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Unidade política independente e soberana, Unidade política independente e soberana,   

que exerce o seu poder sobre un territorioque exerce o seu poder sobre un territorio  

delimitado por fronteiras.delimitado por fronteiras.  

É o marco onde se leva a cabo a organización políticaÉ o marco onde se leva a cabo a organización política  

Forma na que as sociedades estruturan e distribúen o poderForma na que as sociedades estruturan e distribúen o poder  



Lexisla: Lexisla:   

elabora as leiselabora as leis  

Parlamento ou CortesParlamento ou Cortes  

Executa Executa   

( aplica ) as leis ( aplica ) as leis   

e gobernae goberna  

GobernoGoberno  

Xulga: Xulga:   

asegura o cumprimento asegura o cumprimento   

das leisdas leis  

Tribunais de Xustiza Tribunais de Xustiza   

e xuicese xuices  





Xefe do EstadoXefe do Estado  

Rei / ReinaRei / Reina  President@President@  

accede ao cargoaccede ao cargo  

de xeito hereditariode xeito hereditario  a través dunhas elecciónsa través dunhas eleccións  



Poder executivoPoder executivo  

repartido entrerepartido entre  

Presidente Presidente   

do Gobernodo Goberno,,  

apoiado apoiado   

polo Parlamentopolo Parlamento  

O O Presidente da RepúblicaPresidente da República    

é tamén presidente do goberno. é tamén presidente do goberno.   

Elexido a través dunhas eleccións.Elexido a través dunhas eleccións.  

Xefe do estadoXefe do estado    

( rei ou ( rei ou   

presidente) presidente)   

con poder con poder   

limitado,limitado,  

Pedro SánchezPedro Sánchez  

Presidente do GobernoPresidente do Goberno  

Marcelo Rebelo 

Presidente de Portugal 



Poder do Estado limitado pola lei: Poder do Estado limitado pola lei:   

ConstituciónConstitución  

  

Soberanía popular:Soberanía popular:    

os ciadáns elixen libremente os ciadáns elixen libremente   

ós seus representantes ós seus representantes   

que forman un parlamento.que forman un parlamento.  

  

Pluralismo ideolóxico e político: Pluralismo ideolóxico e político:   

partidos políticos.partidos políticos.  

  

Eleccións Eleccións   

por sufraxio universal por sufraxio universal   

( votan todos @s cidad@ns ( votan todos @s cidad@ns   

maiores de idade)maiores de idade)  

  

División ou División ou   

separación separación   

dos tres poderesdos tres poderes::  

  lexislativo, lexislativo,   

executivo e xudicial.executivo e xudicial.  

Poder do Estado sen control.Poder do Estado sen control.  

Cidadáns sen dereitosCidadáns sen dereitos..  

  

Soberanía nunha persoa Soberanía nunha persoa   

( ( dictadordictador, monarca) , monarca)   

sen participacións dos cidadánssen participacións dos cidadáns  

  

  

Pluralismo político e ideolóxico Pluralismo político e ideolóxico   

limitado ou inexistente. limitado ou inexistente.   

  

  

Non hai elecciónsNon hai eleccións..  

  

  

  

  

  

Non se respecta a división Non se respecta a división   

ou separación de poderes.ou separación de poderes.  



Adolf Hitler 

Alemaña 

Francisco Franco 

España 

Benito Mussolini 

Italia 

Augusto Pinochet 

Chile 

Bokassa 

“Emperador de Centroáfrica” António de Oliveira Salazar 

Portugal 



O estado e goberno central O estado e goberno central   

toman as decisións toman as decisións   

para todo o territorio.para todo o territorio.  

Reparte o poder entre Reparte o poder entre   

as diferentes divisións territoriais as diferentes divisións territoriais   

( rexión, provincia, concello,…)( rexión, provincia, concello,…)  



Recolle dereitos e deberes d@ cidadán. 

Regula o funcionamento do Estado e das Institucións 

Á vida 

Á igualdade ante a lei 

Á liberdade de expresión, 

asociación e reunión, 

Á propiedade 

Ó traballo 

…. 

 

Reside no pobo español,  

que a delega 

nos representantes  

elexidos por  

sufraxio universal 

entre os partidos políticos 

Estado social, demorático  

e de dereito. 

Monarquía parlamentaria. 

Division de poderes. 

Descentralizado 



Poder lexislativo: Poder lexislativo:   

2 cámaras elexidas 2 cámaras elexidas   

cada 4 anoscada 4 anos  

Congreso dosCongreso dos  

Deputados Deputados   
SenadoSenado  

Elaboran as leisElaboran as leis  

Aproban os orzamentosAproban os orzamentos  

Controlan ao GobernoControlan ao Goberno  

Poder executivoPoder executivo: :   

presidente presidente   

e e   

ministrosministros  

Aplican as leisAplican as leis  

Dirixen a política Dirixen a política   

interior e exterior,interior e exterior,  

e a defensa do Estadoe a defensa do Estado  

Poder xudicialPoder xudicial: :   

maxistrados e xuicesmaxistrados e xuices  

Velan polo Velan polo   

cumprimento cumprimento   

das leisdas leis  



Formado por unha ou varios núcleos deFormado por unha ou varios núcleos de  

  poboación e o territorio que abarcanpoboación e o territorio que abarcan  

Concello: Órgano de goberno, formado por 

Alcalde ou alcaldesa 

Concelleiros 

Agrupacion de varios municipios 

Deputación: órgano de goberno 

17 CC.AA. e 2 cidades autónomas ( Ceuta e Melilla) 

Estatuto de Autonomía: lei fundamental 

Poder lexislativo: Parlamento autonómico 

Poder executivo: Xunta de Galicia 

Poder xudicial: Tribunal Supremo de Xustiza 











Comarcas de 

Galicia 


