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I. Disposicions generals

MINISTERI DE TREBALL

I AFERS SOCIALS

13701 REIAL DECRET 1278/2000, de 30 de juny,
pel qual s’adapten determinades disposicions
de Seguretat Social per a la seva aplicació
a les societats cooperatives. («BOE» 173,
de 20-7-2000.)

La integració dels socis treballadors de les coope-
ratives de treball associat en la Seguretat Social està
regulada actualment a la disposició addicional quarta
de la Llei general de la Seguretat Social (text refós apro-
vat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny).

L’apartat 1 de la disposició addicional quarta esmen-
tada assenyala que els socis treballadors de les coo-
peratives de treball associat tenen els beneficis de la
Seguretat Social, i la cooperativa pot optar perquè els
socis treballadors quedin assimilats a treballadors per
compte d’altri, cas en què les cooperatives queden inte-
grades al règim general o a algun dels règims especials
de la Seguretat Social, segons escaigui, d’acord amb
la seva activitat, o bé perquè els socis treballadors quedin
com a treballadors autònoms en el règim especial corres-
ponent.

Les cooperatives han d’exercir aquesta opció en els
estatuts i només poden modificar l’opció en els casos
i les condicions que estableixi el Govern.

D’altra banda, la disposició final sisena de la Llei
27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives, preveu que
les disposicions de Seguretat Social previstes per a la
contractació a temps parcial han de ser objecte de les
modificacions i l’aptació necessàries per aplicar-les en
l’àmbit de les societats cooperatives de treball associat
i integral. A aquest efecte, el Govern ha de procedir,
en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, al desplegament reglamentari corresponent, en apli-
cació del que preveu la disposició addicional quarta de
la Llei general de la Seguretat Social.

Aquest mandat adreçat al Govern es podria dur a
terme mitjançant l’elaboració d’una norma específica que
adapti les disposicions de Seguretat Social previstes per
a la contractació a temps parcial a les societats coo-
peratives de treball associat, o bé mitjançant la modi-
ficació dels preceptes dels reglaments generals sobre
inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions
de dades de treballadors en la Seguretat Social i sobre
cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social.

Per tal de mantenir la sistemàtica actual en el des-
plegament reglamentari del bloc normatiu de la Segu-
retat Social, es considera procedent optar per la segona
de les alternatives que s’exposen en el paràgraf anterior,

mantenint els articles corresponents dels reglaments
generals esmentats, i en els quals s’introdueixen les
modificacions que es concreten posteriorment en aques-
ta norma.

Pel que fa a l’àmbit de la Seguretat Social, la principal
novetat que aporta la nova regulació de les societats
cooperatives és l’aplicació de les disposicions de Segu-
retat Social previstes per a la cotització en la contractació
a temps parcial respecte dels socis treballadors d’aques-
tes societats cooperatives de treball associat que duguin
a terme la seva activitat en aquesta modalitat a temps
parcial. Per això, tant la cotització com la protecció social
que cal atorgar a aquests socis treballadors s’ha de fer
en els termes previstos per als treballadors amb un con-
tracte a temps parcial.

D’altra banda, com que en altres societats coope-
ratives diferents de les de treball associat i de les d’ex-
plotació comunitària de la terra hi poden haver els ano-
menats socis de treball, l’activitat cooperativitzada dels
quals consisteix en la prestació del seu treball personal,
sembla procedent estendre a aquests socis les previsions
relatives al treball a temps parcial. D’aquesta ma-
nera es recullen els suggeriments del mateix sector de
l’economia social.

També cal assenyalar que, tot i que l’àmbit d’aplicació
de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives,
segons disposa el seu article 2, se circumscriu a les
societats cooperatives que exerceixin l’activitat coope-
rativitzada en el territori de diverses comunitats autò-
nomes —excepte quan en una d’aquestes s’exerceixi amb
caràcter principal—o a les que duguin a terme l’activitat
cooperativitzada a les ciutats de Ceuta i Melilla, la present
norma és aplicable a totes les societats cooperatives
amb independència que estiguin incloses o no en aquest
àmbit, perquè la matèria a desenvolupar, en compliment
del mandat que conté la disposició final sisena de la
Llei 27/1999 —base de cotització i efectes sobre les
prestacions del sistema de la Seguretat Social de les
cotitzacions efectuades pels socis treballadors i socis
de treball de les societats cooperatives—, és competència
exclusiva de l’Estat, perquè es tracta del règim econòmic
de la Seguretat Social —article 149.1.17a de la Cons-
titució espanyola—, cosa que també està emparada per
l’apartat 5 de la disposició addicional quarta del text
refós de la Llei general de la Seguretat Social, que esta-
bleix l’autorització al Govern, entre altres matèries, per
adaptar les normes dels règims de la Seguretat Social
a les peculiaritats de l’activitat cooperativa.

En virtut d’això, en compliment del mandat que esta-
bleix la disposició final sisena de la Llei 27/1999, de
16 de juliol, de cooperatives, i en ús, així mateix, de
l’habilitació conferida per l’apartat 5 de la disposició addi-
cional quarta del text refós de la Llei general de la Segu-
retat Social, a proposta del ministre de Treball i Afers
Socials, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deli-
beració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 30 de juny de 2000,
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D I S P O S O :

Article primer. Modificacions que s’han d’introduir als
articles 10, apartat 5; 40, apartat 2, segon paràgraf,
i 41, al qual s’afegeix un apartat 4, del Reglament
general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes,
baixes i variacions de dades de treballadors en la
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996,
de 26 de gener.

U. Article 10, apartat 5.

«5. En el règim en què figurin enquadrats els
socis de treball de les societats cooperatives, així
com els socis treballadors de les de treball associat
en els estatuts de les quals s’hagi optat per assimilar
els seus socis treballadors a treballadors per comp-
te d’altri, i els socis treballadors de les d’explotació
comunitària de la terra, corresponen a aquestes
cooperatives les obligacions que en matèria de
Seguretat Social s’atribueixen a l’empresari.»

Dos. Article 40, apartat 2, segon paràgraf.

«Així mateix, responen subsidiàriament del com-
pliment de les obligacions esmentades les societats
co�ectives, així com les societats comanditàries res-
pecte als seus socis co�ectius i les cooperatives
de treball associat, quan escaigui la inclusió d’uns
i altres en el règim especial corresponent.»

Tres. Article 41, apartat 4.

«4. A les cooperatives en què hi hagi socis de
treball o socis treballadors assimilats a treballadors
per compte d’altri l’activitat dels quals es dugui a
terme a temps parcial, cal aportar una còpia dels
estatuts, del reglament de règim intern o la cer-
tificació de l’acord de l’Assemblea o del Consell
Rector, en què ha de figurar el nombre d’hores
de treball al dia, a la setmana, al mes o l’any, la
distribució horària i la seva concreció mensual, set-
manal i diària, i cal determinar-hi els dies en què
els socis treballadors o de treball han de prestar
serveis.

Es considera que els socis treballadors o de tre-
ball duen a terme la seva activitat a temps parcial
quan les hores de treball al dia, a la setmana, al
mes o l’any siguin inferiors al 77 per 100 de la
jornada a temps complet fixada en el conveni
co�ectiu aplicable al sector d’activitat i àmbit geo-
gràfic de la cooperativa o, si no n’hi ha, de la jornada
laboral ordinària màxima legal.»

Article segon. Modificació que s’ha d’introduir en l’ar-
ticle 65 del Reglament general sobre cotització i liqui-
dació d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat
pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre,
al qual s’afegeixen dos nous apartats 5 i 6.

«5. El que disposen els apartats 1, 2 i 3 ante-
riors és aplicable als socis treballadors a temps par-
cial, assimilats a treballadors per compte d’altri, així
com als socis de treball a temps parcial de les socie-
tats cooperatives, i la base de cotització s’ha de
determinar en funció de la remuneració que per-
cebin per les hores d’activitat cooperativitzada.

6. El que disposen els apartats anteriors no s’a-
plica als règims en què la cotització no es determina
en funció de la remuneració percebuda.»

Disposició addicional única. Acció protectora, perío-
des de cotització i càlcul de la base reguladora de
les prestacions.

«A efectes de la determinació de l’abast de l’ac-
ció protectora, de l’acreditació dels períodes de

cotització per tenir dret a les prestacions i per al
càlcul de la base reguladora de les prestacions en
els casos de socis treballadors a temps parcial de
societats cooperatives, assimilats a treballadors per
compte d’altri, són aplicables les normes que esta-
bleix el Reial decret 144/1999, de 29 de gener,
pel qual es desplega, en matèria d’acció protectora
de la Seguretat Social, el Reial decret llei 15/1998,
de 27 de novembre, de mesures urgents per a la
millora del mercat de treball en relació amb el tre-
ball a temps parcial i el foment de la seva estabilitat.

El que s’ha assenyalat abans també és aplicable
als socis de treball a temps parcial de les societats
cooperatives.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial
decret.

Madrid, 30 de juny de 2000.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Treball i Afers Socials,

JUAN CARLOS APARICIO PÉREZ

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

13702 REIAL DECRET 1369/2000, de 19 de juliol,
pel qual es modifica el Reial decret
822/1993, de 28 de maig, pel qual s’esta-
bleixen els principis de bones pràctiques de
laboratori i la seva aplicació en la realització
d’estudis no clínics sobre substàncies i pro-
ductes químics. («BOE» 173, de 20-7-2000.)

El Reial decret 822/1993, de 28 de maig, pel qual
s’estableixen els principis de bones pràctiques de labo-
ratori i la seva aplicació en la realització d’estudis no
clínics sobre substàncies i productes químics, va incor-
porar al nostre ordenament jurídic la Directiva del Consell
87/18/CEE, de 18 de desembre de 1986, mitjançant
el qual es van adoptar les mesures necessàries per garan-
tir que els laboratoris que duguin a terme assajos sobre
els productes químics, de conformitat amb la Directiva
67/548/CEE, compleixin els principis de bones pràc-
tiques de laboratori especificats en el seu annex.

La Directiva de la Comissió 99/11/CE, de 8 de març,
ha modificat la Directiva 87/18/CEE i ha adaptat al pro-
grés tècnic els principis de bones pràctiques de laboratori
d’acord amb la Decisió del Consell de l’Organització de
Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE).

Com a conseqüència d’aquesta adaptació, el present
Reial decret substitueix l’annex del Reial decret
822/1993, de 28 de maig, i incorpora al nostre orde-
nament jurídic la Directiva 99/11/CE.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat
i Consum, d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de Ciència
i Tecnologia i amb l’informe previ de la Comissió Inter-
ministerial per a l’Ordenamenació Alimentària, d’acord
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres en la reunió del dia 14 de juliol
de 2000,


