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CAP DE L’ESTAT
3016 CORRECCIÓ d’errada a la Llei 18/2001, de

12 de desembre, general d’estabilitat pressu-
postària. («BOE» 40, de 15-2-2002.)

Havent observat una errada a la Llei 18/2001, de
12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària,
publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 298,
del dia 13 de desembre de 2001, i en el suplement
en català número 1, d’1 de gener de 2002, es procedeix
a fer-ne la rectificació oportuna referida a la versió en
llengua catalana:

A la pàgina 67, primera columna, a la disposició final
cinquena, apartat 2, línies quarta i cinquena, on diu: «...
a la naturalesa específica del règim foral del mateix País
Basc.», ha de dir: «... a la naturalesa específica del règim
foral propi del País Basc.»

MINISTERI DE TREBALL
I AFERS SOCIALS

3019 REIAL DECRET 136/2002, d’1 de febrer, pel
qual s’aprova el Reglament del Registre de socie-
tats cooperatives. («BOE» 40, de 15-2-2002.)

La disposició final primera de la Llei 27/1999, de
16 de juliol, de cooperatives, estableix que el Govern
ha d’aprovar el Reglament del Registre de societats coo-
peratives a què es refereix la Llei esmentada.

En el seu compliment, aquest Reglament instrumenta
la matèria registral relativa a les societats cooperatives
que regula la Llei esmentada, com a fórmula de seguretat
jurídica en la matèria, a l’efecte de la qual s’ha de garantir
la publicitat i la legalitat de la constitució de les societats
cooperatives i dels altres actes principals de la seva vida
societària, en els termes que estableix la Llei reguladora.
El caràcter constitutiu de la inscripció registral que esta-
bleix l’article 7 de la Llei de cooperatives confereix al
Registre la naturalesa de registre jurídic, d’on es
dedueixen els efectes i les conseqüències que preveuen
la Llei esmentada i aquest Reglament.

D’altra banda, el Reglament desplega i concreta les
previsions que conté la Llei de cooperatives, tant pel
que fa a les diverses actuacions que corresponen al
Registre de societats cooperatives, com a la seva orga-
nització i el seu funcionament, i en el procediment s’a-
justa a la normativa que estableix la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, com a ins-
trument de garantia dels particulars en les seves rela-
cions amb el Registre esmentat.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball
i Afers Socials, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Ad-
ministracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en
la reunió del dia 1 de febrer de 2002,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament.

S’aprova el Reglament del Registre de societats coo-
peratives, que s’insereix a continuació.

Disposició transitòria única. Règim transitori de proce-
diments.

1. Els expedients d’inscripció registral iniciats abans
de la vigència d’aquest Reial decret s’han de tramitar
i resoldre d’acord amb les disposicions vigents fins a
aquest moment.

2. Els assentaments registrals efectuats pel Registre
de societats cooperatives abans de la vigència d’aquest
Reial decret continuen subsistint en la mateixa forma
que fins a aquest moment.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o de rang inferior que s’oposin al que estableixen
aquest Reial decret i el Reglament adjunt que s’aprova.

Disposició final primera. Caràcter bàsic de determinats
preceptes.

Es declaren bàsics, a l’empara del que estableix l’ar-
ticle 149.1.11a de la Constitució, els articles 2.3 i 12
del Reglament que s’insereix tot seguit.

Disposició final segona. Legislació supletòria.

Les normes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener, s’apliquen supletòriament
en defecte del que estableix aquest Reglament.

Disposició final tercera. Facultats d’execució.

Es faculta el ministre de Treball i Afers Socials per
dictar les disposicions d’aplicació i execució d’aquest
Reial decret i del Reglament aprovat.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret i el Reglament que aprova entren
en vigor al cap d’un mes de la seva publicació en el
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 1 de febrer de 2002.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Treball i Afers Socials,
JUAN CARLOS APARICIO PÉREZ

REGLAMENT DEL REGISTRE DE SOCIETATS
COOPERATIVES

CAPÍTOL I

Normes generals

Article 1. Objecte del Reglament.

Aquest Reglament té per objecte la regulació de l’or-
ganització i el funcionament del Registre de societats
cooperatives a què es refereixen els articles 109 a 111,


