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El TC tomba les ajudes públiques
per a l'escolarització en castellà a
Catalunya
El tribunal anul·la alguns articles de la Lomce perquè considera que envaeixen
competències de la Generalitat | L'anomenada Llei Wert preveia fer pagar al
Govern 6.000 euros a les famílies que demanaven l'escolarització en castellà

El ministre espanyol d'Educació, José Ignacio Wert. Foto: Congrés espanyol

Revés del Tribunal Constitucional al govern espanyol. L'alt tribunal dona la raó a Catalunya i
aquest dimarts ha estimat parcialment, i per unanimitat, el recurs de la Generalitat contra la Llei
Orgànica de Millora de la Qualitat de l'Educació (Lomce), més coneguda en el seu temps com la
Llei Wert, i i ha anul·lat alguns dels preceptes per considerar que envaeixen competències
autonòmiques en matèria d'educació.
Aquests articles preveien una ajuda de 6.000 per a les famílies que volguessin escolaritzar els
seus fills en castellà a Catalunya. Així, la sentència considera que el sistema dissenyat per la llei
per garantir l'ensenyament en castellà pagada amb fons públics, que va impulsar l'exministre
José Ignacio Wert i que va despertar molta oposició en diversos sectors de l'escola catalana, no
respecta el repartiment de competències entre l'Estat i les autonomies.
Les qüestions anul·lades pel TC obligaven el Govern, amb recursos públics, a pagar
l'escolarització d'aquells alumnes que demanaven fer-ho en castellà. Concretament, el sistema
dotava el ministeri per pagar 6.000 euros per cada alumne i, posteriorment, el govern central
retirava la quantitat total de les partides de finançament que corresponien a la Generalitat.

https://www.naciodigital.cat/noticia/148975/tc-tomba-ajudes-publiques-escolaritzacio-castella-catalunya
Pagina 1 de 2

L'executiu català va presentar un recurs
d'inconstitucionalitat l'any 2014 al·legant que la
Moncloa envaïa el terreny de joc autonòmic en matèria
d'educació
La sentència fa referència, en concret, a la capacitat del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, a
través de l'Alta Inspecció d'Educació, de decidir sobre l'escolarització d'aquests alumnes en centres
privats i el seu finançament. Apunta que no es poden dictar des del govern central, per via del
reglament, les bases de l'educació plurilingüe.
El pronunciament del TC arriba en plena ofensiva des de Madrid contra la immersió lingüística a
Catalunya, tot i que els plans de Wert ja havien quedat aigualits en el si d'un executiu que en
l'actual legislatura no disposa de majoria absoluta en el Congrés i que necessita d'acords amb
altres forces per sobreviure a l'aritmètica parlamentària.

Consulta la sentència completa del TC sobre el recurs del Govern contra la LOMCE
Sentència del Tribunal Constitucional sobre el recurs del Govern contra la LOMCE
(https://www.scribd.com/document/371939919/Sentencia-del-Tribunal-Constitucional-sobre-elrecurs-del-Govern-contra-la-LOMCE#from_embed) by naciodigital
(https://www.scribd.com/user/304645350/naciodigital#from_embed) on Scribd
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