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MINISTERI D´HISENDA

2649  ORDRE HAC/272/2004, de 10 de febrer, per la 
qual s’estableixen nous llocs de presentació 
de les declaracions liquidacions periòdiques 
de l’impost sobre el valor afegit, de la decla-
ració resum anual de l’impost sobre el valor 
afegit i de les declaracions liquidacions dels 
pagaments fraccionats de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques i s’autoritza, en 
determinats supòsits, la devolució de l’impost 
sobre el valor afegit mitjançant un xec barrat. 
(«BOE» 38, de 13-2-2004.)

L’article 164, apartat u, número 6è de la Llei 37/1992, 
de 28 de desembre («Butlletí Oficial de l’Estat» del 29), 
de l’impost sobre el valor afegit, disposa que els subjec-
tes passius de l’impost estan obligats, amb els requisits, 
els límits i les condicions que es determinin reglamen-
tàriament, a presentar les declaracions liquidacions cor-
responents i a ingressar l’import de l’impost resultant.

En desplegament d’aquest precepte, l’article 72 
del Reglament de l’impost sobre el valor afegit, apro-
vat per l’article 1 del Reial decret 1624/1992, de 29 de 
desembre («Butlletí Oficial de l’Estat» del 31), estableix 
que l’ingrés de les quotes resultants de les declaracions 
liquidacions i la sol·licitud de les devolucions a favor del 
subjecte passiu s’han d’efectuar en els impresos i en 
el lloc, la forma i els terminis que estableixi el ministre 
d’Hisenda.

Per la seva banda, l’article 82, apartat 7, de la Llei 
40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques, disposa que els contribuents 
que exerceixin activitats econòmiques estan obligats a 
efectuar pagaments fraccionats a compte de l’impost, 
autoliquidant i ingressant el seu import en les condi-
cions que es determinin reglamentàriament.

Les condicions esmentades vénen determinades per 
l’article 104 del Reglament de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques, aprovat pel Reial decret 214/1999, 
de 5 de febrer («Butlletí Oficial de l’Estat» del 9), segons 
el qual els contribuents han de presentar les declara-
cions corresponents als pagaments fraccionats davant 
l’òrgan competent de l’Administració tributària i ingres-
sar el seu import al Tresor Públic. Així mateix, l’esmentat 
article assenyala que la declaració s’ha d’ajustar a les 
condicions i els requisits i l’ingrés s’ha d’efectuar en la 
forma i lloc que determini el ministre d’Hisenda.

D’acord amb les habilitacions indicades i per tal de 
facilitar en la mesura més gran possible als obligats 
tributaris el compliment de les seves obligacions, en 
aquesta Ordre s’habilita el pagament de les declara cions 
liquidacions periòdiques de l’impost sobre el valor afe-
git i de les declaracions liquidacions dels pagaments 
fraccionats de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, en qualsevol de les entitats col·laboradores en 
la recaptació dels tributs situades al territori nacional, 
i se suprimeix així l’exigència, continguda fins ara en 
les ordres ministerials d’aprovació dels corresponents 
models de declaració, d’acord amb la qual el pagament 
s’ha d’efectuar en alguna de les entitats col·laboradores 
corresponents a la província en la qual radica el domicili 
del contribuent.

Per una altra part, d’acord amb el que preveu l’arti-
cle 29 del Reglament de l’impost sobre el valor afegit, 

aquesta Ordre desplega les circumstàncies per les quals 
el subjecte passiu pot sol·licitar la devolució per xec bar-
rat, així com els casos en què l’Administració Tributària 
pot utilitzar el xec barrat com a mitjà per efectuar una 
devolució de l’impost sobre el valor afegit.

Finalment, tenint en compte la nova redacció de 
l’article 74.2.a) del Reglament general de recaptació, 
efectuada per l’article únic del Reial decret 1248/2003, de 
3 d’octubre, la disposició addicional primera d’aquesta 
Ordre estableix que només és possible efectuar l’ingrés 
de l’import resultant de les declaracions liquidacions a 
les quals es refereix aquesta Ordre a les entitats de 
dipòsit que presten el servei de caixa als locals de 
les delegacions i administracions de l’Agència Estatal 
d’Administració tributària quan el Ministeri d’Hisenda 
subscrigui un conveni per a la prestació del servei es-
mentat.

En conseqüència, i fent ús de les autoritzacions que 
tinc conferides, disposo:

Primer. Modificació del lloc de presentació de les 
declaracions liquidacions de l’impost sobre el valor 
afegit corresponents als models 300, 330, 310, 311, 370 
i 371.

U. Model 300. Declaració trimestral de l’impost 
sobre el valor afegit.

Es modifica l’apartat tercer de l’Ordre de 20 de gener 
de 1999, per la qual s’aproven els models 300 i 330 de 
declaració liquidació de l’impost sobre el valor afegit en 
euros i s’adapten a la presentació en euros les declara-
cions liquidacions mensuals de grans empreses corres-
ponents als codis 320 i 332 («Butlletí Oficial de l’Estat» 
del 22), que queda redactat de la manera següent:

«Tercer. Lloc de presentació del model 300.

1. Quan del resultat de la declaració liquidació 
resulti una quantitat per ingressar, la presentació i l’in-
grés es pot fer en qualsevol entitat de dipòsit situada 
en territori espanyol que actuï com a col·laboradora en 
la gestió recaptadora.

2. Si el resultat de la declaració liquidació és per 
compensar o aquesta correspon a un període sense 
activitat, ha de presentar-se directament o enviar-se 
per correu certificat a la delegació o administració de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària corresponent 
al domicili fiscal del declarant, adjuntant a la declaració 
una fotocòpia acreditativa del número d’identificació 
fiscal si no porta adherides les corresponents etiquetes 
identificatives.

3. Les declaracions liquidacions amb sol·licitud de 
devolució corresponents a l’últim període de l’any s’han 
de presentar a l’entitat de dipòsit situada en territori 
espanyol que actuï com a col·laboradora en la gestió 
recaptadora on es vulgui rebre la devolució.

Així mateix, es poden presentar a la delegació o 
administració de l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària corresponent al domicili fiscal del declarant, i 
adjuntar a la declaració una fotocòpia acreditativa del 
número d’identificació fiscal si aquesta no porta adhe-
rides les etiquetes identificatives subministrades per 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària.»

Dos. Model 330. Exportadors i altres operadors 
econòmics. Declaració mensual de l’impost sobre el 
valor afegit.

Es modifica l’apartat quart de l’Ordre de 20 de gener 
de 1999, per la qual s’aproven els models 300 i 330 de 
declaració liquidació de l’impost sobre el valor afegit 
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en euros i s’adapten a la presentació en euros les de-
claracions liquidacions mensuals de grans empreses 
corresponents als codis 320 i 332, que queda redactat 
de la manera següent:

«Quart. Lloc de presentació del model 330.

1. Quan del resultat de la declaració liquidació 
resulti una quantitat per ingressar, la presentació i l’in-
grés es pot fer en qualsevol entitat de dipòsit situada 
en territori espanyol que actuï com a col·laboradora en 
la gestió recaptadora.

L’entitat col·laboradora, una vegada validada la ca-
sella inferior de la declaració liquidació a la qual es re-
fereix l’ingrés, ha d’introduir l’exemplar corresponent al 
sobre mensual habilitat a l’efecte per a la seva tramesa, 
degudament tancat, a la delegació o administració que 
correspongui.

2. Si el resultat de la declaració liquidació és per 
compensar o aquesta correspon a un període sense 
activitat, ha de presentar-se directament o enviar-se 
per correu certificat a la delegació o administració de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària corresponent 
al domicili fiscal del declarant, i adjuntar a la declaració 
una fotocòpia acreditativa del número d’identificació 
fiscal si no porta adherides les etiquetes identificatives 
corresponents.

3. Les declaracions liquidacions amb sol·licitud de 
devolució formulades en el model 330 s’han de presen-
tar amb el sobre mensual, directament a la delegació o 
administració de l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària corresponent al seu domicili fiscal. A la declaració 
liquidació s’hi ha d’adjuntar una fotocòpia de la targeta 
o document acreditatiu del número d’identificació fiscal, 
si aquesta no porta adherides les etiquetes identificati-
ves subministrades per l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària.

Així mateix, es poden enviar per correu certificat a 
la delegació o administració de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària corresponent al domicili fiscal del 
declarant, i adjuntar a la declaració liquidació una foto-
còpia acreditativa del número d’identificació fiscal si no 
porta adherides etiquetes identificatives.

Les declaracions liquidacions amb sol·licitud de 
devolució també es poden presentar a l’entitat de di-
pòsit situada en territori espanyol que actuï com a col-
laboradora en la gestió recaptadora on es vulgui rebre 
la devolució.

En la primera declaració liquidació que es presenti 
corresponent al model 330, una vegada produïda la 
inclusió al Registre d’exportadors i altres operadors 
econòmics, s’ha d’aportar una certificació de l’entitat 
col·laboradora a través de la qual es pretengui perce-
bre l’import de les devolucions corresponents, en què 
s’acreditin les dades del compte bancari. Així mateix, 
s’ha d’aportar una certificació acreditativa en què cons-
ti la modificació de les dades relatives al seu compte 
bancari en la primera declaració liquidació que es pre-
senti després que es produeixi la modificació de dades 
esmentada.»

Tres. Model 310. «Impost sobre el valor afegit. 
Règim especial simplificat. Declaració liquidació ordi-
nària».

Es modifica, referent al model 310, l’apartat cinquè 
de l’Ordre de 13 de març de 1998, per la qual s’aproven 
els models 131 de declaració liquidació de pagaments 
fraccionats de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques corresponents a empresaris en règim d’esti-

mació objectiva i 310 de declaració liquidació ordinària 
del règim simplificat de l’impost sobre el valor afegit 
i s’estableixen les condicions per a la domiciliació del 
pagament resultant d’aquestes en entitats de dipòsit 
que presten el servei de col·laboració en la gestió re-
captadora («Butlletí Oficial de l’Estat» del 14), que queda 
redactat de la manera següent:

«Cinquè. Lloc de presentació i ingrés del model 310.

U. Quan del resultat de la declaració liquidació 
resulti una quantitat per ingressar, la presentació i l’in-
grés es pot fer en qualsevol entitat de dipòsit situada 
en territori espanyol que actuï com a col·laboradora en 
la gestió recaptadora.

Dos. Si el resultat de la declaració liquidació és 
per compensar o aquesta correspon a un període sen-
se activitat, ha de presentar-se directament o enviar-se 
per correu certificat a la delegació o administració de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària corresponent 
al domicili fiscal del declarant, i adjuntar a la declaració 
una fotocòpia acreditativa del número d’identificació 
fiscal si no porta adherides les etiquetes identificatives 
corresponents.»

Quatre. Model 311. «Impost sobre el valor afegit. 
Règim simplificat. Declaració liquidació final» i 371 «Rè-
gim general i simplificat. Declaració trimestral final de 
l’impost sobre el valor afegit».—Es modifica l’apartat se-
tè de l’Ordre de 26 de març de 1998 per la qual s’aproven 
els models 311, 370 i 371, de declaració liquidació de 
l’impost sobre el valor afegit («Butlletí Oficial de l’Estat» 
de 31), que queda redactat de la manera següent:

«Setè. Lloc de presentació dels models 311 i 371.

U. 1. Quan del resultat de la declaració liquidació 
resulti una quantitat per ingressar, la presentació i l’in-
grés es pot fer en qualsevol entitat de dipòsit situada 
en territori espanyol que actuï com a col·laboradora en 
la gestió recaptadora.

Dos. Si el resultat de la declaració liquidació és 
per compensar o aquesta correspon a un període sen-
se activitat, ha de presentar-se directament o enviar-se 
per correu certificat a la delegació o administració de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària corresponent 
al domicili fiscal del declarant, i adjuntar a la declaració 
una fotocòpia acreditativa del número d’identificació 
fiscal si no porta adherides les etiquetes identificatives 
corresponents.

Tres. Les declaracions liquidacions amb sol·licitud 
de devolució corresponents a l’últim període de l’any 
s’han de presentar a l’entitat de dipòsit situada en terri-
tori espanyol que actuï com a col·laboradora en la gestió 
recaptadora on es vulgui rebre la devolució.

Així mateix, es poden presentar a la delegació o 
administració de l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària corresponent al domicili fiscal del declarant, i 
adjuntar a la declaració una fotocòpia acreditativa del 
número d’identificació fiscal si aquesta no porta adhe-
rides les etiquetes identificatives subministrades per 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària.»

Cinc. Model 370 «Règim general i simplificat. De-
claració trimestral ordinària de l’impost sobre el valor 
afegit».—Es modifica l’apartat sisè de l’Ordre de 26 de 
març de 1998, per la qual s’aproven els models 311, 370 
i 371, de declaració liquidació de l’impost sobre el valor 
afegit, que queda redactat de la manera següent:
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«Sisè. Lloc de presentació i ingrés del model 370.

U. Quan del resultat de la declaració liquidació 
resulti una quantitat per ingressar, la presentació i l’in-
grés es pot fer en qualsevol entitat de dipòsit situada 
en territori espanyol que actuï com a col·laboradora en 
la gestió recaptadora.

Dos. Si el resultat de la declaració liquidació és 
per compensar o correspon a un període sense activi-
tat, aquesta ha de presentar-se directament o enviar-se 
per correu certificat a la delegació o administració de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària corresponent 
al domicili fiscal del declarant, i adjuntar a la declaració 
una fotocòpia acreditativa del número d’identificació 
fiscal si no porta adherides les corresponents etiquetes 
identificatives.»

Segon. Modificació del lloc de presentació de les 
declaracions liquidacions dels pagaments fraccionats de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, models 
130 i 131.—Es modifica l’apartat tercer de l’Ordre de 18 
de març de 1999, per la qual s’aproven els models 130 i 
131, de declaració liquidació dels pagaments fraccionats 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques cor-
responents, respectivament, a activitats econòmiques 
en estimació directa i a activitats econòmiques en esti-
mació objectiva («Butlletí Oficial de l’Estat» del 25), que 
queda redactat de la manera següent:

«Tercer. Lloc de presentació i ingrés dels models 
130 i 131.

U. Quan del resultat de la declaració liquidació 
resulti una quantitat per ingressar, la presentació i l’in-
grés es pot fer en qualsevol entitat de dipòsit situada 
en territori espanyol que actuï com a col·laboradora en 
la gestió recaptadora.

Dos. Si de la declaració liquidació no resulta una 
quantitat per ingressar, aquesta ha de presentar-se di-
rectament o enviar-se per correu certificat a la delega-
ció o administració de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària corresponent al domicili fiscal del declarant, 
i adjuntar a la declaració una fotocòpia acreditativa del 
número d’identificació fiscal si no porta adherides les 
etiquetes identificatives corresponents.»

Tercer. Modificació del lloc de presentació de la de-
claració resum anual de l’impost sobre el valor afegit, 
model 390.—Es modifica el número u de l’apartat segon 
de l’Ordre de 19 de novembre de 2001 per la qual s’apro-
va el model 390 de declaració resum anual de l’impost 
sobre el valor afegit en euros («Butlletí Oficial de l’Estat» 
del 24), que queda redactat de la manera següent:

«U. 1. Si el resultat de l’última declaració liqui-
dació periòdica és per ingressar, aquesta i la declaració 
resum anual es poden presentar en qualsevol entitat 
de dipòsit situada en territori espanyol que actuï com a 
col·laboradora en la gestió recaptadora.

En el cas que la declaració resum anual no tingui 
les etiquetes identificatives subministrades per l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària, s’hi ha d’adjuntar 
una fotocòpia de la targeta o el document acreditatiu 
del número d’identificació fiscal.

2. Si el resultat de l’última declaració liquidació pe-
riòdica és per compensar o sense activitat, aquesta i la 
declaració resum anual han de presentar-se directament 
o enviar-se per correu certificat a la delegació o admi-
nistració de l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
corresponent al domicili fiscal del declarant, i adjuntar 
a la declaració una fotocòpia acreditativa del número 

d’identificació fiscal si no porta adherides les etiquetes 
identificatives corresponents.

3. Si el resultat de l’última declaració liquidació 
periòdica és per retornar, aquesta i la declaració resum 
anual s’han de presentar a l’entitat de dipòsit situada en 
territori espanyol que actuï com a col·laboradora en la 
gestió recaptadora on es vulgui rebre la devolució.

Així mateix, es poden presentar a la delegació o 
administració de l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària corresponent al domicili fiscal del declarant, i 
adjuntar a la declaració una fotocòpia acreditativa del 
número d’identificació fiscal si no porta adherides les 
etiquetes identificatives subministrades per l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària.

Els subjectes passius inscrits en el Registre d’expor-
tadors i altres operadors econòmics han de presentar 
l’última declaració liquidació amb resultat per retornar i 
la declaració resum anual directament a la delegació o 
administració de l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària corresponent al seu domicili fiscal. A la declaració 
s’hi ha d’adjuntar una fotocòpia de la targeta o docu-
ment acreditatiu del número d’identificació fiscal, si no 
porta adherides les etiquetes identificatives. Així mateix, 
aquests subjectes passius poden enviar la declaració re-
sum anual conjuntament amb l’última declaració liqui-
dació periòdica per correu certificat dirigit a l’esmentada 
delegació o administració o presentar-la conjuntament 
amb la declaració liquidació a l’entitat de dipòsit situada 
en territori espanyol que actuï com a col·laboradora en la 
gestió recaptadora, on es vulgui rebre la devolució.»

Quart. Modificació del procediment per a la pre-
sentació telemàtica de les declaracions liquidacions 
corresponents als models 111, 320 i 332.—Es modifica 
el primer paràgraf del número U.1) de l’apartat quart de 
l’Ordre de 20 de gener de 1999, per la qual s’establei-
xen les condicions generals i el procediment per a la 
presentació telemàtica de les declaracions liquidacions 
mensuals de grans empreses corresponents als codis 
111, 320 i 332 («Butlletí Oficial de l’Estat» del 22), que 
queda redactat de la manera següent:

«1) Si es tracta de declaracions per ingressar, l’in-
grés es pot efectuar en qualsevol entitat de dipòsit situ-
ada en territori espanyol que actuï com a col·laboradora 
en la gestió recaptadora.»

Cinquè. Devolució mitjançant xec barrat en l’im-
post sobre el valor afegit.—En les declaracions de l’im-
post sobre el valor afegit amb resultat per retornar, quan 
es doni alguna circumstància excepcional que justifiqui 
que no es pugui efectuar la devolució mitjançant trans-
ferència, o que la impossibiliti, el subjecte passiu ho ha 
de fer constar adjuntant a la declaració un escrit dirigit 
al delegat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
que correspongui, que, tenint-lo en compte i amb les 
comprovacions prèvies pertinents, pot autoritzar la rea-
lització de la devolució que sigui procedent mitjançant 
l’emissió d’un xec barrat del Banc d’Espanya. En el cas 
de subjectes passius adscrits a les unitats de gestió de 
grans empreses o la Unitat Central de Gestió de Grans 
Empreses, l’escrit es dirigeix, en el primer cas, al delegat 
especial de l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
que correspongui al seu domicili fiscal o, en el segon 
cas, al cap de l’Oficina Nacional d’Inspecció.

La declaracions liquidacions de l’impost sobre el 
valor afegit amb resultat per retornar i amb sol·licitud 
d’emissió mitjançant xec barrat s’han de presentar, con-
juntament amb l’escrit esmentat en el paràgraf anterior, a 
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la delegació o administració de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària corresponent al domicili fiscal del de-
clarant, i adjuntar a la declaració una fotocòpia acreditati-
va del número d’identificació fiscal si no porta adherides 
les etiquetes identificatives subministrades per l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, o bé a les unitats de 
gestió de grans empreses que, si s’escau, corresponguin, 
de les esmentades en el paràgraf anterior.

Així mateix, es pot autoritzar la realització de la 
devolució mitjançant l’emissió d’un xec barrat del Banc 
d’Espanya quan aquesta no es pugui realitzar mitjançant 
transferència bancària.

Disposició addicional primera.

Les declaracions liquidacions a les quals es refereix 
aquesta Ordre es poden presentar per al seu ingrés, si 
s’escau, a les entitats de dipòsit que prestin el servei de 
caixa als locals de les delegacions i administracions de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en els ter-
mes que preveu l’article 74.2.a) del Reglament general 
de recaptació.

Disposició addicional segona. Modificació de l’Ordre 
de 15 de juny de 1995 en relació amb les entitats de 
dipòsit que presten el servei de col·laboració en la 
gestió recaptadora.

A l’annex VIII «Models d’autoliquidació el resultat dels 
quals sigui una sol·licitud de devolució i gestionats a través 
d’una EC» s’inclou el model de declaració següent:

Codi de model 330.
Denominació: IVA exportadors.
Periodicitat: M-T.

Disposició final.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Els ho comunico perquè en tinguin coneixement i 
als efectes oportuns.

Madrid, 10 de febrer de 2004.

MONTORO ROMERO

Il·lm. Sr. Director General de l’Agència Estatal d’Administra-
ció Tributària i Il·lm. Sr. Director General de Tributs.

MINISTERI D´EDUCACIÓ, 
CULTURA I ESPORT

2651  REIAL DECRET 168/2004, de 30 de gener, pel 
qual es regulen les condicions per a la de-
claració de l’equivalència entre determinats 
títols en matèria d’educació social i el títol 
oficial de diplomat en educació social que es-
tableix el Reial decret 1420/1991, de 30 d’agost. 
(«BOE» 38, de 13-2-2004.)

El Reial decret 1420/1991, de 30 d’agost, pel qual 
s’estableix el títol universitari oficial de diplomat en edu-

cació social i les directrius generals pròpies dels plans 
d’estudis conduents a la seva obtenció, no va tenir en 
compte, en les seves disposicions transitòries, la situa-
ció dels professionals que, amb titulacions anteriors en 
matèria d’educació social, estaven ocupant llocs que, a 
partir de la situació creada per la publicació del dit Reial 
decret, poden ser exercits per persones que tinguin la 
nova diplomatura universitària.

El llavors Consell d’Universitats, mitjançant l’Acord 
de 26 de novembre de 2001 de la seva Comissió Aca-
dèmica, va proposar la concessió dels efectes laborals 
i acadèmics propis del títol oficial de diplomat en edu-
cació social a aquests titulats. La proposta del Consell 
d’Universitats estava condicionada, en relació amb els 
efectes acadèmics, a la superació per part de les per-
sones titulades en matèria d’educació social d’un curs 
d’anivellament i d’una prova que garantís l’homogeneïtat 
de la formació d’aquestes persones amb els nous diplo-
mats universitaris.

L’actual Consell de Coordinació Universitària, en la 
sessió del dia 11 de desembre de 2003, ha fet seu el 
criteri del llavors Consell d’Universitats i ha formulat 
una proposta idèntica.

Per això, sembla obligat, per tant, per raons de jus-
tícia i equitat que, en haver-se introduït la nova titula-
ció en l’ordenació acadèmica, es doni una solució a les 
persones que estaven ocupant llocs als quals s’ha fet 
referència en els paràgrafs anteriors.

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’uni-
versitats, preveu a l’article 36 la competència del Govern 
per regular, amb l’informe previ del Consell de Coordi-
nació Universitària, les condicions per a la declaració 
d’equivalència de títols espanyols d’ensenyament no 
universitari, en aquest cas, els títols sobre educació so-
cial de referència, a aquells als quals es refereix l’article 
34 d’aquesta mateixa Llei, en aquest cas, al de diplomat 
en educació social.

Atesa la proposta del llavors Consell d’Universitats, 
sembla procedent, d’una part, reconèixer amb caràcter 
general la idoneïtat professional dels antics titulats 
en matèries d’educació social i, de l’altra, establir un 
sistema transitori d’obtenció de l’equivalència amb la 
titulació de diplomat en educació social per als profes-
sionals que van cursar els ensenyaments d’educació 
social abans d’aparèixer la diplomatura que estableix el 
Reial decret 1420/1991, de 30 d’agost.

En virtut d’això, amb la proposta prèvia del Consell 
de Coordinació Universitària, a proposta de la ministra 
d’Educació, Cultura i Esport, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Mi-
nistres en la reunió del dia 30 de gener de 2004,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir els re-
quisits per a l’equivalència entre determinats títols en 
matèria d’educació social amb el títol universitari de 
caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional de 
diplomat en educació social.

Article 2. Equivalència.

Els títols en matèria d’educació social, expedits pels 
centres que s’assenyalen a l’annex, tenen els mateixos 
efectes que el títol de diplomat en educació social que 


