'aquest  òrgan  judicial,  obert  a  BANESTO,  Compte  expedient  núm.  XXXXXXXXXX.  Cal
posar en el camp concepte, la indicació "recurs" seguida del codi: 20 "Contenciós-reposició". Si
l'ingrés es fa mitjançant transferència bancària l'import  s'ha de trametre al  compte número:
XXXXXXXXXX, indicant en el "concepte" el núm. de compte de l'expedient referit (16 dígits).
En  queden exempts  de  l'abonament,  en  tot  cas,  el  Ministeri  Fiscal,  l'Estat,  les  comunitats
autònomes, les entitats locals i els organismes autònoms dependents. Cal acreditar, si s'escau,
la concessió d'assistència jurídica gratuïta.

Així ho acordem i signem els Il·lms. Srs. Magistrats del Tribunal.
E



DILIGÈNCIA.- Tot seguit es compleix el que s'ha acordat. En dono fe.


