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MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 19987 ORDRE EHA/3771/2005, de 2 de desembre, per 
la qual es revisa la quantia de les despeses de 
locomoció i de les dietes en l’impost sobre la 
renda de les persones físiques. («BOE» 289, 
de 3-12-2005.)

El Reglament de l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques, aprovat pel Reial decret 1775/2004, de 30 de 
juliol, preveu, a l’apartat 5 de l’article 8.A, la possibilitat 
que el ministre d’Economia i Hisenda revisi les quanties 
exceptuades de gravamen corresponents a les assigna-
cions per a despeses de locomoció, manutenció i estada, 
en l’import en què es revisin les dietes dels funcionaris 
públics.

En compliment del que disposa la disposició final 
quarta del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre 
indemnitzacions per raó del servei, per l’Ordre del minis-
tre d’Economia i Hisenda d’1 de desembre de 2005 i per la 
Resolució de 2 de desembre de 2005 que publica l’Acord 
de Consell de Ministres de 2 de desembre de 2005, s’ha 
procedit a actualitzar les despeses de desplaçament dels 
funcionaris, així com les dietes en el territori nacional.

Per tot això, i fent ús de l’autorització que conté l’apar-
tat 5 de l’article 8.A de l’esmentat Reglament de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, disposo:

Article 1. Despeses de locomoció.

1. Als efectes del que preveu per a les despeses de 
locomoció la lletra b) de l’article 8.A.2 del Reglament de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat 
pel Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol, s’exclou la 
quantitat que resulti de multiplicar 0,19 euros pel nombre 
de quilòmetres recorreguts, sempre que es justifiqui la 
realitat del desplaçament, més les despeses de peatge i 
aparcament que es justifiquin.

2. Als efectes del que preveu per a les despeses de 
locomoció la lletra a) de l’article 8.B.1 del Reglament 
esmentat, s’exclou la quantitat que resulti de multiplicar 
0,19 euros pel nombre de quilòmetres recorreguts, més 
les despeses de peatge i aparcament que es justifiquin.

Article 2. Despeses de manutenció i estada.

1. Als efectes del que preveu el número 1r de l’article 
8.A.3.a) del Reglament esmentat, es considera com a des-
peses normals de manutenció per desplaçament dins el 
territori espanyol la quantitat de 53,34 euros diaris, sem-
pre que s’hagi pernoctat en un municipi diferent del lloc 
de treball habitual i del que constitueixi la residència del 
perceptor.

2. Als efectes del que preveu el número 2n de l’arti-
cle 8.A.3.a) del mateix Reglament, quan el desplaçament 
es realitzi dins el territori espanyol i no s’hagi pernoctat en 
un municipi diferent del lloc de treball habitual i del que 
constitueix la residència del perceptor, es considera com 
a despeses normals de manutenció la quantitat de 26,67 
euros diaris.

3. Als efectes del que preveu la lletra b) de l’article 
8.B.1 de l’esmentat Reglament, quan el desplaçament es 
realitzi dins el territori espanyol la quantia de les despeses 
de manutenció s’estableix en 26,67 euros diaris.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i té efectes des del 
dia 1 de desembre de 2005.

Madrid, 2 de desembre de 2005.

SOLBES MIRA

Srs. Secretari d’Estat d’Hisenda i Pressupostos, Secretari 
General d’Hisenda, Director General de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària i Director General 
de Tributs. 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 19989 REIAL DECRET 1416/2005, de 25 de novembre, 

pel qual es modifica el Reial decret 1128/2003, 
de 5 de setembre, pel qual es regula el Catàleg 
Nacional de les Qualificacions Professionals. 
(«BOE» 289, de 3-12-2005.)

El desplegament normatiu de la Llei orgànica 5/2002, 
de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació profes-
sional, ha de perseguir l’objectiu fonamental de posar en 
marxa els instruments i les accions que requereix el Sis-
tema Nacional de Qualificacions i Formació Professional 
per complir els fins que se li assignen. Entre aquests fins 
hi ha la regulació d’una oferta de formació professional 
integrada de qualitat adreçada a estudiants, treballadors 
ocupats i aturats, i això amb la finalitat que les persones 
accedeixin a una capacitació professional en condicions 
de qualitat i a una formació acumulable al llarg de la vida 
per adequar les seves qualificacions als canvis tecnolò-
gics i productius que s’observen en el mercat laboral.

El Reial decret 1128/2003, de 5 de setembre, pel qual 
es regula el Catàleg Nacional de les Qualificacions Profes-
sionals, defineix l’estructura i el contingut del Catàleg i 
dels seus components: qualificacions, unitats de compe-
tència i mòduls formatius associats del Catàleg Modular 
de Formació Professional. Així mateix, estableix els pro-
cediments bàsics per a l’elaboració i l’actualització de tots 
dos.

El Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals ha 
de garantir la flexibilitat necessària per a l’elaboració dels 
corresponents títols de formació professional, competèn-
cia de l’Administració educativa, i certificats de professio-
nalitat, competència de l’Administració laboral.

Les ofertes de Formació Professional de les dues 
administracions han d’incorporar tots els elements que 
contenen les unitats de competència i qualificacions pro-
fessionals que incorporin els títols de formació professio-
nal i certificats de professionalitat. S’han d’estructurar 
d’acord amb els objectius propis de l’Administració edu-
cativa i de l’Administració laboral. Els paràmetres de con-
text, com la superfície de tallers i instal·lacions, prescrip-
cions sobre formadors i altres d’aquesta naturalesa, tenen 
un caràcter orientador per a la regulació de les respecti-
ves ofertes formatives.

Les consideracions anteriors expliquen el conjunt de 
modificacions que en aquesta norma s’estableixen res-
pecte al Reial decret 1128/2003, de 5 de setembre, perquè 
el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals cons-
titueixi un instrument eficaç que garanteixi la qualitat de 
l’oferta de formació professional. Es tracta, en definitiva, 
que l’oferta compleixi els seus objectius específics de 
caràcter educatiu i d’adequació laboral.


