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rexistrais previos ó asento correspondente, se se tivesen
remitido, e comunicaráselle a inscrición ó rexistro de
orixe.
3. O Rexistro de Sociedades Cooperativas solicitará
información dos rexistros de cooperativas das comunidades autónomas que teñan competencia na materia,
para efectos de emisión de certificacións de denominación, nos termos previstos no artigo 33.
4. O Rexistro de Sociedades Cooperativas colaborará cos restantes rexistros de cooperativas, facilitándolles canta información precisen para o desenvolvemento das súas funcións, podendo, así mesmo, solicitar
destes os datos que se consideren necesarios para a
xestión que lle corresponde.
Artigo 42. Coordinación cos rexistros mercantís.
1. Na coordinación cos rexistros mercantís en materias de legalización de libros e depósito das contas anuais
observarase o disposto no real decreto ó que se refire
a disposición derradeira terceira da Lei de cooperativas.
2. A emisión da certificación negativa de denominación solicitada será efectuada polo Rexistro de Sociedades Cooperativas logo de información ó Rexistro Mercantil Central. Transcorridos cinco días sen que a dita
información fose facilitada, terase por realizado o trámite
e procederase á emisión da certificación correspondente.
Artigo 43. Colaboración con outros organismos.
1. O Rexistro de Sociedades Cooperativas expedirá
as certificacións e emitirá os informes que lle sexan solicitados por outros organismos das administracións públicas, cando correspondan ó exercicio de cometidos ou
competencias que teñan atribuídas, e se refiran a datos
ou circunstancias de contido rexistral sobre sociedades
cooperativas concretas.
2. O rexistro expedirá as certificacións rexistrais que
lle soliciten os órganos xurisdiccionais.
Artigo 44. Colaboración para o cumprimento da Lei
de cooperativas.
1. O Rexistro de Sociedades Cooperativas solicitará
a actuación da Inspección de Traballo e Seguridade
Social, nos termos da súa lei ordenadora, e para os efectos dos artigos 2.6 e concordantes do texto refundido
da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, cando dispoña de antecedentes sobre potenciais
incumprimentos do disposto na Lei de cooperativas.
2. Se o Rexistro de Sociedades Cooperativas comprobase, por calquera medio, indicios de incumprimento
en materia da súa competencia, dirixirase á correspondente sociedade requiríndoa de emenda ou para aclaración de situacións, con carácter previo para proceder
conforme o punto 1 deste artigo.
Disposición transitoria única. Adaptación de estatutos
á Lei de cooperativas.
1. As sociedades cooperativas constituídas con
anterioridade á vixencia da Lei de cooperativas disporán
de tres anos a partir da dita vixencia para adapta-los
seus estatutos á citada lei, conforme a súa disposición
transitoria segunda.
2. Transcorrido o dito prazo, non se inscribirá no
rexistro ningún documento das sociedades, mentres non
se inscribise a adaptación dos seus estatutos sociais,
salvo os supostos sinalados para o efecto na citada disposición transitoria. As regras para a inscrición rexistral
da adaptación dos estatutos serán as establecidas neste
regulamento.
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REAL DECRETO 135/2002, do 1 de febreiro,
polo que se establecen as condicións básicas
polas que se rexen as probas previstas no
artigo 52.3 da Lei orgánica 1/1990, do 3 de
outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, para a obtención do título de graduado
en educación secundaria polas persoas maiores de dezaoito anos de idade. («BOE» 41,
do 16-2-2002.)

O artigo 52.3 da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, establece
que as administracións educativas, nas condicións que
para o efecto se establezan, organizarán periodicamente
probas nas que se valorarán as capacidades xerais propias
da educación básica, para que as persoas maiores de
dezaoito anos poidan obter directamente o título de graduado en educación secundaria e con isto a oportunidade
de acceder ós niveis ou graos das ensinanzas non obrigatorias, como indica o artigo 53.1 da citada lei.
Entre as materias sobre as que a Constitución reserva
expresamente competencia exclusiva ó Estado atópase
a regulación das condicións de obtención, expedición
e homologación dos títulos académicos e profesionais
(CE 149.1.30.a). Así mesmo, segundo especifica a Lei
orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito
á educación, na súa disposición adicional primeira.2.c),
correspóndelle ó Estado, «en todo caso e pola súa propia
natureza», a regulación das condicións para a obtención,
expedición e homologación de títulos académicos e profesionais válidos en todo o territorio español.
Correspóndelle, pois, ó Estado, en virtude desta competencia, que lle reservan en exclusiva as superiores normas citadas, establece-las condicións nas que deben
levarse a cabo as probas previstas no artigo 52.3 da
Lei 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do
sistema educativo, xa que, ó regular nos seus aspectos
básicos tales probas, conducentes á obtención directa
do título de graduado en educación secundaria, se regulan condicións de obtención dun título académico.
Por outra banda, as normas estatais básicas que regulan os procedementos de obtención de títulos ós que
lles corresponde igual validez en todo o territorio español,
deben facelo en termos que aseguren a igualdade básica
de tódolos que en calquera parte do territorio español
(CE 149.1.1.a) se sometan ó proceso correspondente.
E neste caso, polo mesmo, a norma débelles asegurar
esa igualdade básica a tódolos maiores de dezaoito anos
de idade que, en calquera parte do devandito territorio,
se acollan á posibilidade de obte-lo título de graduado
en educación secundaria mediante a realización das probas previstas no artigo 52.3 da Lei 1/1990, do 3 de
outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.
Correspóndelle, pois, ó Estado a regulación básica desta
materia tamén en virtude da competencia que lle confire,
así mesmo, en exclusiva, a Constitución, postos en relación os seus artigos 149.1.1.a e 27.a, para garanti-las
condicións básicas de igualdade de todos no exercicio
do dereito fundamental á educación, correspondéndolle
ó Goberno aproba-la norma oportuna regulamentaria.
Sen prexuízo dos anteriores títulos competenciais,
este real decreto vén esixido pola necesidade de lle dar
cumprimento ó previsto no artigo 16.3 do Real decreto
986/1991, do 14 de xuño, polo que se aproba o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, na redacción dada a este precepto polo artigo
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único. punto 5 do Real decreto 173/1998, do 16 de
febreiro, e de acordo co cal as probas de que se trata
deberán ser organizadas polas administracións educativas a partir do ano académico 2000-2001.
Nesta norma establécese, de acordo co disposto no
mesmo artigo 52.3 da Lei orgánica 1/1990, do 3 de
outubro, que nas referidas probas deben valorarse as
capacidades xerais propias da educación básica e, en
concreto, as que se especifican no artigo 19 desta lei
orgánica, consideradas, así mesmo, na súa correspondencia cos contidos curriculares terminais establecidos
ou que se establezan especificamente para a educación
das persoas adultas.
No proceso de elaboración deste real decreto foron
consultadas as comunidades autónomas e emitiron informe o Consello Escolar do Estado e o Ministerio de Administracións Públicas.
Na súa virtude, por proposta da ministra de Educación, Cultura e Deporte, de acordo co Consello de Estado
e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa
reunión do día 1 de febreiro de 2002,
DISPOÑO:
Artigo 1. Obxecto.
Este real decreto ten por obxecto regula-las condicións polas que se rexerán as probas para a obtención
do título de graduado en educación secundaria polas
persoas maiores de dezaoito anos, conforme o artigo 52.3 da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de
ordenación xeral do sistema educativo.
Artigo 2. Convocatorias.
As probas terán dúas convocatorias anuais, correspondéndolles ás administracións educativas a súa organización e desenvolvemento.
Artigo 3. Estructura e cualificación das probas.
As probas terán por obxecto valora-las capacidades
correspondentes ós obxectivos xerais propios da educación secundaria obrigatoria e, co fin de adaptalas ás
características das persoas a que van destinadas, adecuaranse na súa estructura e sistema de cualificación
ó establecido nos seguintes puntos:
1. Estructura. As probas versarán sobre as áreas
e materias incluídas nos seguintes grupos:
1.o Grupo lingüístico. Comprenderá os exercicios de
cada unha das áreas ou materias de:
a) Lingua castelá e literatura.
b) Lingua cooficial das respectivas comunidades
autónomas, se é o caso.
c) Lingua estranxeira.
2.o Grupo científico-tecnolóxico. Comprenderá os
exercicios de cada unha das áreas ou materias de:
a) Matemáticas.
b) Ciencias da natureza.
c) Tecnoloxía.
3.o Grupo de ciencias sociais. Comprenderá os exercicios de cada unha das áreas ou materias de:
a) Ciencias sociais, xeografía e historia.
b) Dúas áreas que determinen as administracións
educativas das respectivas comunidades autónomas.
2. Cualificación:
1.o A cualificación será global para cada un dos grupos establecidos no punto anterior e realizarase nos ter-
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mos de insuficiente, suficiente, ben, notable e sobresaliente.
2.o Os alumnos que aproben os tres grupos superarán a proba, polo que cumprirán os requisitos para a
obtención do título de graduado en educación secundaria
e serán propostos polo tribunal ante a autoridade administrativa correspondente para a expedición do título.
3.o No caso de non supera-los tres grupos, os candidatos manterán para sucesivas convocatorias as cualificacións dos grupos aprobados, que terán validez en
todo o territorio nacional.
4.o Ós aspirantes que aprobasen algún dos grupos
establecidos expediráselles unha certificación que acredite o grupo ou grupos aprobados, con indicación da
cualificación obtida.
Artigo 4. Tribunais e proposta de expedición de títulos.
Para aplicar e avalia-las probas a que se refire este
real decreto constituiranse tribunais, compostos por
membros do corpo de profesores de ensino secundario.
Concluídas as probas, os tribunais remitiranlles ás autoridades educativas que corresponda as actas de avaliación das probas e as propostas de expedición do título
dos aspirantes que as superasen.
Disposición transitoria primeira. Aplicación dos contidos das probas polas comunidades autónomas.
Ata que o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte
estableza os contidos básicos sobre os que versarán
estas probas, as comunidades autónomas aplicarán os
contidos que elaborasen ou elaboren para a súa realización, tendo en conta as características e intereses
das persoas adultas.
Disposición transitoria segunda. Desenvolvemento das
probas convocadas.
Todas aquelas probas que á entrada en vigor deste
real decreto fosen xa convocadas no curso 2001-2002,
ó abeiro do disposto no artigo único, punto 5.3, do Real
decreto 173/1998, do 16 de febreiro, realizaranse
segundo a súa convocatoria.
Disposición derradeira primeira. Título competencial.
Este real decreto, de aplicación en todo o territorio
nacional, díctase ó abeiro do previsto no artigo
149.1.1.a e 30.a da Constitución española e na disposición adicional primeira.2.c) da Lei orgánica 8/1985,
do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación.
Disposición derradeira segunda.
normativo.

Desenvolvemento

A ministra de Educación, Cultura e Deporte e as autoridades correspondentes das comunidades autónomas
dictarán, no ámbito das súas respectivas competencias,
cantas disposicións sexan precisas para o desenvolvemento e execución do establecido neste real decreto.
Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid o 1 de febreiro de 2002.
JUAN CARLOS R.
A ministra de Educación, Cultura e Deporte,
PILAR DEL CASTILLO VERA

