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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA
7345 Ordre HAC/553/2019, de 24 d’abril, 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 comportar l’elaboració del Compte General de l’Estat com un 
compte únic consolidat des del corresponent a l’exercici 2014, i d’aquesta manera es va 
donar compliment tant a les declaracions del Tribunal de Comptes com a les resolucions 
aprovades pels plens del Congrés dels Diputats i del Senat en relació amb la declaració 
del Compte General de l’Estat d’exercicis anteriors.

Al llarg dels exercicis següents s’ha anat avançant gradualment en el procés de 
consolidació del Compte General de l’Estat. A fi de continuar progressant, es considera el 
moment adequat per afrontar la consolidació de l’impost sobre beneficis corrent, i de les 
quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador.

D’altra banda, la informació en termes de comptabilitat nacional que s’incloïa fins ara 
en el Compte General de l’Estat era la corresponent a les últimes dades de caràcter 
definitiu notificades a la Comissió Europea i es referia a un exercici diferent de la resta 
d’informació inclosa en el Compte General de l’Estat.

Per tal que la informació en termes de comptabilitat nacional inclogui també informació 
referida al mateix exercici que la resta d’informació inclosa en el Compte General de 
l’Estat, s’afegeix a la informació actual la corresponent a les últimes dades de caràcter 
provisional notificades a la Comissió Europea.

Així, aquesta Ordre s’estructura en un article únic i una disposició final.
L’article únic modifica els articles 7 i 9 de l’Ordre HAP/1724/2015, per la qual es regula 

l’elaboració del Compte General de l’Estat.
La disposició final regula l’entrada en vigor de l’Ordre.
L’aprovació d’aquesta Ordre es fa a proposta de la Intervenció General de 

l’Administració de l’Estat, d’acord amb les competències que atorga al centre directiu 
esmentat 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. Se suprimeix l’apartat b) de l’article 7 «Informació a incloure a la memòria 
consolidada».
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Com a conseqüència de la supressió esmentada, es renumera la resta d’apartats de 
l’article 7 esmentat, de manera que els apartats c), d), e), f), g) i h) passen a ser els 
apartats b), c), d), e), f) i g) respectivament.

Dos. Es modifica el nou apartat g) de l’article 7 «Informació a incloure a la memòria 
consolidada», que queda amb la redacció següent:

«g) S’introdueix l’apartat 18. «Informació en termes de comptabilitat nacional» 
següent:

18. Informació en termes de comptabilitat nacional.

En el Compte General de l’Estat s’ha d’incloure informació relativa al resultat 
obtingut per l’Administració central i pels Fons de Seguretat Social en termes de 
comptabilitat nacional, determinat d’acord amb els criteris de delimitació institucional 
i imputació d’operacions que estableix el Reglament (UE) núm. 549/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu al Sistema europeu 
de comptes nacionals i regionals de la Unió Europea (SEC-2010) i l’altra normativa 
comunitària aplicable, d’acord amb els models que preveu l’annex III d’aquesta 
Ordre.

La informació a incloure ha de coincidir amb les últimes dades de caràcter 
provisional (que han de ser les relatives a l’exercici al qual es refereix el Compte 
General) i les definitives (referides a l’exercici anterior a aquella) notificades a la 
Comissió Europea en compliment de les obligacions imposades als estats membres 
pel procediment de dèficit excessiu que regula el Reglament (CE) núm. 479/2009 
del Consell, de 25 de maig de 2009, modificat pel Reglament UE núm. 220/2014 de 
la Comissió, de 7 de maig de 2014.»

Tres. Se suprimeix l’apartat 1 de l’article 9 «Tractament de determinades operacions».
Com a conseqüència d’aquesta supressió, es renumera la resta d’apartats de l’article 9 

esmentat, de manera que els apartats 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 passen a ser els apartats 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 i 8 respectivament.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 24 d’abril de 2019.–La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero Cuadrado.
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