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MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
 18912 REIAL DECRET 1339/2007, d’11 d’octubre, pel 

qual es modifica el Reial decret 168/2004, de 30 
de gener, pel qual es regulen les condicions 
per a la declaració d’equivalència entre deter-
minats títols en matèria d’educació social i el 
títol de diplomat en educació social que esta-
bleix el Reial decret 1420/1991, de 30 d’agost. 
(«BOE» 262, d’1-11-2007.)

El Reial decret 168/2004, de 30 de gener, regula les 
condicions per a la declaració d’equivalència entre deter-
minats títols en matèria d’educació social i el títol de 
diplomat en educació social, que estableix el Reial decret 
1420/1991, de 30 d’agost.

La norma esmentada reconeix amb caràcter general la 
idoneïtat professional dels antics titulats en matèria 
d’educació social que van cursar aquests ensenyaments 
abans que es creés la diplomatura en educació social i 
estableix un sistema transitori per obtenir l’equivalència 
acadèmica amb aquest títol.

Així, en el Reial decret esmentat s’enumeren els títols 
en matèria d’educació social, expedits pels centres que 
s’hi assenyalen, que, sempre que compleixin determinats 
requisits, obtenen el reconeixement dels mateixos efectes 
professionals que el títol de diplomat en educació social i, 
si s’escau, l’equivalència acadèmica.

Posteriorment a la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» d’aquesta norma, des de la Direcció de les Escoles 
Professionals Luis Amigó (EPLA) de Godella (València) i 
des de la Fundació Bartolomé de Carranza de Navarra es 
van efectuar sengles sol·licituds per a la inclusió dels seus 
respectius títols en matèria d’educació social de «tècnic 
especialista en adaptació social» i «educador especialitzat 
en inadaptació psicosocial», impartits abans de l’establi-
ment de la diplomatura en educació social, en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta.

En vista de la documentació que consta en aquests 
expedients, es comprova que els ensenyaments condu-
ents a l’obtenció d’aquests títols es corresponen amb els 
impartits en determinades escoles, els títols de les quals 
ja estan inclosos en la relació de centres i títols que esta-
bleix el Reial decret.

Així doncs, atès que hi ha una identitat en les situacions 
materials de fet –iguals estudis realitzats– sembla procedent 
reconèixer també la idoneïtat professional d’aquests antics 
titulats en matèria d’educació social i incloure en el Reial 
decret esmentat els títols expedits per aquells centres, a 
l’efecte que puguin obtenir l’equivalència acadèmica amb la 
titulació de diplomat en educació social.

D’altra banda, la incorporació d’aquests nous títols a 
l’àmbit d’aplicació del Reial decret suposa que el termini 
de tres anys previst per superar el curs d’anivellament de 
coneixements, que s’establia a l’apartat d) del seu article 
2 com un dels requisits exigits per obtenir l’equivalència 
acadèmica al títol de diplomat en educació social, ha 
resultat insuficient, atès que el termini màxim per realitzar 
aquest curs va concloure el 14 de febrer de 2007.

Per tant, es considera convenient establir un nou ter-
mini perquè les universitats organitzin i desenvolupin el 
curs d’anivellament de coneixements que preveu el Reial 
decret 168/2004, de 30 de gener, per permetre així l’ho-
ritzó temporal necessari perquè els alumnes que tinguin 
un títol no universitari en matèria d’educació social dels ja 
inclosos a l’annex de l’esmentada norma, o dels que ara 
s’hi inclouen, i vulguin obtenir l’equivalència acadèmica 
al títol universitari de diplomat en educació social, puguin 
accedir-hi. En aquest expedient hi ha emès informe el 
Consell de Coordinació Universitària.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació i 
Ciència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la delibera-
ció prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 11 
d’octubre de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 168/2004, de 30 
de gener, pel qual es regulen les condicions per a la 
declaració d’equivalència entre determinats títols en 
matèria d’educació social i el títol de diplomat en edu-
cació social, que estableix el Reial decret 1420/1991, 
de 30 d’agost.

U. El termini de tres anys que preveu l’article 2, apar-
tat d), per superar el curs d’anivellament de coneixements 
que ha d’organitzar la universitat que imparteixi els ense-
nyaments corresponents al títol oficial de diplomat en 
educació social és de cinc anys a comptar del dia 14 de 
febrer de 2004.

Dos. Es modifica la disposició final primera per la 
qual s’afegeix una disposició addicional única al Reial 
decret 1420/1991, de 30 d’agost, pel qual s’estableix el 
títol universitari oficial de diplomat en educació social i 
les directrius generals pròpies dels plans d’estudis condu-
ents a la seva obtenció, en el sentit d’incloure a l’apartat 2. 
Centres, d’aquesta disposició addicional única els centres 
i títols següents:

Escoles Professionals Luis Amigó (EPLA): tècnic espe-
cialista en adaptació social

Escola d’Educadors Especialitzats de la Fundació Bar-
tolomé de Carranza: educador especialitzat en inadapta-
ció psicosocial.

Tres. A l’annex del Reial decret 168/2004, de 30 de 
gener, s’hi afegeixen els apartats següents:

7. Escoles Professionals Luis Amigó (EPLA): tècnic 
especialista en adaptació social

8. Escola d’Educadors Especialitzats de la Fundació 
Bartolomé de Carranza: educador especialitzat en inadap-
tació psicosocial.

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 11 d’octubre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació i Ciència,

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELOJUAN CARLOS R. 

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME 
I COMERÇ

 18914 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 1112/2007, 
de 24 d’agost, pel qual s’estableix el règim 
d’ajudes al desenvolupament de les infraes-
tructures a les comarques mineres del carbó. 
(«BOE» 262, d’1-11-2007.)

Havent observat errors en el Reial decret 1112/2007, de 
24 d’agost, pel qual s’estableix el règim d’ajudes al desen-


