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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
7690 Ordre HAP/1364/2016, de 29 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre 

HAP/1724/2015, de 31 de juliol, per la qual es regula l’elaboració del Compte 
General de l’Estat.

La Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, regula als articles 130 i 
següents l’estructura del Compte General de l’Estat, la seva formació per la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat, així com la seva remissió posterior al Tribunal de 
Comptes.

Mitjançant l’Ordre HAP/1724/2015, de 31 de juliol, es va regular l’elaboració del 
Compte General de l’Estat, i es van establir les especialitats a aplicar en l’elaboració 
d’aquest Compte General en relació amb les Normes sobre consolidació de comptes en 
l’àmbit del sector públic, aprovades per l’Ordre HAP/1489/2013, de 18 de juliol.

La norma esmentada va suposar l’elaboració del Compte General de l’Estat com un 
compte únic consolidat, des del corresponent a l’exercici 2014.

L’experiència el primer any d’elaboració del Compte General de l’Estat consolidat fa 
necessari regular la consolidació en determinats casos que no estaven regulats 
específicament a l’Ordre esmentada. Així mateix, s’ha considerat necessari ampliar el 
contingut de la memòria del Compte general esmentat.

Així, aquesta Ordre s’estructura en un article únic i una disposició final.
L’aprovació d’aquesta Ordre es duu a terme a proposta de la Intervenció General de 

l’Administració de l’Estat, d’acord amb les competències que atorga a aquest centre 
directiu l’article 124.c) de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, per 
determinar el contingut, l’estructura, les normes d’elaboració i els criteris de consolidació 
del Compte General de l’Estat.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació de l’Ordre HAP/1724/2015, de 31 de juliol, per la qual es regula 
l’elaboració del Compte General de l’Estat.

L’Ordre HAP/1724/2015, de 31 de juliol, per la qual es regula l’elaboració del Compte 
General de l’Estat, queda modificada de la manera següent:

U. S’afegeixen els apartats 4, 5 i 6 a l’article 5 «Mètodes d’integració de comptes 
anuals», amb la redacció següent:

«4. La integració en el Compte General de l’Estat de les entitats incloses per 
posada en equivalència en els comptes consolidats de diversos grups empresarials 
s’ha d’efectuar mitjançant la integració dels comptes consolidats d’aquests grups. Si 
hi ha alguna participació addicional en el capital de les entitats esmentades la 
integració s’ha d’efectuar mitjançant el procediment de posada en equivalència 
modificat.

Aquest procediment consisteix a fer el procediment de posada en equivalència, 
és a dir, actualitzar el valor de la inversió en l’entitat al percentatge de participació 
en el seu patrimoni net, sense efectuar homogeneïtzacions prèvies ni eliminacions 
de resultats per operacions internes.

5. La integració en el Compte General de l’Estat d’entitats que no tenen el 
caràcter d’entitat de crèdit però que estan incloses en els comptes consolidats d’una 
entitat de crèdit s’ha d’efectuar mitjançant la integració d’aquests comptes 
consolidats.
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6. La integració en el Compte General de l’Estat d’entitats que exerceixen 
activitats diferents de les d’assegurances però que estan incloses en els comptes 
consolidats d’una entitat d’assegurances s’ha d’efectuar mitjançant la integració 
d’aquests comptes consolidats.»

Dos. S’afegeix un nou apartat b) a l’article 7 «Informació a incloure en la memòria 
consolidada», amb la redacció següent, de manera que els actuals apartats b), c) i d) 
passen a ser els apartats c), d) i e), respectivament:

«b) En relació amb l’apartat 6, Ajustos i eliminacions, s’ha d’informar, a més, 
de la quantia de les cotitzacions socials a càrrec de l’ocupador que no han estat 
objecte de consolidació i la seva motivació.»

Tres. Es modifica la disposició transitòria sisena «Integració dels comptes de les 
entitats multigrup i associades amb participació indirecta de l’Administració General de 
l’Estat que no formin part d’un grup consolidat», que queda redactada en els termes 
següents:

«Disposició transitòria sisena. Integració dels comptes de les entitats multigrup i 
associades amb participació indirecta de l’Administració General de l’Estat que 
formin part d’un grup consolidat.

La integració dels comptes de les entitats multigrup i associades amb participació 
indirecta de l’Administració General de l’Estat que no formin part d’un grup 
consolidat, s’ha d’efectuar a partir de l’elaboració del Compte General de l’Estat 
corresponent a l’exercici 2017.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
i és aplicable al Compte General de l’Estat de l’any 2015 i següents.

Madrid, 29 de juliol de 2016.–El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, 
Cristóbal Montoro Romero.
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