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A ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

 

ESTADO 

A organización política é a forma en que as sociedades 
estruturan e distribúen o poder, conformando así o Estado. Pero, que 
é iso ao que lle chamamos Estado? Ven sendo unha unidade política 
independente e soberana, que exerce o seu poder sobre un territorio 
delimitado por fronteiras e a poboación que se asenta nel; realmente, 
é o marco no que se desenvolve a organización política. 

 

PODERES DO ESTADO 

A Revolución Francesa ( 1789 ) marca o inicio da Idade Contemporánea e leva á práctica as ideas da 
Ilustración e o liberalismo. Unha das ideas fundamentais era evitar a tiranía e o poder absoluto dos 
monarcas. Para lograr iso, débese conseguir o que se chama a separación dos tres poderes, é decir, que 
unha persoa ou un grupo sexa quen de acaparar todo o poder do Estado.  

 
Cales son eses tres poderes? 

 
1. Poder lexislativo: lexisla, é decir, elabora as leis. Son as Cortes ou 

Parlamentos, no que se reúnen para lexislar os representantes 
elexidos a través de sufraxio ( eleccións ) polos cidadáns.  

 

2. Poder executivo: Executa (aplica) as leis. Está constituido 
basicamente polo Goberno: un presidente do goberno (chamado 
en moitos países Primeiro Ministro) e os seus ministros, cada un 
dos cales se encarga dunha parcela: Educación, Sanidade, Xustiza, 

Industria, Economía,  Facenda … 

 
3. Poder xudicial: Xulga, é decir, asegura que se cumpran as leis. 

Son os xuices e os Tribunais de Xustiza.  

 

 

TIPOS DE ESTADO. 

A primeira distinción que podemos facer entre os diferentes tipos 
de estado é entre democracias e dictaduras (autoritarismos): 

 
1. Democrático: Podemos resumir as características básicas dun estado democrático nas seguintes:  

 
 Constitución: A constitución é o marco xurídico ( legal ) dun estado democrático, é a lei suprema 

( máis importante ) na que se establece a organización do Estado, o seu funcionamento, e a súa 
estrutura, así como os dereitos e deberes dos cidadáns. Poderiamos decir que é a nai de todas as 
leis, ningunha destas pode contradecir o que establece a Constitución.  
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 Soberanía popular: Democracia (δημοκρατίαéunhapalabra) que provén do grego δῆμος (pobo) e 
κράτος(poder ): poder do pobo. Os cidadáns ostentan o poder soberano, que exercen elexindo 
aos seus representantes no Parlamento mediante sufraxio universal ( voto de tod@s os 
cidad@ns maiores de idade ) Outro xeito de exercer a soberanía popular é a través da 
participación cidadán en ONGs, manifestacións e protestas públicas, asociacións ...  

 

 Partidos políticos: grupos de de cidadáns coas mesmas ideas que se organizan con fin da 
participación política. Representan o pluralismo ideolóxico da sociedade e presentan aos seus 
membros ( candidatos ) nas eleccións de representantes ao Parlamento co obxectivo de lexislar 
e gobernar, e poder así levar as súas ideas á práctica.  

 

 División dos tres poderes do Estado: lexislativo, executivo e xudicial.  
 

 A liberdade e igualdade: Todos os cidadáns somos iguais ante a lei e temos garantidas a 
liberdade de expresión, reunión, voto ... A declaración universal dos dereitos humanos aprobada 
pola ONU ( Organización das Nacións Unidas )no ano 1948 afirma que todos as persoas teñen 
estes dereitos e liberdades sin distinción de raza, cor, sexo,idioma, relixión, opinión política, 
nacemento, orixe ou posición socioeconómica.  

 

 Hai dous tipos de Estados democráticos:  
 

o Presidencialista: a cidadanía elixe directamente mediante sufraxio un Presidente, que é 
ao mesmo tempo Xefe do Estado e Primeiro Ministro (Presidente do goberno). É o 
caso,por exemplo dos EE:UU. ou de Francia ( ainda que no país veciño, o Primeiro 
Ministro é distinto ao Presidente) 
 

o Parlamentario : Neles o Xefe de Estado ou Presidente realmente non ten poder 
executivo. Este reside no Goberno (Ministros ) dirixido por un Presidente ou Primeiro 
Ministro, elexido polo Parlamento. É o caso de Alemaña ou Italia, ou mesmo de España. 

 

 
2. Autoritario: Nun estado autoritario ou dictatorial...  

 
o ... non hai leis que garantan os dereitos e liberdades dos 

cidadáns.  
o ... o poder, a soberanía recae sobre unha soa persoa ( 

dictador, monarca absoluto ) ou un pequeño grupo de 
persoas.  

o ... non hai polo tanto separación dos tres poderes nin 
eleccións.  

o ... non está permitido o pluralismo político e ideolóxico. 
Prevalecen sobre o resto as ideas do dictador ou grupo 
que goberna, estando prohibidos os partidos políticos.  

 
Unha segunda distinción entre os tipos de estado radica na figura do Xefe de Estado: 

 
1. Monarquía: o Xefe de Estado é un Rei ou unha Raíña que accede ao 

cargo de xeito hereditario. Na actualidade as monarquías soen ser estados 
democráticos nos que o Estado recibe o nome de Monarquía Constitucional e 
Parlamentaria, no que a Constitución marca claramente as funcións do Xefe de 
Estado, funcións que soen ser máis de representación, arbitraxe político e símbolo 
que poder real. Neste caso están as monarquías como a española, a británica, a 
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belga, a sueca, a noruega, a xaponesa, a de Bután, Tuvalu ... Pero tamén debemos 
facer refrencia a monarquías que seguen sendo absolutos no S XXI, coma a de 
Arabia saudí, Qatar ou Omán, ou tamén monarquías que poderiamos chamar 
“mixtas ou quehíbridas”,omonarcamanténgran naspartedo poder; é o caso por 
exemplo de Marrocos. 

 
2. República: o Xefe de Estado é un(ha) Predidente/a, que accede 

ao cargo de xeito electivo: a tarvés de sufraxio ou eleccións 
democráticas.  

 
Unha terceira distinción está en si un estado é ou non centralista: 

 
1. Centralista: O Estado e o Goberno central toman todas as decisións para todo o territorio. Exemplo: 

Francia.  
 

2. Descentralizado: O Estado reparte os seus poderes e funcións entre as diferentes divisións 
territoriais ( comunidades autónomas ou estados federais, provincias, municipios ou concellos ..). 
Exemplos: España, Alemaña, EE.UU. ,....  


