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socials respectius en el termini màxim de dos anys d’ençà
que hagi estat promulgada.

2. Un cop passat el termini de dos anys sense que
la cooperativa compleixi la seva obligació de presentar els
nous estatuts, queda desqualificada per resolució del con-
seller o consellera competent en matèria de cooperatives
i se li ha d’aplicar el que estableix l’article 138.5 i 6.

3. Qualsevol membre del consell rector o qualsevol
soci o sòcia té legitimació per a so�icitar al consell rector
la convocatòria d’assemblea general per a aprovar la
modificació dels estatuts per a adaptar-los a la nova Llei.
Si han transcorregut dos mesos d’ençà que se n’ha fet
la so�icitud i no s’ha convocat l’assemblea, se’n pot so�i-
citar la convocatòria al jutge o jutgessa de primera ins-
tància del domicili social de la cooperativa, qui, amb
l’audiència prèvia del consell rector, ha d’acordar el que
sigui procedent i ha de designar, si escau, la persona
que haurà de presidir l’assemblea.

Disposició transitòria segona. Aplicació temporal de la
Llei.

Els expedients en matèria de cooperatives iniciats
abans de la vigència d’aquesta Llei s’han de tramitar
i s’han de resoldre d’acord amb les disposicions vigents
abans de l’entrada en vigor de la Llei. El contingut de
les escriptures i dels estatuts de les societats coope-
ratives constituïdes abans de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei no pot ésser aplicat si s’hi oposa, i fins que els pre-
ceptes estatutaris contraris a aquesta norma no hi siguin
adaptats són nuls de ple dret.

Disposició transitòria tercera. Aplicació material de la
Llei.

Aquesta Llei és aplicable a totes les cooperatives que
hi queden subjectes d’acord amb les disposicions de
l’article 2, independentment de la classe a què pertanyen
i de la data de constitució.

Disposició transitòria quarta. Aplicació de les disposi-
cions del capítol VII del títol I.

Les disposicions del capítol VII del títol I s’apliquen,
d’ençà de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, a tot procés
de liquidació de cooperatives, independentment de la
data d’aprovació de l’acord de dissolució o de la des-
qualificació administrativa.

Disposició transitòria cinquena. Aplicació de la figura
del soci o sòcia co�aborador a les seccions de crèdit
de les cooperatives.

Als efectes d’aquesta Llei, les referències a la figura
de l’adherit o adherida de la Llei 6/1998, del 13 de
maig, de regulació del funcionament de les seccions de
crèdit de les cooperatives, s’entén que són fetes a la
figura del soci o sòcia co�aborador que regula aquesta
Llei.

Disposició derogatòria.

Resta derogat el Decret legislatiu 1/1992, del 10
de febrer, que aprova el text refós de la Llei de coo-
peratives de Catalunya.

Disposició final primera. Modificació del reglament
regulador del Registre General de Cooperatives de
Catalunya.

El Govern ha d’aprovar, en el termini màxim de sis
mesos, a comptar de la publicació d’aquesta Llei, la modi-
ficació del Decret 33/1993, del 9 de febrer, regulador
del Registre General de Cooperatives de Catalunya.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya».

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.

Palau de la Generalitat, 5 de juliol de 2002.

LLUÍS FRANCO I SALA,
Conseller de Treball

JORDI PUJOL,
President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
número 3679, de 17 de juliol de 2002)

CAP DE L’ESTAT
15286 CORRECCIÓ d’errada de l’Instrument de rati-

ficació de l’Estatut de Roma del Tribunal Penal
Internacional, fet a Roma el 17 de juliol de
1998. («BOE» 180, de 29-7-2002.)

Havent observat una errada a l’Instrument de rati-
ficació de l’Estatut de Roma del Tribunal Penal Inter-
nacional, fet a Roma el 17 de juliol de 1998, publicat
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 126, del dia
27 de maig de 2002, i en el suplement en català número
12, del dia 17 de juny de 2002, es procedeix a fer-ne
la rectificació oportuna referida a la versió en llengua
catalana:

A la pàgina 1756, primera columna, article 70, al
títol, on diu: «Delictes contra l’admissió de justícia», ha
de dir: «Delictes contra l’administració de justícia».

COMUNITAT AUTÒNOMA
DE CATALUNYA

15287 LLEI 19/2002, de 5 de juliol, de drets reals
de garantia. («BOE» 180, de 29-7-2002.)

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb
el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia


