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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN E CIENCIA

 18912 REAL DECRETO 1339/2007, do 11 de outubro, 
polo que se modifica o Real decreto 168/2004, 
do 30 de xaneiro, polo que se regulan as condi-
cións para a declaración de equivalencia entre 
determinados títulos en materia de educación 
social e o título de diplomado en educación 
social establecido polo Real decreto 1420/1991, 
do 30 de agosto. («BOE» 262, do 1-11-2007.)

O Real decreto 168/2004, do 30 de xaneiro, regula 
as condicións para a declaración de equivalencia entre 
determinados títulos en materia de educación social e 
o título de diplomado en educación social, establecido 
polo Real decreto 1420/1991, do 30 de agosto.

A citada norma recoñece con carácter xeral a ido-
neidade profesional dos antigos titulados en materia 
de educación social que cursaron estas ensinanzas con 
anterioridade á creación da diplomatura en educación 
social e establece un sistema transitorio para a obten-
ción da equivalencia académica con este título.

Así, no citado real decreto relaciónanse os títulos 
en materia de educación social, expedidos polos cen-
tros que se sinalan nel, que, sempre que cumpran 
determinados requisitos, obteñen o recoñecemento 
dos mesmos efectos profesionais que o título de diplo-
mado en educación social e, se for o caso, a equivalen-
cia académica.

Posteriormente á publicación no Boletín Oficial del 
Estado desta norma, a dirección das Escuelas Profesio-
nales Luis Amigó (EPLA) de Godella (Valencia) e a Fun-
dación Bartolomé de Carranza de Navarra, efectuaron 
as respectivas solicitudes para a inclusión dos seus 
respectivos títulos en materia de educación social de 
«técnico especialista en adaptación social» e «educa-
dor especializado en inadaptación psico-social», impar-
tidos con anterioridade ao establecemento da diploma-
tura en educación social, no ámbito de aplicación 
dela.

Á vista da documentación que figura nestes expe-
dientes, compróbase que as ensinanzas conducentes á 
obtención destes títulos corresponden coas impartidas 
en determinadas escolas, cuxos títulos xa se encontran 
incluídos na relación de centros e títulos que establece 
o real decreto.

Así pois, ao existir unha identidade nas situacións 
materiais de feito –iguais estudos realizados– parece 
procedente recoñecer tamén a idoneidade profesional 
destes antigos titulados en materia de educación social 
e incluír no citado real decreto os títulos expedidos 
polos devanditos centros, para os efectos de poderen 
obter a equivalencia académica coa titulación de diplo-
mado en educación social.

Por outro lado, a incorporación destes novos títulos 
ao ámbito de aplicación do real decreto supón que o 
prazo de tres anos previsto para superar o curso de 
nivelación de coñecementos, que se establecía na alí-
nea d) do seu artigo 2 como un dos requisitos exixidos 
para a obtención da equivalencia académica ao título 
de diplomado en educación social, resultase insufi-
ciente, pois que o prazo máximo para a realización 
deste curso concluíu no 14 de febreiro de 2007.

Por tanto, considérase conveniente establecer un 
novo prazo para que as universidades organicen e 

creación e consulta da base de datos documental que 
conteña as imaxes dixitalizadas dos documentos orixi-
nais en papel subministrados polo obrigado tributario 
e os sistemas de sinatura electrónica utilizados.

Adicionalmente, deberase presentar un informe 
emitido por unha entidade de auditoría informática 
independente con solvencia técnica acreditada no 
ámbito da análise e a avaliación da actividade desen-
volvida, no cal se exprese a opinión acerca do cumpri-
mento por parte da entidade solicitante das condicións 
establecidas na citada orde e na presente resolución 
para a admisión do seu sistema de dixitalización certi-
ficada cuxa homologación se solicita e sobre os proce-
dementos utilizados.

Así mesmo, deberase presentar o Plan de xestión 
de calidade a que se refire o punto cuarto anterior, que 
se debe realizar durante todo o proceso de dixitaliza-
ción, sinatura e almacenamento na base de datos.

O citado plan describirá o mantemento dos disposi-
tivos asociados, se for o caso, ao software de dixitaliza-
ción, ben como outros aspectos que poidan afectar o 
propio software como, por exemplo, o seguimento da 
vixencia das normas e algoritmos empregados, regras 
de mantemento da base de datos asociada, aspectos de 
mantemento dos sistemas operativos que poidan afec-
tar o rendemento do software de dixitalización, etc.

O Plan de xestión de calidade conterá un formato 
tipo de adhesión a el, que deberá asinar quen vaia rea-
lizar o proceso de dixitalización.

Cando a solicitude presentada non conteña todos 
os elementos necesarios para permitir a verificación 
dos requisitos exixidos normativamente, procederase 
conforme o disposto no artigo 7.3.c) da Orde EHA/962/
2007. Para levar a cabo a verificación, o Departamento 
de Informática Tributaria poderá pedir canta informa-
ción complementaria considere necesaria para com-
probar a exactitude do declarado e efectuar as compro-
bacións adicionais que considere pertinentes.

Noveno. Autorización da homologación.–Verifi-
cada a documentación presentada e o cumprimento 
dos requisitos establecidos na Orde EHA/962/2007, o 
director do Departamento de Informática Tributaria 
procederá, no prazo sinalado no artigo 7.3.f) da citada 
orde, a acordar, se for o caso, a homologación solici-
tada, describindo na resolución as condicións en que a 
solicitude se entende concedida e asignando, para 
efectos do establecido no punto terceiro desta resolu-
ción, unha referencia identificativa ao nome e número 
de versión do software presentado. O software de dixi-
talización homologado será incluído nunha lista que se 
fará pública na páxina web da Axencia Tributaria (http:
//www.aeat.es).

Cando non se acorde a homologación, deberase 
motivar, no escrito de denegación, a causa que impide 
a autorización. O acordo que se dite será impugnable 
conforme o previsto no artigo 7.3.e) da Orde EHA/962/
2007.

A validez das imaxes dixitalizadas quedará condi-
cionada ao cumprimento por parte do usuario do soft-
ware dos requisitos contidos na citada orde e na pre-
sente resolución.

Décimo. Aplicación.–Esta resolución será de apli-
cación a partir do día seguinte ao da súa publicación 
no Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 24 de outubro de 2007.–O director xeral da 
Axencia Estatal de Administración Tributaria, Luis 
Pedroche y Rojo. 
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de senvolvan o curso de nivelación de coñecementos 
previsto no Real decreto 168/2004, do 30 de xaneiro, 
permitindo así o horizonte temporal necesario para 
que aqueles alumnos que se encontren en posesión 
dun título non universitario en materia de educación 
social dos xa incluídos no anexo á citada norma, ou 
dos que agora se inclúen, e desexen obter a equivalen-
cia académica ao título universitario de diplomado en 
educación social, poidan acceder a el. No expediente 
emitiu informe o Consello de Coordinación Universita-
ria.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Educa-
ción e Ciencia, de acordo co Consello de Estado e logo 
de deliberación do Consello de Ministros na súa 
reunión do día 11 de outubro de 2007,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Real decreto 168/2004, 
do 30 de xaneiro, polo que se regulan as condicións 
para a declaración de equivalencia entre determi-
nados títulos en materia de educación social e o 
título de diplomado en educación social, estable-
cido polo Real decreto 1420/1991, do 30 de agosto.

Un. O prazo de tres anos previsto no artigo 2, alí-
nea d), para superar o curso de nivelación de coñece-
mentos que organizará a universidade que imparta as 
ensinanzas correspondentes ao título oficial de diplo-
mado en educación social, será de cinco anos contados 
desde o día 14 de febreiro de 2004.

Dous. Modifícase a disposición derradeira pri-
meira pola que se engade unha disposición adicional 
única ao Real decreto 1420/1991, do 30 de agosto, polo 
que se establece o título universitario oficial de diplo-
mado en educación social e as directrices xerais pro-
pias dos plans de estudos conducentes á obtención 
daquel, no sentido de incluír no número 2. Centros 
desta disposición adicional única os seguintes centros 
e títulos:

Escuelas Profesionales Luis Amigó (EPLA): técnico 
especialista en adaptación social.

Escola de Educadores Especializados da Fundación 
Bartolomé de Carranza: educador especializado en 
inadaptación psico-social.

Tres. No anexo ao Real decreto 168/2004, do 30 de 
xaneiro, engádense os seguintes números:

7. Escuelas Profesionales Luis Amigó (EPLA): téc-
nico especialista en adaptación social.

8. Escola de Educadores Especializados da Funda-
ción Bartolomé de Carranza: educador especializado en 
inadaptación psico-social.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao 
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 11 de outubro de 2007.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Educación e Ciencia,

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 18915 ORDE APA/3146/2007, do 19 de outubro, pola 
que se modifica o Regulamento de inscrición de 
variedades de especies hortícolas. («BOE» 262, 
do 1-11-2007.)

 A Directiva 2007/49/CE da Comisión, do 26 de xullo 
de 2007, que modifica a Directiva 2003/91/CE do Conse-
llo, do 6 de outubro de 2003, pola que se establecen 
disposicións de aplicación, para os fins do artigo 7 da 
Directiva 2002/55/CE do Consello, con respecto ás 
características que os exames deben analizar como 
mínimo e as condicións mínimas para examinar varie-
dades de determinadas especies de plantas hortícolas, 
substitúe os anexos I e II da Directiva 2003/91/CE do 
Consello, do 6 de outubro de 2003, que foi incorporada 
ao noso ordenamento interno pola Orde APA/530/2004, 
do 13 de febreiro, pola que se modifican os regulamen-
tos de inscrición de variedades no Rexistro de Varieda-
des Comerciais, correspondentes a especies hortícolas, 
cereais, millo, oleaxinosas e téxtiles, pataca, forraxei-
ras, pratenses, cespitosas e leguminosas gran e remo-
lacha.

Como consecuencia do anterior, modifícase o 
Regulamento de inscrición de variedades de especies 
hortícolas, aprobado pola Orde do 23 de maio de 1986, 
mediante a incorporación ao noso ordenamento 
interno da citada Directiva 2007/49/CE da Comisión, do 
26 de xullo de 2007. En concreto substitúense os 
anexos E e F do regulamento.

Na elaboración desta orde foron consultadas as 
comunidades autónomas e os sectores afectados.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo único. Modificación da Orde do 23 de maio de 
1986 pola que se aproba o Regulamento de inscri-
ción de variedades de especies hortícolas.

Os anexos E e F da Orde do 23 de maio de 1986 pola 
que se aproba o Regulamento de inscrición de varieda-
des de especies hortícolas substitúense polos que figu-
ran no anexo desta orde.

Disposición transitoria única. Variedades que se 
encontren en trámite de admisión.

Aquelas variedades que con anterioridade ao 1 de 
novembro de 2007 iniciasen os exames oficiais para a 
súa admisión no Rexistro de Variedades, poderán ser 
aceptadas se cumpren as disposicións establecidas 
nesta orde ou, se é o caso, as disposicións anteriores 
que sexan de aplicación.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día 1 de novembro de 
2007.

Madrid, 19 de outubro de 2007.–A ministra de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación, Elena Espinosa Man-
gana. 


