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seva finalització, un cop transcorregut el qual se n’ha d’efectuar la liquidació en els termes
que estableix l’apartat anterior.
Article 53.

Remissió de convenis al Tribunal de Comptes.

1. Dins dels tres mesos següents a la subscripció de qualsevol conveni els
compromisos econòmics assumits del qual superin els 600.000 euros, aquests s’han de
remetre electrònicament al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la
comunitat autònoma, segons correspongui.
2. També s’han de comunicar al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització
de la comunitat autònoma, segons correspongui, les modificacions, pròrrogues o variacions
de terminis, alteració dels imports dels compromisos econòmics assumits i l’extinció dels
convenis indicats.
3. El que disposen els apartats anteriors s’entén sense perjudici de les facultats del
Tribunal de Comptes o, si s’escau, dels corresponents òrgans de fiscalització externs de
les comunitats autònomes, per reclamar totes les dades, documents i antecedents que
consideri pertinents en relació amb els contractes de qualsevol naturalesa i quantia.
TÍTOL I
Administració General de l’Estat
CAPÍTOL I
Organització administrativa
Article 54. Principis i competències d’organització i funcionament de l’Administració
General de l’Estat.
1. L’Administració General de l’Estat actua i s’organitza d’acord amb els principis que
estableix l’article 3, així com els de descentralització funcional i desconcentració funcional
i territorial.
2. Les competències en matèria d’organització administrativa, règim de personal,
procediments i inspecció de serveis, no atribuïdes específicament de conformitat amb una
llei a cap altre òrgan de l’Administració General de l’Estat, ni al Govern, corresponen al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Article 55.

Estructura de l’Administració General de l’Estat.

1. L’organització de l’Administració General de l’Estat respon als principis de divisió
funcional en departaments ministerials i de gestió territorial integrada en delegacions del
Govern a les comunitats autònomes, llevat de les excepcions que preveu aquesta Llei.
2. L’Administració General de l’Estat comprèn:
a) L’organització central, que integra els ministeris i els serveis comuns.
b) L’organització territorial.
c) L’Administració General de l’Estat a l’exterior.
3.

En l’organització central són òrgans superiors i òrgans directius:

a)

Òrgans superiors:

1r Els ministres.
2n Els secretaris d’Estat.
b)

Òrgans directius:

1r Els subsecretaris i secretaris generals.
2n Els secretaris generals tècnics i directors generals.
3r Els subdirectors generals.

