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Suplemento núm. 13

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Boletín Oficial del Estado e terá efectos
desde o día 1 de decembro de 2005.
Madrid, 2 de decembro de 2005.

ORDE EHA/3771/2005, do 2 de decembro, pola
que se revisa a contía dos gastos de locomoción
e das axudas de custo no imposto sobre a renda
das persoas físicas. («BOE» 289, do 3-12-2005.)

O Regulamento do imposto sobre a renda das persoas
físicas, aprobado polo Real decreto 1775/2004, do 30 de
xullo, prevé, no número 5 do artigo 8.A, a posibilidade de
que o ministro de Economía e Facenda revise as contías
exceptuadas de gravame correspondentes ás asignacións
para gastos de locomoción, manutención e estancia, no
importe en que se revisen as axudas de custo dos funcionarios públicos.
En cumprimento do disposto na disposición derradeira cuarta do Real decreto 462/2002, do 24 de maio,
sobre indemnizacións por razón do servizo, por Orde do
ministro de Economía e Facenda do 1 de decembro de
2005 e por Resolución do 2 de decembro de 2005 que
publica o Acordo de Consello de Ministros do 2 de decembro de 2005, procedeuse a actualizar os gastos de desprazamento dos funcionarios, así como as axudas de custo
no territorio nacional.
Por todo iso, e facendo uso da autorización contida no
número 5 do artigo 8.A do citado Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas, dispoño:
Artigo 1. Gastos de locomoción.
1. Para os efectos do previsto para os gastos de locomoción na letra b) do artigo 8.A.2 do Regulamento do
imposto sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo
Real decreto 1775/2004, do 30 de xullo, excluirase a cantidade que resulte de multiplicar 0,19 euros polo número
de quilómetros percorridos, sempre que se xustifique a
realidade do desprazamento, máis os gastos de peaxe e
aparcamento que se xustifiquen.
2. Para os efectos do previsto para os gastos de locomoción na letra a) do artigo 8.B.1 do citado regulamento,
excluirase a cantidade que resulte de multiplicar 0,19
euros polo número de quilómetros percorridos, máis os
gastos de peaxe e aparcamento que se xustifiquen.
Artigo 2. Gastos de manutención e estancia.
1. Para os efectos do previsto no número 1.º do artigo
8.A.3.a) do citado regulamento, considerarase como gastos normais de manutención por desprazamento dentro
do territorio español a cantidade de 53,34 euros diarios,
sempre que se pernoitase en municipio distinto do lugar
de traballo habitual e daquel que constitúa a residencia
do perceptor.
2. Para os efectos do previsto no número 2.º do
artigo 8.A.3.a) do mesmo regulamento, cando o desprazamento se realice dentro do territorio español e non se
pernoitase en municipio distinto do lugar de traballo habitual e daquel que constitúe a residencia do perceptor,
considerarase como gastos normais de manutención a
cantidade de 26,67 euros diarios.
3. Para os efectos do previsto na letra b) do artigo
8.B.1 do citado regulamento, cando o desprazamento se
realice dentro do territorio español a contía dos gastos de
manutención establécese en 26,67 euros diarios.
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REAL DECRETO 1416/2005, do 25 de novembro,
polo que se modifica o Real decreto 1128/2003,
do 5 de setembro, polo que se regula o Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais.
(«BOE» 289, do 3-12-2005.)

O desenvolvemento normativo da Lei orgánica 5/2002,
do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, debe perseguir o obxectivo fundamental de pór en
marcha os instrumentos e accións que require o Sistema
Nacional de Cualificacións e Formación Profesional para
cumprir os fins que se lle asignan. Entre estes fins figura
a regulación dunha oferta de formación profesional integrada de calidade dirixida a estudantes, traballadores
ocupados e desempregados e iso coa finalidade de que as
persoas accedan a unha capacitación profesional en condicións de calidade e a unha formación acumulable ao
longo da vida para adecuar as súas cualificacións aos
cambios tecnolóxicos e produtivos que se observan no
mercado de traballo.
O Real decreto 1128/2003, do 5 de setembro, polo que
se regula o Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais, define a estrutura e o contido do catálogo e dos seus
compoñentes: cualificacións, unidades de competencia e
módulos formativos asociados do Catálogo Modular de
Formación Profesional. Así mesmo, establece os procedementos básicos para a elaboración e actualización de
ambos os dous.
O Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
debe garantir a flexibilidade necesaria para a elaboración
dos correspondentes títulos de formación profesional,
competencia da Administración educativa, e certificados
de profesionalidade, competencia da Administración
laboral.
As ofertas de formación profesional de ambas as
administracións incorporarán todos os elementos contidos nas unidades de competencia e cualificacións profesionais que incorporen os títulos de formación profesional e certificados de profesionalidade. Estruturaranse de
acordo cos obxectivos propios da Administración educativa e da Administración laboral. Os parámetros de contexto, como a superficie de talleres e instalacións, prescricións sobre formadores e outras desta natureza, terán un
carácter orientador para a regulación das respectivas
ofertas formativas.
As consideracións anteriores explican o conxunto de
modificacións que nesta norma se establecen respecto do
Real decreto 1128/2003, do 5 de setembro, para que o
Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais constitúa un instrumento eficaz que garanta a calidade da oferta
de formación profesional. Trátase, en definitiva, de que a

