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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,
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i concordants, de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de
cooperatives, en relació amb el que disposa l’article 4
d’aquest Reglament, així com les relacions entre el Regis-
tre esmentat i les societats cooperatives, els seus òrgans
representatius i els seus promotors, i els tercers inte-
ressats.

Article 2. Àmbit d’aplicació d’aquest Reglament.

1. L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament s’estén
a les societats cooperatives que exerceixin principalment
la seva activitat cooperativitzada en el territori de diver-
ses comunitats autònomes, quan no ho facin amb caràc-
ter principal en cap d’aquests territoris, sens perjudici
dels casos de l’apartat 3, així com a les ciutats de Ceuta
i Melilla.

2. Als efectes del que estableix el número anterior,
s’entén per activitat cooperativitzada la corresponent a
l’activitat societària per qualsevol de les fórmules esta-
bles a què es refereix la Llei de cooperatives, amb inde-
pendència del domicili social i d’altres relacions amb
tercers. Al mateix efecte, s’entén que aquesta activitat
es porta a terme principalment en el territori d’una deter-
minada comunitat autònoma, quan aquesta activitat en
la mateixa comunitat autònoma sigui superior a l’exer-
cida en el conjunt dels altres territoris. En la inscripció
inicial de la societat, les esmentades circumstàncies
s’han de deduir dels seus estatuts, sens perjudici que
després sigui procedent modificar el fur registral a con-
seqüència de variació en aquestes circumstàncies, que
s’ha d’acreditar mitjançant una certificació de la societat
comprensiva de la seva activitat efectiva, pel contingut
de modificació estatutària o per qualsevol mitjà de prova
vàlid en dret.

3. Correspon a l’àmbit d’aplicació d’aquest Regla-
ment el registre dels actes de les cooperatives de crèdit
l’activitat de les quals, sigui cooperativitzada o no, sobre-
passi el territori d’una comunitat autònoma, d’acord amb
la seva legislació específica.

4. Les societats cooperatives europees s’han d’ins-
criure al Registre a què es refereix aquest Reglament,
en un llibre especial a aquest efecte.

Article 3. Caràcter del Registre de societats coopera-
tives.

1. El Registre de societats cooperatives és públic
i té caràcter unitari, la publicitat s’ha de fer efectiva mit-
jançant qualsevol de les formes a què es refereixen els
articles 34 i 35 d’aquest Reglament. Aquest Registre
també es regeix pels principis de legitimació, prioritat
i tracte successiu.

2. El Registre de societats cooperatives ha de co�a-
borar amb els altres registres públics i, en especial, amb
els registres mercantils i amb els altres registres de socie-
tats cooperatives, tal com disposa aquest Reglament.

Article 4. Objecte del Registre.

1. El Registre de societats cooperatives té per objec-
te la qualificació i la inscripció de les societats coope-
ratives i de les associacions de cooperatives, així com
dels actes i els negocis jurídics que es determinin en
la Llei de cooperatives i en aquest Reglament.

2. Aquest Registre de societats cooperatives també
té les funcions de legalització dels llibres de les societats
cooperatives, el dipòsit i la publicitat dels seus comptes
anuals, i l’anotació de les sancions molt greus per infrac-
ció a la legislació cooperativa, així com l’expedició de
certificacions i totes les altres funcions que li atribueix
aquest Reglament.

Article 5. Eficàcia del Registre.

1. El contingut de les inscripcions i les anotacions
en el Registre de societats cooperatives produeix efectes
plens que no perjudiquen els drets de tercers de bona
fe adquirits conforme a dret.

2. Els drets adquirits en virtut de les inscripcions
registrals es presumeix que són conformes a dret. Les
inscripcions no validen els actes que resultin nuls con-
forme a la legalitat.

3. Quan per sentència judicial o resolució adminis-
trativa ferma es cance�i una inscripció, la cance�ació
ha de determinar la de les inscripcions posteriors que
resultin contradictòries amb aquella.

Article 6. Assentaments registrals.

1. Els assentaments registrals que practiqui el Regis-
tre de societats cooperatives, en consideració a la seva
naturalesa, revesteixen el caràcter d’inscripcions o d’a-
notacions.

2. Les inscripcions corresponen als actes a què es
refereix l’article 9. Les inscripcions que suposin la can-
ce�ació d’una altra inscripció anterior de caràcter cons-
titutiu produeixen efectes d’extinció de la personalitat
jurídica de la societat quan així derivi de la naturalesa
de l’acte inscrit.

3. Les anotacions corresponen a l’assentament rela-
tiu al compliment d’obligacions de les societats coope-
ratives a què es refereixen els articles 60 i 61.4 de la
Llei de cooperatives, als supòsits de designació d’auditor
de comptes de l’article 62 de la mateixa Llei, i als que
preveu l’article 29 d’aquest Reglament. Les anotacions
posteriors poden tenir efecte cance�ador d’una altra ins-
cripció anterior quan així derivi del seu contingut.

CAPÍTOL II

De les inscripcions registrals

SECCIÓ 1a DELS ACTES REGISTRABLES DE SOCIETATS

Article 7. Caràcter de les inscripcions.

1. D’acord amb l’article 7 de la Llei de cooperatives,
la inscripció en el Registre de la constitució d’una societat
cooperativa és obligatòria i determina l’adquisició de la
seva personalitat jurídica.

2. La inscripció d’una societat cooperativa només
es pot denegar quan la seva escriptura de constitució
i els seus estatuts no s’ajustin a les prescripcions neces-
sàries de la Llei de cooperatives. El mateix principi de
legalitat és aplicable per a la denegació de les inscrip-
cions subsegüents a la de constitució.

3. La denominació de les societats inscrites en el
registre al qual es refereix aquest Reglament han d’in-
cloure necessàriament les paraules «Societat Coopera-
tiva» o la seva abreviatura «S. Coop.», de conformitat
amb el que disposa l’article 1.3 de la Llei de cooperatives.

Article 8. Obligatorietat de la inscripció.

1. Els actes subjectes a inscripció als quals es refe-
reix l’article següent són obligatoris i només tenen efecte
respecte a tercers des de la seva inscripció.

2. Així mateix, són obligatoris els terminis que esta-
bleixen la Llei de cooperatives i aquest Reglament per
so�icitar al Registre la inscripció corresponent d’actes
societaris.

3. La societat cooperativa és responsable del com-
pliment de les seves obligacions registrals, sens perjudici
de les responsabilitats que en el seu àmbit intern siguin
exigibles amb caràcter personal.
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Article 9. Actes registrables.

1. És preceptiva la inscripció registral dels actes
següents relatius a societats cooperatives de primer o
de segon grau:

a) La constitució de la societat.
b) La modificació dels Estatuts de la societat.
c) L’atorgament, la modificació o la revocació dels

poders generals de gestió, administració i direcció ator-
gats pel consell rector.

d) El nomenament i la cessació dels membres del
consell rector, interventors, interventors judicials, liqui-
dadors i, si s’escau, administrador únic i comitè de recur-
sos, així com els consellers delegats quan se’ls confe-
reixin facultats pròpies dels òrgans abans esmentats.

e) A les cooperatives de crèdit, el nomenament i
la cessació dels membres del consell rector i director
general i, si s’escau, els membres de les comissions exe-
cutives, comissions mixtes i consellers delegats i, així
mateix, la creació o supressió de les seves sucursals.

f) Els acords de fusió de societats cooperatives.
g) Els acords d’escissió.
h) Els acords de transformació.
i) La dissolució de societats cooperatives.
j) L’extinció de la societat.
k) Els acords de reactivació de cooperatives.
l) Els actes judicials en matèria de concursos, d’a-

cord amb la seva pròpia legislació.
m) L’acord d’integració en un grup cooperatiu i l’acta

notarial de la seva formalització.
n) La desqualificació ferma de la cooperativa.
ñ) Tots els que hi estiguin obligats per la legalitat

aplicable.

2. El Registre ha de lliurar les certificacions sobre
actes registrables i altres formes de la seva manifestació
que so�icitin els interessats, tal com determina aquest
Reglament.

3. Per so�icitar la inscripció registral corresponent
s’ha de presentar davant del Registre l’instrument públic,
la sentència, la resolució administrativa, o l’acord que
sigui procedent en cada cas segons la inscripció que
s’ha d’efectuar, d’acord amb el que estableix aquest
Reglament.

4. En els actes subjectes a inscripció que hagin estat
objecte d’arbitratge de dret conforme a la disposició addi-
cional desena de la Llei de cooperatives, s’ha de pre-
sentar un document acreditatiu de l’acord de submissió
a l’arbitratge i del text íntegre del laude corresponent
subscrit per l’àrbitre o els àrbitres.

SECCIÓ 2a DEL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ DE SOCIETATS

Article 10. Iniciativa d’inscripció.

1. Les so�icituds d’inscripció d’actes que afectin
societats cooperatives les poden fer els que en tinguin
la representació, quan les actuacions del Registre ho
siguin a instància de la societat interessada. Per a la
constitució inicial, la representació esmentada amb capa-
citat d’actuació correspon a tots els seus promotors, o
als qui hagin estat designats a aquest efecte en l’es-
criptura de constitució.

2. Quan els actes registrables derivin del que hagi
establert en sentència ferma la jurisdicció o d’una reso-
lució administrativa ferma en aquesta via, s’han d’aportar
al Registre per qui correspongui d’acord amb aquest
Reglament.

3. Els manaments judicials d’inscripció registral els
ha de presentar al Registre la representació processal
a la qual es van lliurar.

Article 11. Forma de la iniciativa d’inscripció mitjançant
instrument públic.

Els interessats als quals es refereix l’apartat 1 de l’ar-
ticle anterior han de formular la seva so�icitud, acom-
panyada d’una còpia autoritzada i una còpia simple de
l’escriptura pública corresponent, en els casos següents:

a) Constitució de la societat, amb subjecció als
requisits de l’article 10 de la Llei de cooperatives.

b) Modificació dels estatuts de la societat, d’acord
amb l’article 11.3 de la Llei de cooperatives.

c) Formalització de l’acord o els acords de fusió de
societats cooperatives, als efectes de l’apartat 4 de l’ar-
ticle 64 de la Llei de cooperatives. Per inscriure la nova
societat resultant és preceptiu que l’escriptura respongui
als requisits dels articles 10 i 11 de la Llei de coope-
ratives.

d) Formalització de fusió especial, quan la societat
resultant sigui una societat cooperativa regida per la Llei
de cooperatives, en els casos de l’article 67 de l’esmen-
tada Llei.

e) Formalització de l’escissió o de transformació en
una societat cooperativa, en els termes i amb els requisits
dels articles 68 i 69 de la Llei de cooperatives.

f) Formalització de l’acord de dissolució d’una socie-
tat cooperativa de l’article 70 de la Llei de cooperatives
i, si s’escau, del de la seva reactivació en els casos a
què es refereix el mateix precepte legal.

g) Extinció de la societat cooperativa, amb els requi-
sits de l’article 76 de la Llei de cooperatives, per a la
cance�ació dels assentaments registrals.

h) Constitució de cooperativa de segon grau, mit-
jançant la seva constitució directa o per fusió, escissió,
transformació o dissolució d’altres societats anteriors,
d’acord amb l’article 77 de la Llei de cooperatives.

i) Formalització contractual de grup cooperatiu al
full registral de cada societat incorporada, així com, si
s’escau, de la modificació dels estatuts de l’entitat cap
de grup si és una societat cooperativa, d’acord amb l’ar-
ticle 78 de la Llei de cooperatives.

j) Atorgament, modificació o revocació de poders,
en què es confereixin facultats de gestió i direcció per-
manents de l’activitat de la societat, en els termes del
número 3 de l’article 32 de la Llei de cooperatives.

k) Tots els altres casos d’inscripció necessària que
es puguin determinar mitjançant llei, i sigui preceptiva
la formalització de l’acte en una escriptura pública.

Article 12. Formalitats en la so�icitud d’inscripcions de
cooperatives de crèdit.

1. Les so�icituds davant del Registre per a la ins-
cripció constitutiva de cooperatives de crèdit regides per
la Llei 13/1989, de 26 de maig, a més de l’escriptura
pública atorgada a aquest efecte, han d’acompanyar l’a-
creditació documental d’haver obtingut l’autorització del
Ministeri d’Economia i la inscripció en el registre corres-
ponent del Banc d’Espanya, d’acord amb l’article 5.2
de la Llei esmentada i en els articles 1 i 6 del Reglament
de cooperatives de crèdit aprovat pel Reial decret 84/-
1993, de 22 de gener.

2. Les so�icituds d’inscripció de les persones esco-
llides com a consellers, membres de comissions mixtes
o executives i liquidadors, o designats com a directors
generals de les cooperatives de crèdit, han d’acreditar
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el compliment dels requisits que estableix l’article 28
del Reglament de cooperatives de crèdit, aprovat pel
Reial decret 84/1993, de 22 de gener.

3. Les altres so�icituds d’inscripció d’actes relatius
a cooperatives de crèdit han d’acreditar el compliment
dels requisits que estableix el Reglament de cooperatives
de crèdit, aprovat pel Reial decret 84/1993, de 22 de
gener.

Article 13. Forma de la iniciativa d’inscripció mitjançant
certificació d’acord societari.

1. Els interessats han de formular la so�icitud d’ins-
cripció acompanyada de la certificació literal dels acords
adoptats expedida pel secretari i visada pel president
en els casos següents:

a) Elecció per l’Assemblea General dels membres
del consell rector, interventors, liquidadors i, si s’escau,
administrador únic i comitè de recursos, segons els arti-
cles 34.3 i 71.1 de la Llei de cooperatives.

b) Designació pel consell rector o l’assemblea dels
càrrecs de president, vicepresident i secretari, en els ter-
mes que preveuen els apartats 1 i 3 de l’article 34 de
la Llei de cooperatives i, si s’escau, el de consellers dele-
gats als quals es refereix l’article 9.1.d) d’aquest Regla-
ment.

c) Nomenament dels òrgans a què es refereix l’a-
partat 2 de l’article anterior, d’acord amb els requisits
del precepte esmentat.

d) Acord de cessació dels càrrecs dels apartats ante-
riors d’aquest article, sigui quina sigui la causa.

e) Tots els actes societaris que siguin susceptibles
d’inscripció al Registre, d’acord amb els articles 29.3,
30.5 i 77.6 de la Llei de cooperatives, i no sigui pre-
ceptiva la presentació de l’escriptura pública.

2. L’eficàcia de l’aplicació dels acords a què es refe-
reix l’apartat anterior queda condicionada a la inscripció
al Registre de l’acte corresponent.

Article 14. Inscripcions d’ofici.

1. La resolució administrativa que disposi la des-
qualificació d’una societat cooperativa, una vegada sigui
ferma, s’ha de comunicar íntegrament al Registre als
efectes registrals que corresponguin. Així mateix, l’Ad-
ministració ha de comunicar al Registre la sentència que
es dicti en el recurs contenciós administratiu derivat de
resolucions de desqualificació.

2. El Registre ha de donar compliment registral d’o-
fici al contingut resolutori de les sentències de l’ordre
contenciós administratiu que es dictin en relació amb
resolucions administratives en matèria de registre d’ac-
tes relatius a societats cooperatives.

3. Les sentències de la jurisdicció civil, una vegada
siguin fermes, tenen l’efecte registral que correspongui
si es refereixen a casos dels que preveu l’article 9. A
aquest efecte, els interessats han de presentar al Registre
un testimoni literal de la sentència de què es tracti i
de la seva fermesa. Els laudes que es dictin en arbitratge
de dret s’han de subjectar al que estableix l’article 9.4
d’aquest Reglament.

4. Així mateix, s’han de presentar al Registre per
a la inscripció els manaments judicials relatius a decla-
ració del concurs, supressió de facultats d’administració
dels òrgans societaris, nomenament d’administradors
judicials, sentència aprovatòria del conveni, conclusió del
concurs, obertura de liquidació, declaració de dissolució
i tots els actes que assenyali a aquest efecte la legislació
concursal.

Article 15. Requisits dels documents presentats per a
registre.

1. Per procedir a la qualificació i, si s’escau, a l’as-
sentament registral que correspongui, els documents
presentats a aquest efecte han d’observar els requisits
formals següents:

a) En els actes que s’hagin de formalitzar mitjançant
escriptura pública, aquesta ha de ressenyar suficient-
ment els elements que siguin obligats per a cada cas
en aplicació de la Llei de cooperatives i altres normes
legals de caràcter necessari.

b) En els actes societaris que es refereixin a l’ator-
gament o la modificació de poders generals de gestió
i direcció, les facultats conferides s’han de transcriure
en l’instrument públic corresponent i hi han de constar
l’abast i l’amplitud, així com les dades d’identificació dels
que siguin apoderats; s’ha de presentar una còpia auto-
ritzada de l’escriptura pública corresponent.

c) En els actes formalitzats per una certificació socie-
tària, relatius al nomenament de membres de l’òrgan
de govern, interventors, comitè de recursos o liquidadors
de la societat, s’hi han de fer constar les dades d’iden-
tificació personal de cada un, l’acceptació del càrrec per
l’interessat i, si s’escau, la ressenya expressa de la decla-
ració que no incorren en cap dels casos de l’article 41
de la Llei de cooperatives.

2. Les certificacions d’actes societaris subjectes a
registre han de ser subscrites pel secretari de la societat
amb el visat del seu president, excepte en cas que hi
hagi un administrador únic, en què les ha de subscriure
aquest, i en els de l’article 29.4 de la Llei de cooperatives,
en què cal atenir-se a l’acta notarial. Els qui subscriguin
la certificació corresponent han de respondre del seu
contingut i del compliment de l’obligació de la seva pre-
sentació al Registre en la forma escaient i dins el termini,
sens perjudici del que estableix l’article 38.2 del text
refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre
social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4
d’agost.

3. Els documents a què es refereixen els apartats
anteriors s’han d’adjuntar a l’escrit de so�icitud de regis-
tre, que ha de subscriure el president de la societat o
la persona apoderada per aquesta o designada a aquest
efecte en l’escriptura de constitució, amb la qual s’han
de seguir les actuacions posteriors.

4. El Registre, quan ho consideri necessari, pot dis-
posar la compulsa de les signatures que figurin en les
certificacions que se li presentin o, si s’escau, disposar
que siguin legitimades notarialment pels interessats.

Article 16. Terminis de presentació.

1. Les so�icituds d’inscripció constitutiva s’han de
formular en el termini d’un mes des de l’atorgament
de l’escriptura pública corresponent. Si transcorren més
de sis mesos, s’hi ha d’adjuntar la ratificació en un ins-
trument públic de l’escriptura de constitució, que ha de
ser atorgat amb una antelació inferior a un mes de la
seva presentació al Registre. En tot cas, transcorreguts
dotze mesos des de l’atorgament de l’escriptura inicial
sense que s’hagin acomplert les obligacions esmentades,
el Registre pot denegar definitivament la inscripció so�i-
citada, amb els efectes que en derivin.

2. El que disposa l’apartat anterior és aplicable a
la inscripció dels altres actes en què sigui preceptiu l’a-
torgament d’escriptura pública, d’acord amb la Llei de
cooperatives i amb aquest Reglament.

3. La so�icitud d’inscripció registral d’actes en què
no sigui preceptiva la seva elevació a escriptura pública,
s’ha de presentar al Registre en el termini màxim d’un
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mes des de la producció de l’acte. Transcorreguts sis
mesos sense que s’hagi presentat la so�icitud, ha de
requerir la ratificació de l’acte per part de l’òrgan que
l’hagi produït, que s’ha de certificar en la forma que
estableix l’article 15.

Article 17. Actes de societats cooperatives en cons-
titució.

1. La inscripció d’actes societaris adoptats per socie-
tats cooperatives en període de constitució requereix
prèviament la inscripció al Registre de la societat.

2. Els actes d’inscripció obligatòria adoptats abans
de la inscripció constitutiva han de ser acceptats expres-
sament mitjançant l’acord de l’òrgan societari compe-
tent, en els tres mesos següents a la notificació de la
inscripció constitutiva de la societat. L’acta notarial o
la certificació societària que reculli l’acte també ha de
recollir l’acord d’acceptació a què es refereix l’article 9.1
de la Llei de cooperatives.

Article 18. Admissió a tràmit.

1. Una vegada presentada la so�icitud d’inscripció
registral davant del Registre de societats cooperatives,
si no compleix els requisits formals exigibles, s’ha de
requerir als so�icitants que l’esmenin dins el termini de
deu dies; si no ho fan dins el termini i en la forma escaient,
el Registre ha de declarar la inadmissió a tràmit de la
so�icitud corresponent i arxivar el que s’hagi actuat.
Altrament, i dins el mateix termini, el Registre ha de
procedir de conformitat amb l’article 42.4 de la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

2. Quan la so�icitud correspongui a supòsits d’ins-
cripció d’ofici a què es refereix l’article 14, si el document
remès no compleix els requisits reglamentaris, el Registre
ha de demanar-ne l’esmena a l’òrgan corresponent, d’a-
cord amb el que disposa la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú, o a l’interessat quan aquest l’hagi presentat
al Registre per a la seva inscripció.

Article 19. Qualificació dels actes registrables.

Admesa a tràmit la so�icitud d’acord amb l’article
anterior, el Registre de societats cooperatives ha de pro-
cedir a la qualificació de l’acte objecte de la inscripció
registral, mitjançant l’estudi de la seva adequació jurídica
i del compliment de les formalitats exigibles als docu-
ments en què es formalitza, en els termes de la Llei
de cooperatives, en aquest Reglament i altra normativa
de caràcter imperatiu.

Article 20. Resolució registral.

1. Quan l’acte susceptible d’inscripció registral esti-
gui ajustat a dret, el Registre així ho ha de declarar en
una resolució dictada a aquest efecte, i ha de disposar
la inscripció de l’acte en el full registral corresponent.

2. Si l’acte objecte de la so�icitud d’inscripció no
s’ajusta a dret o no s’ha atès el requeriment d’esmena
a què es refereix l’apartat 1 de l’article 18, el Registre
ha de dictar una resolució denegatòria de la inscripció
i ha de procedir a arxivar el que s’hagi actuat.

3. Els requisits de les resolucions de contingut regis-
tral que adopti el Registre de societats cooperatives se
sotmeten al que estableix sobre la matèria la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

4. En els casos d’inscripció d’actes de constitució,
modificació, fusió, escissió i transformació de societats

cooperatives, el termini màxim per a la notificació de
la resolució és de sis mesos. Transcorregut aquest ter-
mini sense que es notifiqui la resolució expressa, s’entén
estimada la so�icitud, i produeix els seus efectes regis-
trals.

Article 21. Facultats resolutòries i recursos.

1. La competència per dictar les resolucions a què
es refereix l’article anterior correspon al subdirector
general de Foment i Desenvolupament Empresarial i
Registre d’Entitats, a proposta del funcionari que estigui
directament al capdavant del Registre.

2. Les resolucions del Registre sobre inscripcions
són susceptibles de recurs d’alçada davant del director
general de Foment de l’Economia Social i del Fons Social
Europeu, d’acord amb el que disposa la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Article 22. Inscripció parcial.

Es pot acordar la inscripció parcial, d’ofici o a instància
de l’interessat, quan el títol presentat a inscripció con-
tingui actes que es puguin qualificar com a procedents,
encara que d’altres recollits en el mateix títol no mereixin
aquesta qualificació, sempre que aquells no quedin afec-
tats o condicionats per aquests. La inscripció parcial
només pot acollir els actes qualificats com a procedents.

Article 23. Modificacions registrals.

1. Quan, posteriorment a la inscripció d’un acte, es
constatin errors materials, de fet o aritmètics, d’ofici o
a instància de l’interessat, el Registre n’ha de fer la rec-
tificació registral que escaigui d’acord amb el que preveu
l’article 105.2 de la Llei de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu
comú i l’ha de comunicar als que hi estiguin interessats.

2. Si, després de la inscripció d’un acte societari,
el Registre estima la concurrència de supòsits de nu�itat
o anu�abilitat, cal atenir-se al que disposen els articles
102 i 103 de la Llei de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú.
Abans de promoure la modificació registral, el Registre
ha de comunicar els antecedents a la societat afectada
perquè manifesti el que consideri escaient dins el termini
d’un mes.

SECCIÓ 3a DEL REGISTRE D’ASSOCIACIONS DE COOPERATIVES

Article 24. Inscripció d’associacions de cooperatives.

1. Les unions, les federacions i les confederacions
de societats cooperatives a què es refereix el títol III
de la Llei de cooperatives estan obligades a dipositar
l’escriptura pública de constitució amb el contingut que
assenyala l’article 120.2 de la Llei esmentada.

2. En el termini d’un mes des del dipòsit de la docu-
mentació que assenyala l’article 120.2 de la Llei de coo-
peratives, el Registre de societats cooperatives ha de
disposar la publicitat del dipòsit en el «Butlletí Oficial
de l’Estat», o rebutjar el dipòsit mitjançant resolució fona-
mentada en la falta d’algun dels requisits mínims que
estableixen els articles 118 a 120 de la Llei de coo-
peratives; en aquest cas, el Registre ha de requerir una
sola vegada perquè, en el termini d’un mes, s’esmenin
els defectes que s’assenyalin, i si no es fa s’ha de procedir
al rebuig del dipòsit.
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Article 25. Personalitat jurídica de les associacions de
cooperatives.

De conformitat amb l’article 120.4 de la Llei de coo-
peratives, les associacions de cooperatives adquireixen
la seva personalitat jurídica al cap d’un mes d’haver so�i-
citat al Registre el dipòsit de l’escriptura de la seva cons-
titució, llevat que el Registre n’acordi el rebuig en l’es-
mentat termini mitjançant la resolució fonamentada a
què es refereix l’article anterior.

Article 26. Altres obligacions de les associacions de
cooperatives.

Les unions, federacions i confederacions de coope-
ratives han de comunicar al Registre de societats coo-
peratives la variació al nombre dels seus membres, sense
que d’això derivin efectes registrals.

CAPÍTOL III

De les altres actuacions i de les formes
de manifestació del registre

SECCIÓ 1a DE LES ANOTACIONS REGISTRALS

Article 27. Legalització de llibres societaris.

1. Les societats cooperatives a què es refereix
aquest Reglament han de legalitzar els llibres societaris
que assenyala l’article 60 de la Llei de cooperatives
davant l’àrea o la dependència de Treball i Afers Socials
de la delegació o subdelegació del Govern corresponent
al domicili social, actuen per delegació del Registre de
societats cooperatives, llevat de les societats domicilia-
des a la Comunitat de Madrid, que ho han de fer direc-
tament al Registre.

2. La legalització és prèvia a la utilització dels llibres
corresponents. Si s’utilitzen mitjans informàtics o sem-
blants, al tancament de l’exercici s’hi han de reflectir,
cronològicament i correlativament, totes les dades en
suport paper i en format enquadernat, que s’ha de pre-
sentar als òrgans assenyalats a l’apartat 1 per a la seva
legalització en el termini de quatre mesos des que corres-
pongui al tancament de l’exercici.

3. Els òrgans esmentats han de legalitzar els llibres
mitjançant una diligència en què consti la denominació
de la societat, la classe de llibre, el número que li corres-
pon dels de la seva classe, el nombre de folis de què
es compon i la data de la diligència, i ha de procedir
a segellar-ne tots els folis, que han d’estar numerats de
manera correlativa.

4. Els òrgans territorials esmentats a l’apartat 1 han
de remetre dins el termini de quinze dies al Registre
de societats cooperatives una còpia de la diligència de
legalització, per a la pràctica de l’anotació registral corres-
ponent.

Article 28. Dipòsit de comptes.

1. El president del Consell Rector de cada coope-
rativa ha de presentar, per al dipòsit al Registre de socie-
tats cooperatives, la certificació dels acords de l’Assem-
blea general d’aprovació dels comptes anuals i d’apli-
cació dels excedents o d’imputació de pèrdues, en els
termes i dins els terminis que estableix l’article 61.4
de la Llei de cooperatives.

2. Amb la certificació esmentada, s’ha de presentar
al Registre un exemplar de cada compte anual, l’informe
de gestió i, si s’escau, l’informe dels auditors, excepte
en els casos de l’apartat 3 d’aquest article, en què s’ha
de presentar la documentació per duplicat. Si algun dels

comptes o tots es formulen de manera abreujada, s’ha
de fer constar en la certificació, i s’hi ha de fer constar
la causa. El dipòsit s’ha d’anotar al full personal de la
societat en el Registre.

3. El Registre de societats cooperatives ha de comu-
nicar al Registre mercantil el dipòsit dels comptes de
les societats que també estiguin obligades a fer-ho al
Registre mercantil, sens perjudici del que estableix el
Reial decret a què es refereix la disposició final tercera
de la Llei de cooperatives.

4. Si el dipositant ho so�icita expressament, se li
ha de notificar que se n’ha fet el dipòsit, si s’escau, amb
indicació del Registre mercantil al qual s’hagi remès.

Article 29. Designació d’auditor de comptes.

1. En els casos especials a què es refereixen els
apartats 2 i 3 de l’article 62 de la Llei de cooperatives,
i a so�icitud expressa dels que hi estiguin legitimats,
el Registre de societats cooperatives ha de nomenar un
auditor de comptes per a un exercici determinat.

2. La so�icitud s’ha de formular per escrit, i s’hi ha
de fer constar la legitimació que empara la so�icitud
i, si s’escau, les causes que la justifiquin i la data de
tancament de l’exercici; les despeses són a càrrec de
l’entitat auditada.

3. El Registre ha de nomenar auditor la persona
a la qual es refereix l’apartat 1, per insaculació entre
el llistat facilitat per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria
de Comptes. El nomenament s’ha d’anotar en el full de
la societat cooperativa en el Registre.

Article 30. Suspensió d’activitats d’una societat coo-
perativa.

1. Quan una societat cooperativa prevegi la suspen-
sió de les seves activitats per un termini superior a un
any, així ho ha de comunicar al Registre perquè aquest
estableixi l’anotació corresponent de la suspensió esmen-
tada, anotació que té els seus efectes en relació amb
el que estableix l’article 38.3.a) del text refós de la Llei
d’infraccions i sancions en l’ordre social.

2. Quan una societat cooperativa no presenti al
Registre actes d’inscripció o dipòsit obligatori durant dos
anys consecutius, el Registre ha d’iniciar les actuacions
per aclarir-ho o per suspendre l’efectivitat dels assen-
taments registrals corresponents. A aquest efecte, amb
caràcter previ, el Registre ha de comunicar a la societat
les circumstàncies apreciades, perquè en el termini d’un
mes manifesti el que correspongui o perquè procedeixi
a la seva regularització.

3. El que estableixen els punts anteriors s’entén sens
perjudici, si s’escau, de la possible responsabilitat de
la societat o dels membres dels seus òrgans.

Article 31. Comunicació de sancions molt greus.

1. Les sancions administratives fermes per infrac-
cions molt greus a la Llei de cooperatives, en els termes
del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en
l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000,
de 4 d’agost, s’han de comunicar al Registre de societats
cooperatives.

2. Amb aquest objecte, l’òrgan administratiu que
imposi la sanció, tan aviat com adquireixi fermesa, ha
de lliurar una certificació literal d’aquesta al Registre,
que ha de procedir a l’anotació registral corresponent
pel termini de prescripció de la sanció, i l’ha de cance�ar
automàticament al seu venciment.
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SECCIÓ 2a DE LES CONSULTES AL REGISTRE

Article 32. Qualificació prèvia.

1. Els promotors d’una societat cooperativa poden
so�icitar al Registre de societats cooperatives la qua-
lificació prèvia del projecte d’estatuts. Amb aquesta fina-
litat, han de formular la so�icitud corresponent, a la qual
han d’adjuntar el text íntegre del projecte d’estatuts que
sotmetin a consulta, per duplicat.

2. La qualificació prèvia és vinculant per al Registre
de societats cooperatives, llevat que hi hagi una i�egalitat
manifesta, i no és susceptible de recurs administratiu.

3. El que estableixen els apartats anteriors és sens
perjudici de les funcions que assisteixen les oficines d’in-
formació de les delegacions i les subdelegacions del
Govern, a què es refereix la disposició addicional quarta
del Reial decret 2725/1998, de 18 de desembre.

Article 33. Certificacions sobre denominacions.

1. Als efectes del que preveuen els articles 10.1.h)
i 120 de la Llei de cooperatives, el Registre de societats
cooperatives és l’òrgan competent per expedir certifi-
cacions sobre l’existència o no d’entitats inscrites en
aquest Registre amb la mateixa denominació que una
altra la constitució de la qual es projecti.

2. La denominació objecte de certificació té una vali-
desa de sis mesos a comptar de la data de l’expedició.
El termini pot ser ampliat per dos mesos més si la societat
ha iniciat el procés d’inscripció.

SECCIÓ 3a DE LA MANIFESTACIÓ DELS ASSENTAMENTS DEL REGISTRE

Article 34. Certificacions.

1. La certificació és l’únic mitjà d’acreditar fefaent-
ment el contingut dels actes inscrits en el Registre i
s’ha d’expedir a instància dels qui demostrin tenir interès
en l’acte objecte de registre d’acord amb els articles
30 a 34 de la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

2. La certificació literal es pot fer mitjançant la uti-
lització de qualsevol mitjà mecànic de reproducció.

Article 35. Altres formes de manifestació.

El principi de publicitat es pot emplenar mitjançant
l’expedició d’una nota simple dels assentaments regis-
trals, o mitjançant l’exhibició d’aquests, quan així se so�i-
citi o quan no hi concorri la condició d’interessat a la
qual es refereix l’article anterior.

CAPÍTOL IV

De l’organització i el funcionament del Registre

SECCIÓ 1a DE L’ORGANITZACIÓ DEL REGISTRE

Article 36. Del Registre de societats cooperatives.

1. Per a l’exercici de les funcions registrals que esta-
bleixen la Llei de cooperatives i aquest Reglament, s’es-
tableix el Registre de societats cooperatives a què es
refereix l’article 3, com a òrgan de l’Administració Gene-
ral de l’Estat en l’àmbit de les competències que corres-
ponen a aquesta.

2. Aquest Registre està a Madrid i té caràcter unitari
per a tot el territori nacional, als efectes de les com-

petències que assenyala l’apartat anterior, amb el règim
que estableix aquest Reglament, en dependència de la
Direcció General de Foment de l’Economia Social i del
Fons Social Europeu del Ministeri de Treball i Afers
Socials o el centre directiu que en el futur el substitueixi.

3. Les àrees i les dependències de Treball i Afers
Socials de les delegacions i subdelegacions del Govern
tenen les funcions delegades del Registre de societats
cooperatives que estableix aquest Reglament.

Article 37. Seccions registrals a Ceuta i Melilla.

1. A les ciutats de Ceuta i de Melilla hi ha una secció
del Registre de societats cooperatives, que està a l’àrea
de Treball i Afers Socials de la respectiva delegació del
Govern.

2. En aquestes seccions, sota la dependència fun-
cional i la tècnica del Registre de societats cooperatives,
s’assumeixen totes les funcions registrals que corres-
ponguin a les societats cooperatives constituïdes per
actuar principalment en l’àmbit territorial respectiu de
Ceuta o de Melilla.

3. En els casos a què es refereix l’apartat anterior,
les facultats de qualificació, inscripció i certificació
corresponen al director de l’àrea esmentada a l’apartat 1
d’aquest article.

SECCIÓ 2a DEL FUNCIONAMENT DEL REGISTRE

Article 38. Regles de funcionament del Registre.

1. El Registre de societats cooperatives rep les so�i-
cituds d’inscripció o anotació que se li formulin, acom-
panyades dels documents que siguin preceptius en cada
cas per aplicació de la Llei de cooperatives i d’aquest
Reglament.

2. Les regles sobre iniciació, ordenació i acabament
del procediment registral, així com sobre el còmput de
terminis i requisits dels actes registrables, són les que
estableix la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

3. Estan legitimats per so�icitar les inscripcions
registrals els que hagin estat designats a aquest efecte
a l’escriptura de constitució, els que exerceixin les fun-
cions de president i de secretari de l’òrgan de govern
de la societat i, si no, els que tinguin conferit el poder
suficient d’acord amb les normes estatutàries.

4. Les so�icituds d’inscripció o anotació registral a
què es refereix aquest Reglament s’han d’adreçar expres-
sament al Registre de societats cooperatives del Ministeri
de Treball i Afers Socials, excepte les relatives a lega-
lització de llibres, que s’han d’adreçar a l’òrgan que
correspongui d’acord amb l’article 27 d’aquest Regla-
ment. Els terminis per a l’admissió a tràmit i per a la
notificació de la resolució es computen des de l’endemà
del dia en què la so�icitud tingui entrada efectiva al
Registre de societats cooperatives.

5. Finalitzat el procediment d’inscripció, el Registre
ha de posar a disposició dels interessats la còpia auto-
ritzada de l’escriptura; a so�icitud de l’interessat, ha de
tornar diligenciada una còpia de la certificació societària
corresponent quan aquesta contingui l’acte inscrit.

6. La publicació dels actes societaris que sigui pre-
ceptiva en aplicació de la normativa aplicable és a càrrec
de la societat respectiva.

Article 39. Documentació del Registre.

1. El Registre de societats cooperatives ha de dis-
posar d’un llibre de societats, un llibre de societats coo-
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peratives europees i un llibre d’associacions per a la
pràctica dels assentaments registrals que corresponguin
a cada classe de persona jurídica.

2. Els llibres de societats i d’associacions s’han de
portar pel sistema de full personal, d’acord amb l’article
110.2 de la Llei de cooperatives. El llibre de societats
cooperatives europees, d’acord amb la normativa comu-
nitària.

3. Cada societat cooperativa ha de disposar en el
Registre d’un full personal, al qual s’ha d’atribuir un nom-
bre ordinal que ha de ser el d’identificació registral de
la corresponent societat juntament amb la seva deno-
minació.

4. El full personal ha de disposar, si s’escau, dels
annexos o els folis que siguin necessaris, que han de
ser numerats de manera correlativa, en els quals s’han
de practicar les inscripcions o les anotacions que siguin
preceptives, d’acord amb el que disposa aquest Regla-
ment. Les inscripcions s’han de numerar de manera
correlativa segons l’ordre cronològic de la seva produc-
ció, bé sigui en virtut d’un acte exprés o per silenci admi-
nistratiu, i han de disposar en el full d’un espai reservat
a aquest efecte. Les anotacions s’han de fer de manera
correlativa pel seu ordre, en espais marginals del full
establerts a aquest efecte.

5. En ocasió de la primera inscripció constitutiva,
s’ha d’obrir el corresponent full, la diligència d’habilitació
del qual ha de contenir les dades d’identificació societària
i registral i ha de ser subscrita per l’encarregat del Regis-
tre.

6. La tramitació d’actuacions sense contingut regis-
tral s’ha de subjectar a les normes generals que regeixen
a les administracions públiques.

7. Els documents que accedeixin al Registre formen
l’expedient de cada entitat i s’han d’incorporar a l’arxiu
del registre. La documentació relativa al dipòsit de comp-
tes i auditoria s’ha d’arxivar separadament per entitats
i exercicis econòmics.

Article 40. Gestió dels assentaments registrals.

1. Els assentaments registrals s’han de fer per
extracte i s’hi pot incorporar el text íntegre del document
mitjançant l’ús de mitjans informàtics, i amb remissió
a l’arxiu on consta el document objecte d’inscripció.

2. Tenen prioritat en la tramitació les so�icituds
d’inscripció segons l’ordre de la seva entrada al Registre.

3. El Registre aplica el principi de tracte successiu,
de manera que no es pot fer una inscripció o una anotació
sense la dels actes previs d’inscripció o anotació que
sigui preceptiva, quan condicionin el contingut de l’acte
el registre del qual se so�iciti.

SECCIÓ 3a DE LA COL·LABORACIÓ AMB ALTRES REGISTRES

I ORGANISMES

Article 41. Co�aboració amb els registres de coope-
ratives de les comunitats autònomes.

1. Quan el Registre dedueixi que la competència
registral pot correspondre a un altre registre de coo-
peratives, s’ha d’adreçar al que consideri que és com-
petent i li ha de remetre la so�icitud juntament amb
la certificació literal dels assentaments registrals per a
la resolució que consideri oportuna i amb l’expressió
dels fonaments que donin suport a aquesta competència.
Acceptada la competència pel Registre de cooperatives
de la comunitat autònoma respectiva, ha d’informar de

la inscripció practicada al Registre de societats coope-
ratives als efectes oportuns.

2. Quan una cooperativa inscrita en un registre auto-
nòmic so�iciti la inscripció al Registre de societats coo-
peratives per modificació de l’àmbit d’activitats, aquest
s’ha d’adreçar al Registre en què ha figurat inscrita la
societat perquè li sigui remesa la certificació literal dels
assentaments registrals de la societat. Si la inscripció
és procedent, també s’hi han d’inscriure els antecedents
registrals previs a l’assentament corresponent, si s’han
remès, i s’ha de comunicar la inscripció al Registre d’o-
rigen.

3. El Registre de societats cooperatives ha de so�i-
citar informació dels registres de cooperatives de les
comunitats autònomes que tinguin competència en la
matèria, a efectes d’emissió de certificacions de deno-
minació, en els termes que preveu l’article 33.

4. El Registre de societats cooperatives ha de co�a-
borar amb els altres registres de cooperatives i els ha
de facilitar tota la informació que requereixin per a l’exer-
cici de les seves funcions, i també pot demanar-los les
dades que consideri necessàries per a la gestió que li
correspon.

Article 42. Coordinació amb els registres mercantils.

1. En la coordinació amb els registres mercantils
en matèries de legalització de llibres i dipòsit dels comp-
tes anuals, cal atenir-se al que disposa el Reial decret
a què es refereix la disposició final tercera de la Llei
de cooperatives.

2. L’emissió de la certificació negativa de denomi-
nació so�icitada l’ha de fer el Registre de societats coo-
peratives amb la informació prèvia al Registre mercantil
central. Transcorreguts cinc dies sense que aquesta infor-
mació sigui facilitada, es té per evacuat el tràmit i es
procedeix a l’emissió de la certificació corresponent.

Article 43. Co�aboració amb altres organismes.

1. El Registre de societats cooperatives ha de lliurar
les certificacions i emetre els informes que li siguin so�i-
citats per altres organismes de les administracions públi-
ques, quan corresponguin a l’exercici de comeses o com-
petències que tinguin atribuïdes, i es refereixin a dades
o circumstàncies de contingut registral sobre societats
cooperatives concretes.

2. El registre ha de lliurar les certificacions registrals
que li so�icitin els òrgans jurisdiccionals.

Article 44. Co�aboració per al compliment de la Llei
de cooperatives.

1. El Registre de societats cooperatives ha de so�i-
citar l’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, en els termes de la seva llei ordenadora, i als
efectes dels articles 2.6 i concordants del text refós de
la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, apro-
vat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, quan
disposi d’antecedents sobre potencials incompliments
del que disposa la Llei de cooperatives.

2. Si el Registre de societats cooperatives compro-
va, per qualsevol mitjà, indicis d’incompliment en matèria
de la seva competència, s’ha d’adreçar a la societat
corresponent i li ha de requerir que esmeni o aclareixi
situacions, amb caràcter previ a procedir d’acord amb
l’apartat 1 d’aquest article.
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Disposició transitòria única. Adaptació d’estatuts a la
Llei de cooperatives.

1. Les societats cooperatives constituïdes abans de
la vigència de la Llei de cooperatives disposen de tres
anys a partir de l’esmentada vigència per adaptar els
seus estatuts a la Llei esmentada, d’acord amb la seva
disposició transitòria segona.

2. Transcorregut aquest termini, no es pot inscriure
al Registre cap document de les societats, fins que no
s’hagi inscrit l’adaptació dels seus estatuts socials, llevat
dels supòsits que assenyala a aquest efecte la disposició
transitòria esmentada. Les regles per a la inscripció regis-
tral de l’adaptació dels estatuts són les que estableix
aquest Reglament.

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

3020 ORDRE APA/273/2002, de 31 de gener,
per la qual se substitueix l’annex del Reial
decret 1329/1995, de 28 de juliol, pel qual
es fixen línies directrius per a l’avaluació
dels additius en l’alimentació animal.
(«BOE» 40, de 15-2-2002.)

La disposició final primera del Reial decret
1329/1995, de 28 de juliol, pel qual es fixen línies direc-
trius per a l’avaluació dels additius en l’alimentació ani-
mal, faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
amb l’informe favorable previ del Ministeri de Sanitat
i Consum, per dictar, en l’àmbit de les seves compe-
tències, les disposicions necessàries per aplicar-lo i, en
especial, per adaptar-ne el contingut de l’annex a les
modificacions corresponents de la normativa comuni-
tària, en funció dels avenços dels coneixements científics
i tècnics.

D’acord amb això, aquesta Ordre incorpora a l’orde-
nament jurídic la Directiva 2001/79/CE, de la Comissió,
de 17 de setembre, per la qual es modifica la Directiva
87/153/CEE, del Consell, per la qual es fixen línies direc-
trius per a l’avaluació dels additius en l’alimentació animal.

La resistència bacteriana als antibiòtics, causada per
la seva utilització com a additius en l’alimentació animal,
va en augment i constitueix un problema fonamental
per a la salut pública. Per això, cal complementar les
directrius per a additius diferents dels microorganismes
i els enzims, per tal d’incloure en l’expedient d’autorit-
zació d’additius per a l’alimentació animal una avaluació
del risc de selecció o transferència de la resistència als
antibiòtics i de qualsevol augment de la persistència i
excreció de patògens intestinals, a fi de garantir la inno-
cuïtat d’aquests additius.

Així mateix, s’evidencia la necessitat d’avaluar les
repercussions mediambientals dels additius dels pinsos
incloent, en les directrius esmentades, criteris d’avalua-
ció del risc mediambiental. De la mateixa manera, en
les directrius s’afegeix més informació sobre la manera
en què els treballadors i els utilitzadors es poden veure
exposats als additius.

En l’elaboració d’aquesta Ordre han estat consultats
els sectors afectats i les comunitats autònomes.

Aquesta disposició té l’informe favorable de la Comis-
sió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, amb l’informe favorable previ del
Ministeri de Sanitat i Consum, disposo:

Article únic. Substitució de l’annex del Reial decret
1329/1995.

Se substitueix l’annex del Reial decret 1329/1995,
de 28 de juliol, pel qual es fixen línies directrius per
a l’avaluació dels additius en l’alimentació animal, per
l’annex d’aquesta disposició.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 31 de gener de 2002.

ARIAS CAÑETE

ANNEX

Part I: additius diferents dels microorganismes
i els enzims

Consideracions generals

Les línies directrius presents constitueixen una guia
per confeccionar els expedients de les substàncies i dels
preparats en relació amb els quals se so�icita autorització
per usar-los com a additius en l’alimentació de l’animal,
o per so�icitar autorització per a un nou ús d’un additiu
ja autoritzat. En aquestes línies directrius, el terme «ad-
ditiu» es refereix a les substàncies químicament actives
especificades o als preparats que continguin substàncies
actives, en la forma en què aquelles substàncies són
incorporades a les premescles i als pinsos. Els expedients
han de permetre avaluar els additius de conformitat amb
els coneixements actuals i comprovar que responen als
principis fonamentals que requereix per ser autoritzats
l’article 4 del Reial decret 2599/1998, de 4 de desem-
bre, sobre els additius en l’alimentació dels animals.

Els expedients relatius a additius que continguin orga-
nismes modificats genèticament o estiguin constituïts
per organismes modificats genèticament segons el que
disposa la Llei 15/1994, de 3 de juny, per la qual s’es-
tableix el règim jurídic, la utilització confinada, l’allibe-
rament voluntari i la comercialització d’organismes genè-
ticament modificats, han de contenir, a més de la infor-
mació requerida per aquesta norma, la informació ad-
dicional especificada a l’apartat 1 de l’article 6 del Reial
decret 2599/1998, de 4 de desembre, sobre els additius
en l’alimentació dels animals.

Els expedients han de contenir informes detallats de
tots els estudis realitzats, presentats segons l’ordre i la
numeració proposats en aquestes directrius. Així mateix,
han de contenir referències i còpies de totes les dades
científiques publicades pertinents per avaluar l’additiu.
Hi ha d’haver una versió electrònica de l’expedient dis-
ponible. Els estudis s’han de dirigir a demostrar que l’ús
de l’additiu és segur en relació amb:

a) Les espècies diana, als nivells proposats per incor-
porar-los als pinsos;

b) Per a les persones que, en manejar l’additiu, ja
sigui en forma pura o incorporat a les premescles o els
pinsos, hi estiguin exposades a través de les vies res-
piratòries o per contacte amb altres glàndules mucoses,
els ulls o la pell;

c) Per als consumidors que ingereixen aliments pro-
cedents d’animals als quals s’ha administrat l’additiu i
que podrien contenir restes de l’additiu o dels seus meta-
bòlits; en general, això s’ha d’assegurar per mitjà de l’es-
tabliment de terminis de retirada i límits màxims de resi-
dus (LMR);

d) Per als animals i les persones, a través de la selec-
ció i la difusió de gens resistents als agents antimicro-
bians;


