
Estudo sobre a legalidade das Bases desde a perspectiva constitucional.
Luís Villares Naveira. 

SÍNTESE DAS CONTRADICIÓNS ENTRE A DOUTRINA CONSTITUCIONAL 
E AS LEIS DE NORMALIZACIÓN E AS BASES.

Aquí non se abordan todas as críticas que os sectores sociais  podan facer ás Bases –iso pode formar parte do 
debate político, pero móvense todas dentro das marxes constitucionais- senón unicamente aquelas que poden entrar 
en clara contradición coas prescricións da doutrina do noso Alto Tribunal sobre o ensino en galego.

Primeira-. Ineficacia demostrada das Bases dende o punto de vista do resultado.

Presupostos:

a. O poder público ten o deber de actuar positivamente en favor da liberdade e a igualdade;
b. O coñecemento suficiente do galego pola cidadanía é función que corresponde asegurar ao Poder 

público competente. Esta función non é dispoñible para o Poder público ;
c. A situación sociolingüística actual demostra a falta de competencia lingüística axeitada do galego, que 

non se revela do castelán, e unha presenza de prexuízos contra o primeiro,  derivados da falta de 
prestixio social;

d. O coñecemento do idioma galego é presuposto previo para exercitar o dereito á liberdade de escolla 
entre as linguas oficiais;

e. O ensino é o medio de promoción máis eficaz de asegurar o coñecemento das linguas oficiais;
f. Este deber é de resultado, non de medios;
g. O resultado da competencia é o que dota aos individuos de liberdade para escoller, e os coloca en 

posición de igualdade;
h. Os datos do MSG 2004 elaboráronse cun sistema de ensino que consolidara un mínimo dun terzo de 

materias vehiculizadas en galego;
i. As medidas adoptadas ata o de agora no ensino amosáronse insuficientes para acadar o resultado;
j. Esta situación é incompatible co mandado constitucional de liberdade e igualdade. 

Contido das Bases: 

O proxecto deseña un sistema que limita a vehiculización da lingua galega a un terzo das materias (art. 4) –
situación semellante a do Decreto de 1995-  sen asegurar que estas sexan as que máis destreza esixen no manexo oral e 
escrito da lingua. Ademais exímese ao alumnado do esforzo derivado de practicar as catro destrezas na lingua en que 
se imparte a materia, fóra do ensino das linguas (art. 7.3), algo que nunca antes sucedera.

Nin na formación profesional, artística, deportiva ou de adultos se garante unha mínima porcentaxe de galego 
nas aulas (arts. 5 e 6).

Conclusións: 

- As Bases propoñen un modelo demostradamente ineficaz –testado sobre o Decreto de 1995 no MSG de 2004- 
para o resultado que as Leis buscan;

- Este deseño manterá á poboación nun descoñecemento crecente do galego á saída do sistema educativo;
- As Bases afástanse dos mandados constitucionais de asegurar o resultado de adquisición de competencias 

lingüísticas en galego;
- As Bases impiden así que os individuos, á saída do sistema educativo, podan elixir libremente a lingua da súa 

elección, porque carecerán das destrezas suficientes para se manexar en galego;
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- Eses  mesmos  cidadáns/ás  serán  colocados,  por  unha  decisión  do poder  público  de  non articular  medios 
suficientes,  nunha situación de desigualdade –e polo tanto discriminatoria- con relación ao resto do corpo 
social.

En síntese, a vontade expresada nas Bases atenta contra os principios de igualdade e liberdade dos cidadáns para 
o  exercizo,  ao  rematar  a  escola,  dos  dereitos  lingüísticos  derivados  da  oficialidade  e  coloca  ao  executivo  nunha 
posición voluntariamente rebelde aos mandados constitucionais sobre a función do sistema educativo.

Segunda-. Confusión entre a igualdade como medio e a igualdade como fin. 

Presupostos:

a. A igualdade de trato como dereito fundamental esixe que as situacións que reciben a atención do 
poder público sexan idénticas ;

b. Cando existe entre as situacións sociais un suposto de feito diferente de partida, se esa diferenza é 
arbitraria  á luz  dos principios   constitucionais,  o tratamento que o poder público  fai  ten que ser 
distinto ;

c. A doutrina constitucional entende que a situación de desvantaxe histórica e actual do galego respecto 
do castelán como lingua oficial é inxusta e debe ser superada ;

d. O Poder  público  ten neste  caso  que dispensar  un tratamento diferenciado ao galego respecto do 
castelán porque a súa situación é diferente ;

e. Ese tratamento diferente ten que acadar remover coa situación de desigualdade de partida e acadar a 
equiparación competencial e de prestixio social de ambas linguas ;

f. Este modo de tratamento é o doutrinalmente chamado dereito desigual igualatorio ;
g. O punto  de  referencia  do  tratamento  desigual  son  os  obxectivos  de  igualdade  que se  pretenden 

acadar. A desigualdade como medio persegue a igualdade como fin ;

Contido das Bases: 

O proxecto deseña un sistema consistente en igualdade na distribución da vehiculización das linguas por 
materias en terzos (art. 4), e pon a énfase no mandado do equilibrio, prohibindo implicitamente excesos (art. 4.1, 4.2 e 
4.3) e explicitamente que o profesorado imparta as aulas en galego cando non se dispón polas familias ou o Claustro 
(arts. 4.2. e 4.3.). Concíbese a equidistancia ou a equidade lingüística no ensino como un fin, e non coma un medio.

Prodúcese incluso unha quebra desa igualdade nas Bases cando se faculta ao alumnado a que non practiquen 
as destrezas das linguas en que se vehiculan nas materias, o que á vista do MSG xerará unha migración cara á lingua 
habitual –maioritariamente castelán- dificultando aínda máis a adquisición de competencia oral e escrita en galego 
(art. 7.3.).

Nin na formación profesional, artística, deportiva ou de adultos se garante unha mínima porcentaxe de galego 
nas aulas (arts. 5 e 6) co que nestes eidos nin sequera a igualdade formal no medio se establece.

Conclusións: 

- As Bases fan unha proposta que entende mal a doutrina constitucional,  que concibiu sempre a igualdade 
como fin e non como medio;

- O sistema só sería aceptable nunha situación de linguas normalizadas en que a situación de partida entre 
ambas fose equiparable e por iso non existise lexitimidade constitucional para o tratamento diferenciado;

- Dado que a situación sociolingüística é outra, as Bases erran na concepción da igualdade, porque o mandado 
constitucional é que esta se acade como fin, non que se dispoña como medio;

- A  doutrina  constitucional  considera  discriminatorios  deseños  como  o  das  Bases  no  que  cun  tratamento 
formalmente igual ou neutro realmente se dispensa un resultado desigual ou discriminatorio.
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En síntese as Bases confunden deliberadamente o principio e o dereito á igualdade en materia lingüística, porque 
dispensan a igualdade como medio cando o seu deber constitucional é asegurar a igualdade como resultado, e este foi 
demostrado mediante os datos do MSG 2004 que non é posible e que máis aínda, se afasta máis de selo. 

En consecuencia dispénsase un tratamento materialmente discriminatorio coa lingua galega nas Bases.

Terceira-.  Confusión entre  a liberdade como medio e a liberdade como fin.

Presupostos:

- A CE quere que o Poder público cree as condicións para que os cidadáns podan escoller con liberdade a 
lingua oficial que queiran usar ;

- O sistema educativo prepara para que os cidadáns sexan libres á hora de escoller a lingua cando saian das 
aulas ;

- O ensino é o medio no que a política educativa pública ten que incidir, e coa intensidade que sexa precisa, 
para crear nos individuos as condicións que os fagan libres ;

- A liberdade configúrase como unha meta que debe acadar o sistema educativo ;
- Para a  consecución  deste obxectivo o poder  público  ten que deseñar  instrumentos  educativos  que sexan 

funcionais –eficaces- para acadalo ;
- O deseño eficaz para a capacitación lingüística pasa por discriminar positivamente a lingua galega para lle 

dotar ao estudantado da formación que familiar e socialmente non reciben .

Contido das Bases: 

As Bases formulan a liberdade de elección lingüística do ensino como un fin en si mesmo (art. 4), e trasladan a 
decisión sobre a vehiculización das materias a órganos que non actúan con criterios pedagóxicos encamiñados á obter 
o resultado de capacitación lingüística, como é o membro encargado de realizar a inscrición dos/as alumnos/as, ou aos 
Claustros, aos que tampouco se lles esixen tales criterios (art. 4.2. e 4.3.).

A liberdade articúlase por maiorías simples de cursos escolares, de modo que non se respecta a vontade de 
todos os que emiten a súa opinión, senón só dos que constitúan esa maioría (art. 4.2. e 4.3.). Estes procesos de votación 
nalgúns casos só se exercitan cada catro anos, período que non corresponde con ningún ciclo  educativo e só con 
períodos electorais.

Formulado como un postulado de liberdade do que sería titular o menor, permítese que o alumnado non 
practique as destrezas das linguas en que se vehiculan nas materias (art. 7.3.), o que á vista do MSG xerará unha 
migración cara a lingua habitual –maioritariamente castelán- dificultando aínda máis a adquisición de competencia 
oral e escrita en galego. 

Conclusións: 

- As Bases conteñen un erro xurídico-constitucional conceptual básico que consiste en confundir a liberdade na 
elección dos medios coa liberdade no resultado que ten que acadar o sistema educativo;

- A  actual  situación  sociolingüística  determina  que  a  intervención  non  científica  e  inmotivada  (pois  así  o 
deseñan as Bases) de menores, dos adultos que os inscriban nos centros e do Claustro na configuración da 
vehiculización oral e escrita da lingua galega nas materias fará que o sistema sexa ineficaz para acadar un 
resultado material ou substancialmente libre;

- Este sistema que fai que o ensino sexa o lugar de escolla da lingua fará que fóra os individuos non teñan 
capacidade para escoller, o que lles negará a condición de seres libres para exercitar os dereitos constitucionais 
derivados da oficialidade lingüística do galego;
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- As bases  desoen o mandado constitucional  de  intervir  con intensidade  na mocidade  mediante  o  sistema 
educativo para que ao saír da escola sexan libres para escoller a lingua que queiran.

Pódese concluír  que ao deseñar un sistema no que a elección de lingua das materias non estea sometida aos 
criterios científicos que deben estar orientados á capacitación lingüística nas dúas linguas xerará situacións de falta de 
liberdade en individuos que non poderán escoller falar, ler, escribir ou entender a nosa lingua porque non posuirán 
coñecementos  –destreza-  suficiente  nela,  porque  o sistema educativo  non foi  quen de garantirlla.  Isto  oponse  ás 
prescricións constitucionais sobre o papel do sistema educativo en relación ás linguas oficiais. 

A errónea formulación de liberdade como sinónimo de escoller a lingua no ensino implicará a ausencia de liberdade cando se  
saia da escola. O sistema xa está creando individuos non libres (MSG 2004) e as Bases acentuarán esta situación, o que 
está vedado pola CE e toda a doutrina constitucional.

Cuarta-. Desobediencia ao mandado legal de progresividade. 

Presupostos:

- o lexislativo concibiu as políticas de normalización como progresivas ;
- a progresividade implica o aumento gradual de medios e a remoción paulatina de obstáculos para acadar a 

finalidade prevista na norma ;
- a  finalidade  das  leis  de  normalización  é  acadar  un  uso  normal  do  galego  e  rematar  coa  discriminación 

histórica e aínda actual á que se ve sometida esta lingua oficial ;
- os  datos  do  MSG  2004  demostran  que  esta  discriminación  ,  desvantaxe  social  e  falta  de  competencia 

lingüística concorren no corpo social neste momento;
- a progresividade na implementación da LNL determinou sucesivamente decretos que garantiron a presenza 

do galego como materia de ensino, a presenza como vehículo en ciencias sociais e historia e finalmente que 
abranguese un mínimo da metade das materias cursadas polo estudantado;

- esta  política  de  progresividade  é  constitucional  porque  como  medio  admítese  a  imposibilidade  de 
implementar  de  golpe  toda  a  política  de  normalización  por  falta  de  medios  persoais  e  materiais,  pero 
concíbese tamén como un proceso de incremento gradual orientado a que a discriminación positiva faga que 
unha maioría de materias vehiculadas en galego garantan ao final do sistema educativo a liberdade de escoller 
a lingua que queiran falar e a igualdade co resto de persoas que poden facelo .

Contido das Bases: 

As  bases  declaran  fundarse  na  LNL  (art.  1)  pero  logo  establecen  un  sistema  de  terzos  completamente 
igualitario (art. 4) sen ter en conta a situación sociolingüística,  e formula as bases para que o galego poda quedar 
relegado ás materias con menos necesidade de interacción lingüística (art. 4.2. e 4.3.) e nin sequera se garante que os 
rapaces empreguen o galego onde esta lingua sexa o vehículo da materia (art. 7.3.). 

Tamén se prohibe aos profesores empregar o galego en función da decisión inmotivada da maioría simple das 
persoas que inscriben os menores ou do Claustro (art. 4.2. e 4.3.).

As Bases reducen a presenza de galego no ensino verbo do sistema en vigor un mínimo do 17% e o sistema de 
cupos impón un máximo de galego restrinxido a un terzo (art. 4). 

Conclusións: 

- Ao reducir o cupo de galego no ensino a un 30% incúmprese o mandado de progresividade;
- Ao ser a progresividade unha idea esencial das políticas de normalización e estar declarada na LNL, as Bases 

contradín abertamente unha norma de rango superior, precisamente a que é fundamento da promulgación 
das Bases;
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- Só por esta razón o decreto que seguise estas Bases sería ilegal;
- A prohibición do uso do galego entre o profesorado como lingua en que se imparten as materias  atenta 

directamente contra a declaración do galego como lingua oficial da administración educativa e ao reemprazar 
outra norma anterior na que se permitía e mesmo se alentaba quebra de novo coa progresividade;

- Non existen razóns sociolingüísticas para establecer un cupo para o galego, que este sexa dun terzo,  e que 
estea prohibido superalo;

- Permitir que os alumnos non empreguen a lingua docente das materias reduce as súas habilidades e práctica 
para acadar as competencias que a anterior normativa non restrinxía;

- Dende a perspectiva da progresividade un decreto que prohibe que o galego se sitúe por diante do castelán 
como lingua docente contradí a normativa anterior e é máis restrictiva.

En síntese, ao deseñaren as Bases un Decreto con mingua do galego verbo do anterior, reducilo a un terzo do 
horario lectivo, impoñer esa porcentaxe como tope, prohibir ao profesorado empregalo en casos distintos dos taxados 
e non fomentar que os rapaces o empreguen nas materias onde é lingua docente converten a proposta en ilegal. 

Quinta-. Desobediencia do mandado legal de asegurar a primeira ensinanza na lingua materna. 

Presupostos:

- A LNL garante o dereito de que os/as nenos/as reciban a primeira ensinanza en lingua materna. Igual fai a 
CELRM . 

Contido das Bases: 

As Bases prevén que o primeiro ensino se vehicule na lingua que sexa predominante por criterios de maioría 
na aula ou no curso, impoñendo esta lingua á minoría da aula (art. 3).

Conclusións: 

As bases formulan unha proposta ilegal. Neste caso non hai marxe interpretativo. 27 anos despois da LNL o 
sistema público ten os medios persoais e materiais para dispensar este servizo. A configuración das Bases contradí 
unha disposición formulada imperativamente e non sometida aos condicionantes da progresividade, e polo tanto é 
claramente ilegal por vulnerar explicitamente o contido da Lei que di desenvolver. 

Sexta-. Desobediencia ao mandado legal de discriminación positiva nos medios expresado na LNL e na CELRM.

Presupostos:

- A CE manda tratar igual as situacións iguais e desigual as que son desiguais ;
- O TC entendeu que  as  diferenzas  de  lingua  entran  dentro  das  categorías  de  desigualdade  que  non son 

admisibles constitucionalmente porque impiden o exercizo dos dereitos contemplados na CE e no EAG ;
- A CE obriga aos poderes a actuar positivamente a favor dos colectivos discriminados e considera que a lingua 

e os seus falantes están dentro desa categoría de discriminación que hai que superar ;
- Para superalo, a CE obriga aos poderes públicos a dúas cousas: 

i. non facer lexislación formalmente discriminatoria en contra da lingua ;  e
ii.  a incentivala mediante políticas de acción positiva ;

- A acción positiva  consiste  en establecer un tratamento diferenciado e favorable a prol  da lingua que está 
minorizada ;
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- Ese tratamento implica poñer uns medios que teñan a suficiente eficacia para garantir o resultado buscado, de 
xeito que as medidas teñen que ser analizadas dende o punto de vista do que pretenden alcanzar, non do seu 
contido en si mesmo ;

- En materia lingüística é unha obriga constitucional dispoñer os medios para acadar o resultado de que os 
cidadáns podan escoller con liberdade e igualdade a lingua oficial na que queiran expresarse ;

- Hoxe isto non sucede - MSG 2004- ;
- A  forma  que  adopta  o  lexislador  para   a  acción  positiva  son  as  leis  que  teñen  contidos  materiais  de 

normalización, que son, en relación ao ensino non universitario a LODE, a LNL e a CELRM ;
- Todas esas normas, procedentes do poder lexislativo, estatal ou autonómico, vinculan ao poder executivo, que 

ten potestade regulamentaria sometida á lei ;
- O contido normalizador implica o deber de asegurar o resultado de igualdade de linguas e por medio da 

adquisición de competencia a elección libre ;
- O medio que dispón a lexislación de normalización é o de fomentar, o de establecer unha acción positiva en 

favor do galego ;
- Esa acción positiva tradúcese na educación na necesidade de que o galego se ensine con tal intensidade que 

permita acadar o resultado ;
- Esa especial intensidade inclúe como núcleo esencial a vehiculización fundamental do ensino en galego como 

medio para acadar o fin e compensar o déficit social da poboación escolar en relación á lingua;
- Os medios dispostos deben ponderarse en función dese resultado e ese debe ser o parámetro de medida, e non 

os medios en si mesmos considerados ;
- A  discriminación  positiva  contén  como  núcleo  básico  unha  acción  na  que  se  prima  unha  lingua  –a 

minorizada- sobre outra – a dominante- para acadar mediante este trato diferente a igualación no resultado ;
- Tratar igual situacións desiguais é discriminar dende o punto de vista material; a igualdade formal cando 

existe desigualdade material é tratamento discriminatorio ;
- A igualdade aparentemente neutra e equidistante non vale para acadar a igualdade substancial porque non 

corrixe a desigualdade de partida, mantendo ou acentuando a situación discriminatoria ;

Contido das Bases: 

As Bases prevén unha presenza equitativa de galego, inglés e castelán en terzos iguais (art. 4). No ensino non 
se potencia porcentualmente o galego fronte o castelán, nin sequera o inglés. 
Non se garante que os nenos adquiran mediante a práctica oral e escrita a destreza suficiente para dominar o galego 
onde é lingua vehicular (art. 7.3.).

 
Conclusións: 

As Bases deseñan un sistema que non é materialmente normalizador, porque non prima ao galego fronte ao 
castelán, é máis, postérgao ata relegalo en igualdade de trato cunha lingua que non ten carácter cooficial. 

As Bases contradín materialmente a LNL e a CELRM porque no proxecto non se fomenta, non se prima ao 
galego como lingua  minorizada.  O tratamento  que  se  lle  dispensa  é  formalmente  igual  có  castelán  ignorando a 
diferente situación de partida de ambas. Ao ser un tratamento formalmente igual xera un tratamento materialmente 
desigual, e polo tanto discriminatorio, prohibido pola constitución. 

As  Bases  contradín  así  a  xerarquía  normativa  ao  non  constituíren  o  desenvolvemento  dunha  lei  de 
normalización e ademais xeran un tratamento discriminatorio proscrito constitucionalmente. Por esta razón o texto é 
ilegal.
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