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DECRET
240/1998, de 27 d’agost, pel qual s’aprova el mapa
sociolingüístic de Catalunya i es declaren ofici-
als les dades estadístiques sobre el coneixement
de la llengua catalana resultants de l’Estadística
de població de Catalunya referida al dia 1 de maig
de 1996.

L’article 39.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener,
de política lingüística, disposa que el Govern de
la Generalitat ha d’elaborar un mapa sociolin-
güístic de Catalunya que ha de ser revisat cada
cinc anys per tal d’adequar a la realitat la seva
acció de política lingüística.

Les dades sobre el coneixement del català per
part de la població de Catalunya són les bàsiques
de l’esmentat mapa i, d’altra banda, tenen influ-
ència en determinades actuacions jurídiques i
polítiques que du a terme el Govern de la Ge-
neralitat.

En el qüestionari de l’Estadística de pobla-
ció de 1996 l’Institut d’Estadística de Catalunya
va incloure la pregunta específica sobre el nivell
de coneixement de la llengua catalana.

Vist que l’article 38 de la Llei 14/1987, de 9 de
juliol, d’estadística, atorga al Govern competèn-
cia en matèria d’atribució de valor oficial als
resultats estadístics;

En virtut d’això, a proposta dels consellers
d’Economia i Finances i de Cultura i amb la de-
liberació prèvia del Govern,

DECRETO:

Article 1
S’aprova el mapa sociolingüístic de Catalu-

nya integrat per les dades sobre el coneixement
de la llengua catalana resultants de l’Estadís-
tica de població referida al dia 1 de maig de
1996, a les quals aquest Decret atribueix valor
oficial.

Article 2
2.1 S’atribueix valor oficial a les dades so-

bre el coneixement de la llengua catalana re-
sultants de l’Estadística de població referida al
dia 1 de maig de 1996, a l’efecte de les relaci-
ons jurídiques regulades per la Generalitat
d’acord amb les competències en aquesta ma-
tèria.

2.2 Els resultats estadístics esmentats figu-
ren com a annexos 1 i 2 a aquest Decret.

Article 3
A l’efecte del que disposa aquest Decret, les

definicions sobre el nivell de coneixement de la

llengua catalana, les quals es corresponen amb
les que figuren al qüestionari d’Estadística de
població de 1996, i que es refereixen als resul-
tats estadístics inclosos en els annexos, són les
següents:

a) Entendre la llengua catalana significa ser
capaç de comprendre una conversa sobre un
tema corrent en català.

b) Saber llegir la llengua catalana significa ser
capaç de llegir textos corrents, com anuncis, no-
tícies de diari, etc.

c) Saber parlar la llengua catalana significa
ser capaç de mantenir una conversa en català
sobre un tema corrent.

d) Saber escriure la llengua catalana signi-
fica ser capaç de redactar notes, postals, etc.
amb correcció suficient, encara que no sigui
total.

Barcelona, 27 d’agost de 1998

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

A RTUR MAS I GAVARRÓ

Conseller d’Economia i Finances

JOAN M. PUJALS I VALLVÈ

Conseller de Cultura
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A NNEX 2

Coneixement del català. Població de 2 anys i més.
Municipis per comarques. 1996.
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RESOLUCIÓ
de 22 de juliol de 1998, per la qual s’atorga un ajut
econòmic a l’ONGD Entrepobles per a la rea-
lització del programa K’astanic a Guatemala.

Atès que la Generalitat de Catalunya i la
Fundación Rigoberta Menchú Tum van signar
un Conveni de col·laboració, amb data 29 de
maig de 1998, pel qual totes dues parts acorden
impulsar la solidaritat entre el poble de Cata-
lunya i el de Guatemala i en particular amb els
pobles o les comunitats indígenes;

Atès que totes dues parts van acordar desen-
volupar el programa de cooperació de la Fun-
dación Rigoberta Menchú Tum mitjançant la
participació d’una o més ONGD catalanes;

A tès que, amb data de 20 d’abril de 1998,
Intermón i Entrepobles van signar un Acord de
constitució d’un Consorci específic de col·la-
boració per a la realització del projecte de par-
ticipació ciutadana K’astanic, en el qual s’acor-
dava que la dita Comissió serà la responsable de
prendre decisions conjuntes i coordinar les acci-
ons que afectin la concepció, finançament, rea-
lització, seguiment, avaluació i d’altres possibles
aspectes del projecte;

A tès que entre els acords signats per les
ONGD Intermón i Entrepobles consta que
l’ONGD Entrepobles serà la que actuarà com
a representant del Consorci i signarà el cor-
responent conveni amb la Generalitat de Ca-
talunya;

Atès que Entrepobles i Intermón són ONGD
amb experiència i capacitat operativa en l’àm-
bit de la cooperació al desenvolupament,

RESOLC:

—1 Atorgar un ajut econòmic de 20.000.000
(vint milions) de pessetes a la ONGD Entre-
pobles, amb càrrec a la partida pressupostària
02.06.480.03/3, d’Ajuts al Tercer Món, del pres-
supost vigent de la Generalitat de Catalunya.

—2 L’objecte de l’ajut consisteix en la realit-
zació a Guatemala del programa K’astanic, de
suport a les comunitats indígenes afectades pels
conflictes armats, per tal que les poblacions in-
dígenes puguin impulsar la seva participació
activa en l’àmbit de la política municipal, avan-
çant en l’articulació d’una societat civil com a
subjecte real de transformació i interacció so-
cial.

—3 El programa el desenvoluparan les ONGD
Intermón i Entrepobles, constituïdes en Comissió
Mixta, conjuntament amb l’ONGD Fundación
Rigoberta Menchú Tum.

—4 El pagament d’aquest ajut, per la natura-
lesa i immediatesa de l’activitat subvencionada,
s’efectuarà abans de la realització d’aquesta.

—5 L’ONGD Entrepobles haurà de presen-
tar a la D irecció General de Relacions Exte-
riors els informes necessaris per al seguiment
de l’execució del programa i, un cop finalit-
zat, haurà de presentar una memòria justifi-
cativa que contindrà un resum econòmic i un
informe complet i detallat de l’execució del
programa.

Barcelona, 22 de juliol de 1998

XAVIER  TRIAS I V IDAL  DE LLOBATERA

Conseller de la Presidència

(98.205.027)

*

RESOLUCIÓ
de 9 de setembre de 1998, per la qual es disposa
el compliment de la Sentència del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya de 4 de març de
1998, dictada en el recurs contenciós administra-
tiu núm. 670/95.

La Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en data 4 de març de 1998, ha
dictat Sentència en el recurs contenciós admi-
nistratiu núm. 670/95, interposat pels senyors
José Medrano Capilla i Práxedes Benítez Mu-
rillo contra la desestimació presumpta del recurs
ordinari interposat davant el conseller de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques contra la Re-
solució del Servei Territorial de Barcelona de
la Direcció General d’Arquitectura i Habitat-
ge de 26 d’abril de 1994, per la qual s’imposa-
ven, amb caràcter solidari, diverses sancions per
la venda amb sobrepreu d’un habitatge de pro-
tecció oficial situat a Argentona. La part dispo-
sitiva de la Sentència esmentada, textualment
traduïda, estableix:

“Decidim: que estimem el recurs contenciós
administratiu interposat en nom i representació
dels senyors José Medrano Capilla i Práxedes
Benítez Murillo, contra la Resolució de la Con-
selleria de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya que desestimava,
per silenci administratiu, previ recurs ordinari
interposat contra una altra del Servei Territo-
rial de la D irecció General d’A rquitectura i
Habitatge de 26 d’abril de 1994, que imposava
als actors en definitiva una sanció solidària con-
sistent en una multa de 100.000 pessetes i el
deure de retornar l’excés rebut per la venda amb
sobrepreu d’un habitatge de protecció oficial,
resolucions que declarem nul·les i sense cap
efecte perquè no són ajustades a dret, ja que ha
prescrit l’acció administrativa per perseguir la
infracció sancionada. Sense expressa imposició
de costes a cap de les parts.”

Vist el text d’aquesta Sentència i atès l’arti-
cle 9.9 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya;

Atès el que disposen els articles 103 i concor-
dants de la Llei reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa,

RESOLC:

Disposar el compliment de la Sentència es-
mentada en els seus termes exactes.

Barcelona, 9 de setembre de 1998

P.D. (Ordre de 30.5.1981, DOGC de 22.7 1981)

JOSEP A . GRAU I REINÉS

Secretari general

(98.238.102)

RESOLUCIÓ
de 9 de setembre de 1998, per la qual es disposa
el compliment de la Sentència del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya de 13 de juny de
1995, dictada en el recurs contenciós administra-
tiu núm. 1358/93.

La Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES


