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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
17568 Llei 37/2010, de 15 de novembre, per la qual es crea l’Oficina Pressupostària 

de les Corts Generals.

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei següent i jo la sancione.

PREÀMBUL

L’Oficina Pressupostària de les Corts Generals ha sigut i és una reclamació constant 
dels distints grups parlamentaris.

La creació d’esta Oficina obeïx a la necessitat d’articular en el si de les cambres un 
mecanisme eficaç d’assessorament tècnic en matèria de seguiment i control de l’execució 
dels pressupostos generals de l’Estat i sobre aquells aspectes que tinguen repercussió en 
els ingressos i gastos públics, instrument inspirat en els principis d’independència, 
objectivitat i transparència que es posa a l’abast dels diputats i senadors.

Article primer. Creació de l’Oficina Pressupostària de les Corts Generals.

Esta llei crea l’Oficina Pressupostària de les Corts Generals, adscrita orgànicament a 
la Secretaria General del Congrés dels Diputats, per a l’assessorament tècnic en matèria 
de seguiment i control de l’execució dels pressupostos generals de l’Estat.

Article segon. Composició i mitjans.

1. El director de l’Oficina Pressupostària de les Corts Generals serà nomenat per les 
meses de les cambres en una reunió conjunta, a proposta del president del Congrés dels 
Diputats, oïdes les respectives juntes de portaveus, entre persones de reconegut prestigi 
professional en disciplines econòmiques, financeres o pressupostàries.

2. El pressupost de les Corts Generals inclourà la dotació pressupostària necessària 
per a l’exercici de les funcions de l’Oficina Pressupostària de les Corts Generals.

Article tercer. Funcions.

Corresponen a l’Oficina Pressupostària de les Corts Generals les funcions següents:

a) El seguiment i el control de l’execució dels pressupostos generals de l’Estat i de la 
seua liquidació, i l’assessorament tècnic als òrgans de les cambres, així com als diputats, 
senadors i grups parlamentaris en totes aquelles consultes que realitzen en relació amb 
els pressupostos i el seu estat d’execució o liquidació i respecte dels ingressos i gastos 
públics.

b) La recopilació i la sistematització de la informació econòmica i pressupostària 
elaborada per altres institucions públiques i privades.

c) El seguiment de l’activitat legislativa que tinga repercussió en els ingressos i gastos 
públics.

d) Qualssevol altres que li siguen encomanades per les meses de les cambres, a 
iniciativa pròpia o a sol·licitud de les comissions de pressupostos.
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Article quart. Informació i documentació.

1. El Govern remetrà a l’Oficina Pressupostària de les Corts Generals, per al 
compliment de les seues funcions, informació periòdica, d’acord amb les condicions 
següents:

a) Un informe mensual sobre l’execució del pressupost general de l’Estat.
b) Un informe semestral sobre el grau d’execució de la inversió real del sector públic 

estatal.
c) Un informe anual sobre la liquidació provisional de l’exercici pressupostari anterior. 

Este informe pararà una atenció particular al nivell d’execució de les inversions que van 
ser aprovades en els pressupostos generals de l’Estat corresponents a l’any anterior.

2. El que establix l’apartat anterior ha d’entendre’s sense perjuí de l’obligació del 
Govern de mantindre la remissió a les cambres dels informes que en el moment de l’entrada 
en vigor d’esta llei estiguera enviant amb caràcter periòdic, en particular d’aquells que 
hagen de ser traslladats al Congrés dels Diputats i al Senat per mandat legal.

3. Per al compliment dels fins de l’Oficina Pressupostària de les Corts Generals 
s’establiran els mecanismes i instruments de col·laboració necessaris amb l’Administració 
General de l’Estat, amb l’objecte de disposar de la informació suficient per a dur a terme 
les funcions encomanades.

L’Oficina Pressupostària de les Corts Generals tindrà accés a les bases d’informació 
comptable i pressupostària de l’Administració General de l’Estat, incloent-hi el sector públic 
empresarial i les entitats gestores i els servicis comuns de la Seguretat Social, de manera 
directa o per mitjà d’una petició als responsables directes del seu tractament.

En particular, pot acordar-se la creació d’un canal d’informació específic i directe entre 
l’Oficina Pressupostària de les Corts Generals i els servicis d’informació, coordinació i 
programació pressupostària del Ministeri d’Economia i Hisenda.

4. L’Oficina Pressupostària de les Corts Generals elaborarà anualment un informe, 
que elevarà al president del Congrés dels Diputats, en el qual expose com ha evolucionat 
l’accés a la informació indicada en l’apartat 3 anterior en tot allò que n’afecte la facilitat, la 
rapidesa i la desagregació.

Disposició addicional.

La regulació de l’organització i del funcionament de l’Oficina Pressupostària de les 
Corts Generals es durà a terme per resolució de les meses del Congrés dels Diputats i del 
Senat.

Disposició final primera. Reforma de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es 
modifica el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i 
Seguretat Viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria 
sancionadora.

La disposició transitòria segona de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es 
modifica el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat 
Viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora, 
queda redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria segona. Notificacions telemàtiques i publicació en el tauler edictal 
de sancions de trànsit.

1. L’organisme autònom Direcció Central de Trànsit i els òrgans de les comunitats 
autònomes amb competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de 
motor, estaran obligats a efectuar les notificacions telemàtiques a l’entrada en vigor d’esta 
llei.

2. Les administracions locals s’incorporaran progressivament a efectuar les 
notificacions telemàtiques i la publicació en el tauler edictal de sancions de trànsit, en 
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funció de la disponibilitat dels seus mitjans tècnics. En tot cas, estaran obligades a practicar-
les en el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor d’esta llei.

3. Els terminis establits en els apartats anteriors s’aplicaran en la mesura que siguen 
compatibles amb el que indica la disposició final tercera de la Llei 11/2007, de 22 de 
juny.»

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Esta llei entrarà en vigor al cap de noranta dies de ser publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado», excepte el que preveu la disposició final primera, per la qual es reforma la Llei 
18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre 
Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora, que entrarà en vigor l’endemà 
de ser publicada.

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen esta llei i que la 

facen complir.

Madrid, 15 de novembre de 2010.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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