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I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE TRABALLO

E ASUNTOS SOCIAIS

13701 REAL DECRETO 1278/2000, do 30 de xuño,
polo que se adaptan determinadas disposi-
cións de Seguridade Social para a súa apli-
cación ás sociedades cooperativas. («BOE»
173, do 20-7-2000.)

A integración dos socios traballadores das coopera-
tivas de traballo asociado na Seguridade Social está regu-
lada na actualidade na disposición adicional cuarta da
Lei xeral da Seguridade Social (texto refundido aprobado
polo Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño).

No punto 1 da referida disposición adicional cuarta,
sinálase que os socios traballadores das cooperativas
de traballo asociado desfrutarán dos beneficios da Segu-
ridade Social, e a cooperativa poderá optar, ben porque
estes queden asimilados a traballadores por conta allea,
caso no que estas cooperativas quedarán integradas no
réxime xeral ou nalgún dos réximes especiais da Segu-
ridade Social, segundo proceda, de acordo coa súa acti-
vidade, ou ben porque os referidos socios traballadores
queden como traballadores autónomos no réxime espe-
cial correspondente.

As cooperativas exercerán a opción nos estatutos,
e só poderán modifica-la opción nos supostos e con-
dicións que o Goberno estableza.

Pola súa banda, na disposición derradeira sexta da
Lei 27/1999, do 16 de xullo, de cooperativas, prevese
que as disposicións de Seguridade Social previstas para
a contratación a tempo parcial serán obxecto das modi-
ficacións e adaptacións que resulten precisas para a súa
aplicación no ámbito das sociedades cooperativas de
traballo asociado e integral. Para tal efecto, o Goberno
procederá no prazo dun ano desde a entrada en vigor
desta lei ó correspondente desenvolvemento regulamen-
tario, en aplicación do previsto na disposición adicional
cuarta da Lei xeral da Seguridade Social.

Este mandato dirixido ó Goberno podería levarse a
cabo, ben mediante a elaboración dunha norma espe-
cífica que adapte as disposicións de Seguridade Social
previstas para a contratación a tempo parcial ás socie-
dades cooperativas de traballo asociado, ou ben median-
te a modificación dos preceptos dos regulamentos xerais
sobre inscrición de empresas e afiliación, altas, baixas
e variacións de datos de traballadores na Seguridade
Social e sobre cotización e liquidación doutros dereitos
da Seguridade Social.

Co fin de mante-la sistemática actual no desenvol-
vemento regulamentario do bloque normativo da Segu-
ridade Social, considérase procedente optar pola segun-
da das alternativas expostas no parágrafo anterior, man-

tendo os correspondentes artigos dos regulamentos
xerais citados, e nos que se introducen as modificacións
que se concretan posteriormente nesta norma.

Polo que se refire ó ámbito da Seguridade Social,
a principal novidade que presenta a nova regulación das
sociedades cooperativas é a aplicación das disposicións
de Seguridade Social previstas para a cotización na con-
tratación a tempo parcial respecto dos socios traballa-
dores de tales sociedades cooperativas de traballo aso-
ciado que leven a cabo a súa actividade na dita moda-
lidade a tempo parcial. De aí que, tanto a cotización
como a protección social que se lles outorgue a tales
socios traballadores, deba realizarse nos termos previs-
tos para os traballadores con contrato a tempo parcial.

Por outra banda, posto que noutras sociedades coo-
perativas distintas ás de traballo asociado e ás de explo-
tación comunitaria da terra poden existi-los denominados
socios de traballo, cunha actividade cooperativizada que
consiste na prestación do seu traballo persoal, parece
procedente estender a estes as previsións relativas ó
traballo a tempo parcial, recolléndose desta forma as
suxestións do propio sector da economía social.

Igualmente hai que sinalar que aínda cando o ámbito
de aplicación da Lei 27/1999, do 16 de xullo, de coo-
perativas, segundo dispón o seu artigo 2, se circunscribe
ás sociedades cooperativas que desenvolvan a súa acti-
vidade cooperativizada no territorio de varias comuni-
dades autónomas —agás cando nunha delas se desen-
volva con carácter principal—, ou ás que realicen a súa
actividade cooperativizada nas cidades de Ceuta e Meli-
lla, a presente norma é de aplicación a tódalas socie-
dades cooperativas con independencia de que estean
ou non incluídas en tal ámbito, xa que a materia que
se vai desenvolver, en cumprimento do mandato contido
na disposición derradeira sexta da mencionada Lei 27/-
1999 —base de cotización e efectos sobre as prestacións
do sistema da Seguridade Social das cotizacións efec-
tuadas polos socios traballadores e socios de traballo
das sociedades cooperativas—, é competencia exclusiva
do Estado, ó tratarse do réxime económico da Segu-
ridade Social —artigo 149.1.17.a da Constitución espa-
ñola—, o que está tamén amparado polo punto 5 da
disposición adicional cuarta do texto refundido da Lei
xeral da Seguridade Social, na que se establece a auto-
rización ó Goberno para, entre outras materias, adap-
ta-las normas dos réximes da Seguridade Social ás pecu-
liaridades da actividade cooperativa.

Na súa virtude, cumprindo o mandato establecido
na disposición derradeira sexta da Lei 27/1999, do 16
de xullo, de cooperativas, e en uso, así mesmo, da habi-
litación conferida polo punto 5 da disposición adicional
cuarta do texto refundido da Lei xeral da Seguridade
Social, por proposta do ministro de Traballo e Asuntos
Sociais, de acordo co Consello de Estado e logo de deli-
beración do Consello de Ministros na súa reunión do
día 30 de xuño de 2000,
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D I S P O Ñ O :

Artigo primeiro. Modificacións que se introducirán nos
artigos 10, punto 5; 40, punto 2, segundo parágrafo,
e 41, ó que se lle engade un punto 4, do Regulamento
xeral sobre inscrición de empresas e afiliación, altas,
baixas e variacións de datos de traballadores na Segu-
ridade Social, aprobado polo Real decreto 84/1996,
do 26 de xaneiro.

Un. Artigo 10, punto 5.

«5. No réxime en que figuren encadrados os
socios de traballo das sociedades cooperativas, así
como os socios traballadores das de traballo aso-
ciado nos estatutos das cales se optase por asi-
mila-los seus socios traballadores a traballadores
por conta allea, e os socios traballadores das de
explotación comunitaria da terra, corresponderan-
lles ás citadas cooperativas as obrigas que en mate-
ria de Seguridade Social se lle atribúen ó empre-
sario.»

Dos. Artigo 40, punto 2, segundo parágrafo.

«Así mesmo, responderán subsidiariamente do
cumprimento destas obrigas as sociedades colec-
tivas, así como as sociedades comanditarias con
respecto ós seus socios colectivos e as coopera-
tivas de traballo asociado, cando proceda a inclu-
sión duns e doutros no correspondente réxime
especial.»

Tres. Artigo 41, punto 4.

«4. Nas cooperativas nas que existan socios
de traballo ou socios traballadores asimilados a tra-
balladores por conta allea cunha actividade que
se realice a tempo parcial, deberá presentarse copia
dos estatutos, do regulamento de réxime interno
ou certificación do acordo da asemblea ou do Con-
sello Rector, no que deberá figura-lo número de
horas de traballo ó día, á semana, ó mes ou ó ano,
a distribución horaria e a súa concreción mensual,
semanal e diaria, con determinación dos días nos
que os socios traballadores ou de traballo deberán
prestar servicios.

Considerarase que estes realizan a súa activi-
dade a tempo parcial cando as horas de traballo
ó día, á semana, ó mes ou ó ano, sexan inferiores
ó 77 por 100 da xornada a tempo completo fixada
no convenio colectivo aplicable no sector de acti-
vidade e ámbito xeográfico da cooperativa ou, no
seu defecto, da xornada laboral ordinaria máxima
legal.»

Artigo segundo. Modificación que se introducirá no
artigo 65 do Regulamento xeral sobre cotización e
liquidación doutros dereitos da Seguridade Social,
aprobado polo Real decreto 2064/1995, do 22 de
decembro, ó que se lle engaden dous novos puntos
5 e 6.

«5. O disposto nos puntos 1, 2 e 3 anteriores
será de aplicación ós socios traballadores a tempo
parcial, asimilados a traballadores por conta allea,
así como ós socios de traballo a tempo parcial das
sociedades cooperativas, determinándose a base
de cotización en función da remuneración que per-
ciban polas horas de actividade cooperativizada.

6. Non se aplicará o disposto nos puntos ante-
riores naqueles réximes en que a cotización non
se determina en función da remuneración perci-
bida.»

Disposición adicional única. Acción protectora, perío-
dos de cotización e cálculo da base reguladora das
prestacións.

«Para efectos da determinación do alcance da
acción protectora, da acreditación dos períodos de coti-
zación para causar dereito ás prestacións e para o
cálculo da base reguladora delas nos supostos de
socios traballadores a tempo parcial de sociedades
cooperativas, asimilados a traballadores por conta
allea, serán de aplicación as normas establecidas no
Real decreto 144/1999, do 29 de xaneiro, polo que
se desenvolve, en materia de acción protectora da
Seguridade Social, o Real decreto-lei 15/1998, do 27
de novembro, de medidas urxentes para a mellora
do mercado de traballo en relación co traballo a tempo
parcial e o fomento da súa estabilidade.

O anteriormente sinalado tamén lles será de apli-
cación ós socios de traballo a tempo parcial das
sociedades cooperativas.»

Disposición derrogatoria única. Derrogación norma-
tiva.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou
inferior rango se opoñan ó establecido neste real decreto.

Dado en Madrid o 30 de xuño de 2000.

JUAN CARLOS R.
O ministro de Traballo e Asuntos Sociais,

JUAN CARLOS APARICIO PÉREZ

MINISTERIO DA PRESIDENCIA

13702 REAL DECRETO 1369/2000, do 19 de xullo,
polo que se modifica o Real decreto 822/1993,
do 28 de maio, polo que se establecen os
principios de boas prácticas de laboratorio
e a súa aplicación na realización de estudios
non clínicos sobre substancias e productos
químicos. («BOE» 173, do 20-7-2000.)

O Real decreto 822/1993, do 28 de maio, polo que
se establecen os principios de boas prácticas de labo-
ratorio e a súa aplicación na realización de estudios non
clínicos sobre substancias e productos químicos, incor-
porou ó noso ordenamento xurídico a Directiva do Con-
sello 87/18/CEE, do 18 de decembro de 1986, median-
te o cal se adoptaron as medidas necesarias para garantir
que os laboratorios que realicen ensaios sobre os pro-
ductos químicos, de conformidade coa Directiva 67/
548/CEE, cumpran os principios de boas prácticas de
laboratorio especificados no seu anexo.

A Directiva da Comisión 99/11/CE, do 8 de marzo,
modificou a Directiva 87/18/CEE, adaptando ó progreso
técnico os principios de boas prácticas de laboratorio
conforme a Decisión do Consello da Organización de
Cooperación e Desenvolvemento Económico (OCDE).

Como consecuencia da precedente adaptación, o pre-
sente Real decreto substitúe o anexo do Real decreto
822/1993, do 28 de maio, incorporando ó noso orde-
namento xurídico a Directiva 99/11/CE.

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Sani-
dade e Consumo, de Agricultura, Pesca e Alimentación
e de Ciencia e Tecnoloxía e logo do informe da Comisión
Interministerial para a Ordenación Alimentaria, de acordo
co Consello de Estado e logo da deliberación do Consello
de Ministros na súa reunión do día 14 de xullo de 2000,


