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1. Secuencia de contidos e actividades 

1.1 Organización política e territorial de España  

España caracterízase pola diversidade natural, xeográfica e humana. A pesar de moitos 
trazo comúns, hai uns carácteres ecolóxicos, demográficos, de xeitos de poboamento, de 
actividades económicas, e de patrimonio cultural e histórico que varían dunha rexión a ou-
tra. 

Configuración territorial actual de España 

A Constitución española, aprobada en 1978, regula os principais aspectos do sistema polí-
tico actual. Define a forma de goberno de España como unha monarquía parlamentaria, 
describe o Estado como social, democrático e de dereito, e establece unha nova estrutura 
territorial: o Estado das autonomías. 

 

Comunidades autónomas 

1.1.1 España: unha democracia parlamentaria 

En 1975, tras a morte de Franco, España accedeu a un réxime democrático. O pobo espa-
ñol recuperou dereitos e as liberdades tras case corenta anos dunha ditadura de carácter 
persoal. Este paso á democracia foi posible grazas á colaboración de todas as forzas políti-
cas no período da Transición, etapa na que se fixeron as reformas políticas necesarias para 
desmantelar as institucións franquistas vixentes, á vez que se organizaban as novas de ca-
rácter democrático. A Transición foi un exemplo de consenso, diálogo e tolerancia.  
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Todas as forzas democráticas estableceron como obxectivo da Transición devolverlle a 
soberanía ao pobo español, instaurar un réxime democrático e legalizar todos os partidos 
políticos ata chegar á celebración dunhas eleccións xerais libres para formar unhas Cortes 
constituíntes que elaborasen unha Constitución. 

España quedou constituída así como unha democracia parlamentaria cun xefe de Estado 
que é o rei, que reina pero non goberna. A súa funcións é representar o Estado e ser árbitro 
entre as institucións; carece de poder lexislativo (non pode elaborar leis) e non ten fun-
cións executivas (non pode gobernar) nin pode xulgar. O cargo de rei é vitalicio e heredi-
tario, a diferenza do xefe de Estado dunha república. 

A Constitución  

A actual Constitución española é de 1978. A Constitución declara que España é un Estado 
democrático e de dereito, no que a soberanía reside no pobo e a forma de goberno é a mo-
narquía parlamentaria, cunha organización territorial descentralizada. Establece o sufraxio 
universal para homes e mulleres maiores de 18 anos e a separación de poderes. 

División de poderes no Estado español 

� Parlamento: función lexislativa. As Cortes constan de dúas cámaras: o Congreso dos 
Deputados e o Senado. Deputados e senadores son elixidos cada catro anos: encárgan-
se de elaborar e aprobar as leis e de controlar o Goberno. O Presidente do Goberno é 
elixido polo Parlamento e está sometido, co seu goberno, á vixilancia das Cortes.  

� Goberno: función executiva. Intégrano o presidente, os vicepresidentes e os ministros. 
Determina a política que debe seguir o Estado e aplícaa a través da Administración do 
Estado. Fixa os obxectivos políticos nos diferentes campos (industria, agricultura, edu-
cación, sanidade, cultura, etc.) e as estratexias para alcanzalos. 

� Xuíces e maxistrados: desempeñan a función xudicial. Correspóndelles administrar 
xustiza, aplicando as leis. Interpretan as leis elaboradas polo Parlamento e son indepen-
dentes dos outros poderes. Só están sometidos ao imperio da lei. 

 

Outras institucións do Estado español 

� Tribunal Constitucional. Interpreta as leis e determina se están de acordo coa Consti-
tución. 

� Defensor do Pobo. Defende os dereitos e liberdades dos cidadáns e cidadás.  
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Constitución española Artigos 

���� Soberanía do pobo – 1.2 

���� Cortes Xerais – 66 a 92 

���� Poder Xudicial – 117 a 127 

���� Goberno – 97 a 104 

���� Sufraxio – 23.1, 68.1, 69.2, 140, 152.1 

���� Tribunal Constitucional – 159 a 164 

 

1.1.2 Organización territorial en España 

A Constitución establece unha organización do territorio en catro niveis: concellos, pro-
vincias, comunidades autónomas e Administración central.  

Os concellos ou municipios 

Os concellos conforman a división territorial local. Constitúen a administración máis pró-
xima aos cidadáns. Actualmente existen en España 8.104 municipios, dos que 315 son ga-
legos. Os concellos teñen estas características: 

� Poden estar formados por un ou varios núcleos de poboación. 

� Réxense pola administración local. O concello é o máximo órgano de goberno munici-
pal e está formado polo alcalde e os concelleiros, que se elixen democraticamente. Os 
cidadáns elixen os concelleiros; estes elixen os alcaldes. 

� Obteñen ingresos dos impostos propios e dos que recada do Estado ou da súa Comuni-
dade Autónoma. A cantidade recibida depende do número de habitantes. 

� Proporcionan servizos indispensables para os cidadáns: 

– Deben dispor de iluminación pública, recollida de residuos domésticos, limpeza via-
ria, auga potable, sumidoiros, pavimentación, cemiterio, policía local... 

– Os de máis de 5.000 habitantes deben ofrecer parques públicos, biblioteca, mercado 
e tratamento de residuos. 

– Os de máis de 20.000 habitantes deben dispor de protección civil, servizos sociais, 
prevención e extinción de incendios, e instalacións deportivas públicas. 

– Os de máis de 50.000 habitantes, transporte urbano e protección ambiental. 

A Administración provincial 

As provincias son territorios que agrupan varios concellos. A administración provincial é 
unha división territorial. Na actualidade a división provincial ten tres funcións: 

� Serve de circunscrición electoral do Estado (delimita o territorio para as eleccións). 

� Serve de división territorial da administración periférica do Estado central, representada 
polo subdelegado do Goberno.  
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� É a entidade local de maior rango e ten a función de cooperar cos municipios. Os depu-
tados da Deputación Provincial escóllense entre os concelleiros electos. O presidente 
da deputación escóllese entre os deputados provinciais electos. 

  

 

Provincias españolas 

 

1.1.3 As comunidades autónomas 

Un cambio político importante da Transición foi o dun novo modelo de Estado non centra-
lista, recollido no título VIII da Constitución de 1978: o Estado das autonomías. 

A Constitución fundaméntase na unidade e indivisibilidade da nación española, pero 
recoñece o dereito das nacionalidades e das rexións a constituírense en autonomías. Cada 
comunidade autónoma conta co seu respectivo estatuto de autonomía, no que se recollen 
as súas institucións, as súas normas e competencias. 

A Constitución española recoñece as nacionalidades. Son nacionalidades históricas Ga-
licia, Euskadi e Cataluña, segundo declaran os seus respectivos Estatutos de Autonomía. 
Estas tres comunidades autónomas posúen cultura e linguas propias. 

Competencias autonómicas 

As competencias das autonomías poden ser plenas ou compartidas co Estado. 

� Son competencias plenas a organización das súas institucións de autogoberno, o urba-
nismo, a vivenda, o patrimonio monumental, a sanidade... 

� Son compartidas a educación, a xestión das estradas, a lexislación laboral... 

A distribución das competencias entre os diversos niveis institucionais réxese polo princi-
pio de subsidiariedade: todo o que pode facer o concello non o fai a comunidade autóno-
ma; todo o que pode facer a comunidade autónoma, non o fai o Goberno do Estado. 
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Réxime de competencias 

– Materias sobre as que se asumen competencias. 
���� A Constitución establece: 

– Materias nas que o Estado ten competencias exclusivas. 

 

Estatuto de Autonomía 

É a norma institucional básica de cada comunidade autónoma. Ten un rango superior ás 
leis aprobadas pola asemblea da comunidade. Os estatutos deberán conter: 

� Denominación da comunidade. 

� Delimitación do seu territorio. 

� Denominación, organización e sede das institucións autónomas propias. 

� Competencias asumidas e bases para o traspaso dos servizos correspondentes. 

Institucións autonómicas de goberno  

Cada comunidade autónoma ten os seguintes órganos de goberno: 

� Asemblea ou Parlamento: é o órgano lexislativo que controla o Goberno autonómico, 
elixe o presidente da autonomía e aproba os orzamentos autonómicos. Elixida por su-
fraxio universal, en sistema de representación proporcional que asegure, ademais, a re-
presentación das diversas zonas do territorio. 

� Presidente autonómico: representa a Autonomía e dirixe o Goberno autonómico (po-
der executivo). É elixido polo Parlamento e nomeado polo rei. Nomea os conselleiros. 
Ten a suprema representación da Comunidade e a ordinaria do Estado nela. O proce-
demento de elección é semellante ao do presidente español; a proposta correspóndelle 
neste caso ao presidente da asemblea, e o nomeamento, ao rei. 

� Goberno ou Consello: ten o poder executivo e fai cumprir as leis aprobadas polo Par-
lamento autonómico e aquelas sobre as que comparte competencias co Estado.  

Nas comunidades das Illas Baleares e Canarias, cada illa ten unha administración propia 
en forma de Consello Insular (Illas Baleares) ou Cabido (Canarias). Ceuta e Melilla son 
desde 1995 cidades con Estatuto de Autonomía. 

Diversidade xeográfica e desequilibrios rexionais 

Existen desequilibrios entre as comunidades autónomas de España. Son o resultado das 
condicións naturais e da actuación humana, que os foron acentuando. Estes desequilibrios 
aprécianse en tres aspectos:  

� Importancia económica, medida polo produto interior bruto (PIB) e polo PIB por habi-
tante. 

� Peso demográfico: volume e distribución da poboación. 

� Benestar social, estimado en función da dotación de servizos e equipamentos. 
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A base desas diferenzas foi o desigual proceso de industrialización, que favoreceu a con-
centración da riqueza, da poboación e das mellores dotacións sociais no litoral mediterrá-
neo, Madrid e a cornixa cantábrica. Hoxe certos servizos especializados (o turismo, as no-
vas tecnoloxías, a investigación e a innovación) crearon novas zonas de desenvolvemento. 

Como se poden solucionar estes desequilibrios? O Estado outórgalles aos territorios 
máis atrasados recursos procedentes do Fondo de Compensación Interterritorial, aos que 
se unen os fondos da política rexional da Unión Europea. 

 

Bandeiras das comunidades autónomas (agás Galicia) 

    
 

  

Bandeira oficial de España (con escudo) Bandeira oficial de Galicia (con escudo) 
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Actividades propostas  

S1. Defina os seguintes conceptos: monarquía parlamentaria, Cortes, Autonomía,  
sufraxio universal, poder executivo, poder lexislativo, poder xudicial. 

S2. Analice a Carta Magna ou Constitución española de 1978. 

� Na actualidade existe en España división de poderes? 

� Por que cre que é importante para un país ter unha constitución? 

S3. Indique a que institución corresponde cada unha das seguintes funcións. 

� Aprobar ou rexeitar un proxecto de lei presentado polo Goberno ou por un gru-
po parlamentario. 

� Decidir se unha lei ou un decreto do goberno se axusta ou non aos principios 
da Constitución. 

� Xulgar un delito cometido contra as persoas ou contra a propiedade. 

� Encargarlle ao dirixente dun partido político a formación do goberno despois 
das eleccións. 

� Resolver en última instancia a apelación contra unha sentencia xudicial dos tri-
bunais ordinarios. 

S4. Repase o aprendido sobre a vixente Constitución Española. 

� En que ano foi aprobada a Constitución Española? 

� Segundo a Constitución, que forma de goberno ten España? 

� Quen debe obedecer a Constitución? 

� Quen escolle os membros do poder lexislativo? 

� Quen escolle o Presidente do Goberno? E os seus ministros? 

S5. Conteste ás seguintes cuestións: 

� Como se organiza o territorio en España? 

� Explique que é un municipio. 

� Como obteñen os municipios os ingresos para desempeñar as súas funcións? 

� Cal é a función actual das provincias? 

� Como están representados os municipios na deputación provincial? Que figura 
representa o goberno na actualidade en cada provincia? 

� Cantas comunidades autónomas hai na actualidade? Que son Ceuta e Melilla? 

� Cales son as institucións de autogoberno das comunidades autónomas? 

S6. Localice nos mapas seguintes as provincias actuais e as comunidades autóno-
mas.  
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S7. Observe o mapa e complete. 

� A comunidade con maior número de provincias é [ _______________ ]. 

� As comunidades autónomas uniprovinciais son [ _______________ ]. 

� A miña comunidade autónoma é [ _______________ ]. 

� A miña comunidade autónoma ten [ _______________ ] provincias. 

S8. Identifique cada un destes símbolos coa comunidade autónoma correspondente: 

La bandera blanca y verde 
vuelve, tras siglos de guerra, 

a decir paz y esperanza, 
bajo el sol de nuestra tierra 

 

Que din os rumorosos 
na costa verdecente 
ao raio transparente 

do prácido luar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy la sombra de un almendro 
soy volcán, salitre y lava  
repartido en siete peñas  
late el pulso de mi alma. 

 

 

Yo estaba en el medio: 
Giraban las otras en corro, 

Y yo era el centro. 
Ya el corro se rompe,... 
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1.2 A Comunidade Autónoma de Galicia 

O Estatuto de Autonomía de Galicia foi promulgado o 6 de abril de 1981. Nel establécen-
se as competencias e as institucións de Goberno de Galicia. Entre as competencias que ten 
o Goberno galego figuran a organización das institucións autonómicas e do territorio, o 
ensino do galego, a asistencia social... As institucións da Comunidade Autónoma de Gali-
cia son: 

 

� Parlamento: é o encargado de lexislar, elaborar e aprobar os orzamentos, controlar o 
labor da Xunta, designar os senadores que correspondan a Galicia no Senado e de pre-
sentar proposicións de lei no Congreso dos Deputados. Está integrado por 75 deputa-
dos, elixidos por sufraxio universal, directo e secreto.  

� Xunta ou Goberno de Galicia: está formada polo Presidente, polos conselleiros e por 
un ou varios vicepresidentes, todos eles nomeados polo Presidente da Xunta. Desempe-
ña as funcións executivas: propón leis ao Parlamento e fainas cumprir. O seu mandato 
establécese por períodos de catro anos ou lexislaturas. 

� Presidente da Xunta: dirixe e coordina a actividade da Xunta; é o máximo represen-
tante da Comunidade. A súa elección faise no Parlamento Galego entre os 75 deputados 
elixidos. Nomea e cesa os conselleiros, e ten a máxima representación da Comunidade. 

 

Mecanismos para constituír as institucións autonómicas 

� Tribunal Superior de Xustiza: culmina a organización xudicial en Galicia. 
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Algunhas materias sobre as que o Parla-
mento pode lexislar e a Xunta gobernar. 

 

 
 

Demarcación xudicial de Galicia. 

 

 

1.2.1 Outras institucións e órganos consultivos da Autono mía galega 

Control da Administración autonómica 

A actividade da administración autonómica é controlada polo Consello de Contas, polo 
Valedor do Pobo, pola Sala do Contencioso-Administrativo do tribunal Superior de Xusti-
za e polo Tribunal Constitucional. 

� Consello de Contas. É un órgano que fiscaliza as contas e a xestión económica, finan-
ceira e contable da Administración autonómica, das entidades locais e doutros órganos, 
como confrarías de pescadores ou cámaras de comercio. 

� Valedor do Pobo. É un alto comisionado do Parlamento de Galicia, que exerce a de-
fensa, no ámbito territorial galego, dos dereitos fundamentais da persoa, que se garan-
ten na Constitución e no Estatuto de Autonomía. 
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Órganos consultivos  

� Consello Consultivo de Galicia. Ten carácter técnico-xurídico e debe ser consultado 
previamente en situacións como: 

– Proxectos de reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia. 

– Convenios e acordos de cooperación con outras Comunidades Autónomas. 

– Creación e supresión de concellos 

� Consello Económico e Social de Galicia. Creouse para ser consultado en materia so-
cioeconómica. 

� Consello Galego de Relacións Laborais. Composto, con carácter prioritario, polas or-
ganizacións sindicais e empresariais de Galicia. Ditamina todos os proxectos normati-
vos da Xunta de Galicia sobre política laboral. 

� Consello Escolar de Galicia. Órgano superior de consulta, de participación dos secto-
res afectados no mundo do ensino. 

� Consello da Cultura Galega. Créase para difundir e promover os valores culturais do 
pobo galego. 

1.2.2 As provincias 

� No reinado dos Reis Católicos Galicia estrutúrase en cinco provincias: Betanzos-A Co-
ruña, Ourense, Lugo, Mondoñedo e Tui–Santiago de Compostela. 

� No século XVI, reinando Carlos I, desdobráronse Santiago de Compostela e A Coruña; 
naceron así as sete provincias, que se mantiveron ata o século XIX. 

� No século XVIII, en tempos de Carlos III, dividiuse España en 31 intendencias; Galicia 
era unha delas. 

Mapa do Reino de Galicia co-
as sete provincias. Tomé Ló-
pez. 1784. 
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Mapa da división administrativa actual de 
Galicia en provincias. A división actual de 
Galicia en catro provincias data do ano 1833. 

 

1.2.3 As comarcas  

O Estatuto te referencias a organizacións locais tradicionais: parroquia e comarca. Das en-
tidades locais propias previstas para funcionar en Galicia, soamente se empezou a desen-
volver desde 1997 o mapa comarcal de Galicia, de acordo con esta tipoloxía e descrición: 

� Comarcas metropolitanas. Situadas arredor dunha gran cidade, coa que os municipios 
circundantes forman un continuo urbanizado e acadan unha dimensión demográfica e 
funcional elevadas. 

� Comarcas urbanas. Aquelas nas que as dimensións ou a complexidade urbana non 
chegan á grande aglomeración metropolitana, pero toda a comarca queda afectada por 
proxectos de desenvolvemento urbano. 

� Comarcas rururbanas. Son áreas que gravitan sobre pequenas cidades moi vinculadas 
funcionalmente entre si, onde se superpoñen xeitos de vida urbana e rural, con predo-
minio da economía non agraria, intensa ocupación do solo, elevada densidade demográ-
fica e boa rede de comunicacións. 

� Comarcas rurais. Áreas con predominio de modos de vida rurais. 

Mapa comarcal de Galicia 
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1.2.4 O concello 

É unha comunidade de persoas unidas por lazos de veciñanza e localizable xeograficamen-
te. Está rexido polo alcalde e os concelleiros, e é o responsable da administración dos 
bens comúns: rúas, urbanismo, tráfico, sanidade... 

 

Organización e competencias dun concello 

 
 

 

Mapa dos 315 concellos de Galicia 
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1.2.5 Lectura 

Vida comunitaria 

Contra o tópico de que os galegos son individualistas, hai moitos feitos que demostran o 
contrario, como os traballos comunitarios seguidos de festas. Algunhas accións comunita-
rias foron desaparecendo, por deixarse de cultivar a planta que as ocasionaba, ou como 
consecuencia dos cambios da mesma sociedade. Con todo, aínda perduran algunhas ou 
nacen formas novas de acción comunitaria. Quizá se perdese o carácter festivo pola esca-
seza de mans para traballar. 

Festas tradicionais. A vendima, a esfolla 
ou os curros para rapar as bestas eran e 
son traballos comunitarios que adoitaban 
acabar en festa 

 

 
 

Actividades propostas 

S9. Escriba os nomes das institucións de autogoberno que fan estas funcións. 

� Presidir a Xunta; facer cumprir as leis; controlar a acción do Goberno; aprobar 
os orzamentos; proporlle leis ao Parlamento. 

� Cantos deputados forman o Parlamento Galego? 

S10. Que institucións controlan a Administración Autonómica? 

S11. Qué funcións ten o Consello de Contas? 

S12. Para que serve o Valedor do Pobo? 

S13. En que situacións debe intervir o Consello Consultivo de Galicia? 

S14. Para que se creou o Consello da Cultura Galega? 

S15. Faga un esquema dos tipos de comarcas que hai en Galicia. 

S16. Elabore un esquema cos órganos consultivos da Autonomía galega. 
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S17. Identifique os presidentes da Autonomía galega e os anos en que gobernaron. 

       

       

S18. Fíxese no mapa das comarcas de Galicia e conteste: 

� Cal é o número de comarcas? 

� A que concello pertence a localidade onde vive vostede? E a que comarca? 
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1.3 A Unión Europea 

A Unión Europea (UE) está formada por países europeos con réximes políticos democráti-
cos que se comprometeron a: 

�  Defender valores como a democracia, a liberdade e a xustiza social. 

�  Traballar pola paz, a prosperidade e o benestar dos pobos e dos seus cidadáns. 

�  Fomentar a axuda entre países.  

Na actualidade a Unión Europea está formada por 28 Estados que pretenden acadar un sis-
tema económico e político comúns. 

1.3.1 O proceso de creación da Unión Europea 

Nunha Europa desfeita pola II Guerra Mundial, varios países decidiron crear unha organi-
zación europea encamiñada a evitar novas guerras e fomentar o desenvolvemento econó-
mico. O primeiro paso deuse en 1951, cando Francia, a República Federal de Alemaña, 
Bélxica, Países Baixos, Italia e Luxemburgo asinaron en París un tratado que creou a Co-
munidade Europea do Carbón e do Aceiro (CECA). En 1957 eses mesmos países asinaron 
o Tratado de Roma e crearon a Comunidade Económica Europea (CEE) co obxectivo de 
estableceren un mercado común europeo que permitise a libre circulación de bens, servi-
zos, persoas e capitais, e facilitase así o desenvolvemento económico. 

A Acta Única Europea asinada en 1986 relanzou o proxecto de unificación e fixou para 
1993 a apertura do mercado único europeo. O Acordo de Schengen, asinado en 1985 e 
completado posteriormente, permitiu a libre circulación de persoas entre varios Estados da 
Comunidade. 

O Tratado da Unión Europea ou tratado de Maastricht, asinado en 1992, dá paso á 
Unión Europea, organización económica para integrar os Estados comunitarios mediante a 
cooperación interna. Ten por finalidade: 

� Promover o progreso económico e social equilibrado e sustentable. 

� Afirmar a súa identidade internacionalmente. 

� Reforzar a protección dos dereitos e intereses dos cidadáns europeos. 

� Desenvolver colaboración estreita no ámbito da xustiza e dos asuntos interiores. 

�  Manter íntegro e desenvolver o acervo comunitario. 

A Unión Europea coordina a economía dos países membros deseñando unha política agra-
ria común –Europa Verde–, unha política pesqueira –Europa Azul– e unha política indus-
trial. 

A política rexional trata de reducir as diferenzas económicas entre Estados e rexións. 

O Tratado de Lisboa, asinado en 2007, recolle os aspectos fundamentais da organiza-
ción institucional da Unión, adaptados ás últimas ampliacións de países. 
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1.3.2 Países da Unión Europea 

A Unión Europea está integrada por 28 Estados: Alemaña, Austria, Bélxica, Bulgaria, 
Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Po-
lonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Romanía e Suecia. 

Estados da Unión 
Europea.  

Os cidadáns dos pa-
íses membros somos 
cidadáns da Unión. 
Podemos circular li-
bremente por todo o 
territorio, traballar, 
estudar, residir ou 
votar nas eleccións 
municipais en cal-
quera país comunita-
rio. 

 

1.3.3 Unidade monetaria 

En maio de 1998 o Consello Europeo decidiu que os países da Unión Europea que cum-
prisen unhas condicións poderían acceder á moeda única, o euro. O tratado de Maastricht 
impuxo os criterios de converxencia. España, xunto con outros países está na zona euro. 

O Banco Central Europeo emite moedas e billetes, fixa os tipos de interese e estabiliza 
os prezos. A implantación da moeda única pretendeu mellorar a economía para competir 
no mercado mundial, aumentar a actividade económica, crear máis postos de traballo, es-
tabilizar a moeda e crear conciencia de pertencer a unha comunidade que supera as fron-
teiras estatais. En España púxose en circulación o euro o 1 de xaneiro 2002. 
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Medalla conmemorativa da derradeira emisión 
da peseta no ano 2001, con figura de matrona.  

Para substituír a efixie real que ata entón figu-
raba nas moedas españolas, escóllense en 
1868 a matrona que representaba a Hispania 
nas moedas do emperador romano Adriano. A 
figura recóstase desde os Pireneos ata Xibral-
tar. 

 

O euro substituíu a peseta en España. As primeiras moedas co seu valor en pesetas foron 
acuñadas no ano 1808, en Barcelona. Sesenta anos despois (1868) a peseta converteuse na 
unidade monetaria de España. O Banco de España tiña a exclusividade de emisión de mo-
eda fiduciaria. 
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anverso e reverso dun billete de 5.000 pesetas. Ano 1976 Anverso e reverso dun billete de 50 euros 

1.3.4 As institucións da UE 

� Consello Europeo: responsable das orientacións xerais da política comunitaria. Com-
posto por todos os xefes de Estado ou de Goberno dos países membros, e os ministros 
de asuntos exteriores. 

� Consello de Ministros: está formado xeralmente polos ministros de asuntos exteriores 
dos países membros. Toma as decisións máis importantes e coordina as actuacións dos 
Estados da Unión. Ás veces, cando os asuntos así o requiren, asisten outros ministros.  

� Parlamento Europeo: representa os cidadáns e as cidadás da UE, e os seus membros 
son escollidos directamente por sufraxio universal. Os eurodeputados organízanse por 
grupos políticos, de acordo cos partidos que representan. O Parlamento ten a función 
lexislativa: elabora as leis e aproba os orzamentos da UE. Organízase en comisións pa-
ra traballar temas concretos e controla o Consello de Ministros e a Comisión Europea. 

� Comisión Europea: exerce a función executiva, garante o cumprimento das normas 
europeas, propón os proxectos de lei que se presentan ao Parlamento e ao Consello de 
Ministros, controla o cumprimento dos acordos e tratados e elabora os orzamentos para 
o Parlamento e o Consello. A Comisión está formada polo Presidente e os Comisarios, 
elixidos polos Estados membros para catro anos. 

� Tribunal de Xustiza: exerce a función xudicial. Garante o respecto, a interpretación e 
o cumprimento das leis comunitarias. Está formado por un xuíz de cada país membro; 
renóvase cada cinco anos. 

� Defensor do Pobo: pode ser consultado polos cidadáns e as cidadás dos Estados mem-
bros que consideren que foron tratados inxustamente por algunha das institucións da 
Unión. 

� Outras institucións. 

– Banco Central Europeo: xestiona o euro e a política monetaria da UE.  
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– Tribunal de Contas: encargado de controlar os gastos da UE. 

– Comité das Rexións: representa as autoridades locais e rexionais.  

– Banco Europeo de Investimentos: financia o desenvolvemento dos sectores econó-
micos comunitarios que o necesitan. 

– Consello Económico e Social: representa a sociedade civil organizada (sindicatos, 
empresarios, consumidores...). 

1.3.5 Diversidade europea 

A Unión Europea é un conxunto heteroxéneo de Estados, con distintos niveis de desen-
volvemento económico e social, e diversos lingüística e culturalmente. Existen fortes dife-
renzas sociais e económicas entre Estados e entre rexións do mesmo Estado, polo que des-
de un primeiro momento se considerou esencial a redución destas diferenzas, para evitar 
que a liberalización económica acentuase as disparidades territoriais.  

1.3.6 Política rexional solidaria 

Para corrixir os desequilibrios territoriais, a Unión desenvolve unha política económica 
rexional á que se dedica un terzo do orzamento comunitario. Esta política económica ba-
séase na aplicación de fondos estruturais e fondos de cohesión, que son partidas do orza-
mento europeo dedicadas aos seguintes fins: 

� Concesión de préstamos para realizar investimentos nas rexións máis pobres. 

� Creación de infraestruturas de trasporte e de subministración de enerxía. 

� Realización de obras públicas para a solución de problemas ambientais e para a asisten-
cia técnica en xeral. 

� Desenvolvemento de políticas comúns nos ámbitos culturais e educativos, e na proble-
mática xuvenil. 

� Creación de postos de traballo. 

� Concesión de préstamos e subvencións para axudar a manter os sectores agrícolas e 
pesqueiros comunitarios. 

A última ampliación da Unión amosou, ademais, grandes desequilibrios económicos, so-
ciais e culturais, entre os novos e os antigos membros. Por esta razón, países como Roma-
nía, Bulgaria e Polonia reciben unha parte importante dos fondos comunitarios. 

1.3.7 Constitución europea 

Para acomodar a estrutura e o funcionamento da Unión Europea á realidade de 28 Estados 
déronse sucesivos pasos para elaborar e aprobar unha Constitución común. Obxectivos da 
Constitución eran: 

� A maior integración política.  

� A creación dun espazo común de liberdade. 

� A seguridade e a xustiza. 

� A promoción do pleno emprego.  
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O intento de aprobación desta Constitución foi un proceso longo e difícil, polas resisten-
cias que atopou en varios países da Unión. Por exemplo, Francia rexeitou en 2005 median-
te referendo a aprobación da mesma. 

Moitos dos aspectos da constitución foron incluídos no Tratado de Lisboa, asinado en 
2007. 
 

Actividades propostas 

S19. No seguinte mapa político de Europa, sitúe os 28 estados da Unión Europea. 

 

S20. Conteste ás seguintes cuestións: 

� Cales son os principais obxectivos da UE? 

� Que institucións da UE teñen máis poder de decisión? 

� O Parlamento Europeo, que organismos controla? 

� Quen forma parte do Consello Europeo? Cal é a súa función? 

� Cal é a principal función do Consello de Ministros? 

� Que funcións desempeña a Comisión Europea? 

� Quen forma parte do Tribunal de Xustiza? Que garante este tribunal? 

S21. Describa as principais competencias: Consello de Ministros, Consello Europeo, 
Parlamento Europeo, Comisión Europea e Tribunal de Xustiza. 

S22. Con que Tratado se funda a Unión Europea? En que ano?  

S23. Que obxectivos marca o Tratado de 1992 para os Estados Comunitarios? 



 

Páxina 24 de 44 

 

 

S24. Emparelle: 

� Política agraria. Política pesqueira. Política industrial. 

� Reconversión, transformación ou limitación. Europa verde. Europa azul. 

S25. Que pretende a Unión Europea coa política rexional? 

S26. Conteste ás seguintes cuestións sobre a Unión Europea e as súas políticas: 

� En que se basea a política rexional da UE?  

� A que se dedican os fondos estruturais e os fondos de cohesión? 
 

1.3.8 España na UE 

Cando se asinou o Tratado de Roma en 1957, España tiña un réxime ditatorial. Os países 
asinantes non contaron con ela, xa que non cumpría os requisitos políticos necesarios. En 
1979 comezaron as negociacións para a adhesión de España á Comunidade Económica 
Europea (CEE). O requisito esixido era dispor de institucións democráticas e a adaptación 
da economía española á comunitaria, sobre todo na produción agraria e pesqueira. España, 
ademais, solicitou tempo para se adaptar á unión aduaneira e á existencia de determinados 
monopolios, e permitir así a integración progresiva dalgúns sectores produtivos. Tras lon-
gas negociacións, tanto España como Portugal incorporáronse á CEE en 1986.  

Balance da incorporación de España á UE 

Parte do desenvolvemento económico e social de España débese á integración europea: 

� España comezou a recibir fondos da CEE desde 1987. Estas axudas crearon uns 
300.000 empregos anuais. 

� A renda per cápita actual é o 97,7 % da media comunitaria; no ano 1986 era dun 68 %. 

� O 90 % dos investimentos que recibe España do exterior procede da Unión Europea. 

� Os fondos europeos serviron para financiar proxectos como: 

– Construción do 40 % de autovías e ampliación de portos, aeroportos e metros. 

– Programas educativos para estudantes.  

– Tarxeta Sanitaria Europea. 
– Restauración ou reconstrución do patrimonio artístico e monumental. 

En 1986 Portugal incorporouse, xunto con España, á CEE. 
Portugal é unha república parlamentaria con capital en Lisboa 
(2.600.000 habitantes). Ten unha poboación de 10.500.000 
habitantes, que falan portugués. A lingua portuguesa e a lin-
gua galega teñen unha orixe común; ambas as dúas proceden 
do galego-portugués medieval, derivado do latín. 
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Galicia na Unión Europea 

Desde 1993 Galicia participa nos asuntos europeos a través da Conferencia para asuntos 
relacionados coas Comunidades Autónomas. Os traballos da Conferencia cristalizan en 
acordos sobre materias diversas: axudas públicas, participación interna das Comunidades 
Autónomas nos asuntos europeos a través das conferencias sectoriais, creación dun conse-
lleiro para asuntos autonómicos na Representación Permanente de España ante a Unión 
Europea (REPER) ou a participación das Comunidades Autónomas nos procedementos 
ante o Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas. 

� Comité das Rexións. O Comité das Rexións é unha asemblea consultiva da Unión Eu-
ropea composta por 22 representantes dos entes locais e rexionais. Debe ser consultado 
en dez ámbitos: educación e xuventude, cultura, saúde pública, redes transeuropeas, 
cohesión económica e social, política de emprego, política social, ambiente, formación 
profesional e transporte. 

� Comités da Comisión. Desde 1998 Galicia participa directamente nas actividades de 
determinados comités, que asisten e controlan a Comisión Europea no exercicio das sú-
as funcións. Coa participación nestes comités, Galicia persegue unha maior presenza 
dos seus intereses e coñece as políticas comunitarias de maior impacto nesta comuni-
dade. 

� Cooperación interrexional multilateral. Galicia participa nas organizacións nas que 
se articula o Movemento Rexional Europeo: 

– Conferencia de Rexións Periféricas e Marítimas de Europa (CPRM) e, particular-
mente, pola súa Comisión Arco Atlántico. 

– A Comisión Arco Atlántico está integrada por 30 rexións de España, Portugal, Fran-
cia, Reino Unido e Irlanda. O seu obxectivo é definir unha política de desenvolve-
mento de tales rexións para reducir os efectos do seu carácter periférico e valorar a 
súa colaboración, especialmente no ámbito marítimo e na ordenación do territorio. 

Portada do capítulo dedicado a Galicia na Guía de itinerarios 
culturais das rexións de Europa, publicado pola Asemblea das 
Rexións de Europa en 1990. 
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� A condición periférica de Galicia e a repercusión nela das políticas europeas. Al-
gunhas consecuencias da incorporación de Galicia á Unión Europea son: 

– Aumentou o comercio en xeral, pero tamén o déficit da nosa balanza comercial. 

– Incrementouse o investimento de capital da UE en Galicia. 

– Mellorou o PIB per cápita, pero non tanto como noutras comunidades autónomas de 
España. 

– Galicia, como o resto de España, comezou a recibir fondos da UE en 1987, que re-
percutiron no aumento da actividade económica e no emprego. Galicia beneficiouse 
dos fondos estruturais (FEDER, FEOGA, IFOP, FSE, INTERREG e LEADER) e 
dos de cohesión. Unha importante cantidade deses fondos foi directa á mellora das 
infraestruturas (autovías e portos) e á restauración do patrimonio artístico-cultural. 

– Determinadas medidas na agricultura e na gandaría prexudicaron a economía de Ga-
licia: a cota leiteira, a reestruturación da gandaría e o arrinque de vides... 

– Galicia recibiu fondos para renovar o sector pesqueiro. Pretendíase conseguir un 
sector máis competitivo, desde a extracción á comercialización, axustando o tamaño 
e as características da flota ás posibilidades e ás esixencias dos novos caladoiros. 
Con esa finalidade, construíronse novos barcos, modernizáronse os existentes, des-
pezáronse moitos e creáronse empresas mixtas noutros países con ricos caladoiros. 
Algunhas medidas xeraron paro no sector pesqueiro. 

– A industria galega tiña moitas limitacións ante as empresas europeas: falta de com-
petitividade, especialización en sectores de pouca demanda, reducido tamaño das 
empresas, escaso desenvolvemento tecnolóxico... A desaparición de aranceis acele-
rou o proceso de reconversión industrial, que afectou sobre todo o sector naval en 
Vigo e Ferrol. 

– Os estudantes galegos participan nos programas educativos europeos: Erasmus, Lin-
gua, Sócrates... 

– Tarxeta Sanitaria Europea, que asegura o tratamento médico e cirúrxico para os es-
pañois que viaxan pola UE. 

� A Eurorrexión Atlántica Galicia-Norte de Portugal. Coa entrada da Península Ibéri-
ca na Unión Europea, a fronteira administrativa que separaba Galicia e o norte de Por-
tugal diluíuse. A cooperación transfronteiriza deu lugar á creación do Eixo Atlántico e 
da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal, que traballan para converter as 
dúas rexións en competitivas no mercado global. Esta asociación crea un espazo rexio-
nal interestatal que persegue eliminar efectivamente as dificultades á libre circulación 
de persoas, capitais, mercadorías e servizos. 

 O nacemento do Eixo (1992) supuxo que Galicia e o Norte de Portugal impulsaran 
conxuntamente o sector turístico, a deslocalización de empresas e o desenvolvemento 
de iniciativas empresariais a un e outro lado da fronteira. 

A Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal abrangue unha poboación de seis millóns 
de habitantes e ten unha extensión de 50.000 Km2. As dezaoito cidades do Eixo, catro 
delas Patrimonio da Humanidade, configuran o sistema urbano da eurorrexión e agru-
pan en conxunto aproximadamente o 50 % da súa poboación. A experiencia compartida 
é un dos principais valores: acolléronse a programas europeos para a rehabilitación dos 
seus cascos históricos. Este espazo rexional integra estas cidades: A Coruña, Braga, 
Bragança, Chaves, Ferrol, Guimarães, Lugo, Monforte de Lemos, Ourense, Peso da 
Régua, Pontevedra, Porto, Santiago de Compostela, Viana do Castelo, Vigo, Vilagarcía 
de Arousa, Vila Nova da Gaia e Vila Real. 
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Estas pretenden ser motores do desenvolvemento do espazo rexional en que se insiren, e 
caracterízanse por teren similares realidades socioeconómicas e culturais. 

 

A Eurorrexión debe basearse na mellora das infraestruturas, básicas para o desenvolve-
mento común (alta velocidade ferroviaria entre Galicia e Portugal) e na colaboración en 
materia ambiental, especialmente no desenvolvemento sustentable.  
 

Actividades propostas 

S27. Que cambios económicos experimentou España tras o ingreso na UE? 

S28. Cite algúns proxectos financiados polos fondos europeos. 

S29. Que beneficios e desvantaxes tivo para Galicia a entrada de España na UE? 

S30. Que é a Eurorrexión Atlántica Galicia-Norte de Portugal e cales son os seus ob-
xectivos? 

S31. Indique como participa Galicia na Unión Europea a través de: 

� A Conferencia para asuntos relacionados coas Comunidades Autónomas. 

� O Comité das Rexións. 

� O Movemento Rexional Europeo. 
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2. Resumo de contidos 

España: unha democracia parlamentaria  

� Transición. En 1975, tras a ditadura do xeneral Franco, España accedeu a un réxime 
democrático. A Transición é o período en que se fixeron as reformas que trouxeron a 
democracia. Legalizáronse partidos políticos, celebráronse eleccións xerais libres e 
constituíronse as Cortes. Elaborouse e aprobouse a Constitución. España é unha demo-
cracia parlamentaria. O Rei é xefe de Estado; reina pero non goberna. 

� A Constitución. É de 1978. Declara que a soberanía reside no pobo e establece o su-
fraxio universal e a división de poderes. 

� División de poderes no Estado español: 

– Parlamento. Función lexislativa. Dúas cámaras: Congreso dos deputados e Senado. 
O Presidente do goberno é elixido polo Parlamento. 

– Goberno. Función executiva. Determina a política do Estado a través da Adminis-
tración. 

– Xuíces e maxistrados. Función xudicial. Administran e aplican as leis. 

� Outras institucións do Estado español: 

– Tribunal Constitucional. 

– Defensor do Pobo. 

� Organización territorial en España: 

– Concellos ou municipios. Administración máis próxima aos cidadáns. Réxese pola 
administración local. Órgano de goberno: alcalde e concelleiros. 

– Administración provincial. A provincia agrupa varios concellos. Coopera cos muni-
cipios. Máximo órgano: Deputación provincial.  

– Comunidades autónomas. Constitución de 1978: establece o Estado das Autonomí-
as. Hai rexións e nacionalidades históricas (Galicia, Euskadi e Cataluña). 

– Competencias autonómicas: plenas ou compartidas co Estado. 

– Estatuto de Autonomía: norma institucional básica da Comunidade. 

– Institucións autonómicas de goberno: 

– Asemblea ou Parlamento. Órgano lexislativo. Aproba os orzamentos autonómi-
cos. 

– Presidente autonómico. Dirixe o goberno autonómico.  

– Goberno ou Consello. Poder executivo. 

� Diversidade xeográfica e desequilibrios rexionais. Existen desequilibrios entre as 
Comunidades Autónomas: económicos, demográficos, sociais. Corríxense mediante o 
Fondo de Compensación Interterritorial. 
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A Comunidade Autónoma de Galicia 

O Estatuto de Autonomía de Galicia establece as competencias e as institucións de gober-
no de Galicia. 

� Competencias: organización das institucións e do territorio, ensino do galego, asisten-
cia social... 

� Institucións: 

– Parlamento. Lexisla, aproba os orzamentos, controla o labor da Xunta, presenta pro-
posicións de leis no Congreso dos Deputados. Está integrado por 75 deputados. 

– Xunta de Galicia. Formada por Presidente e conselleiros. Función executiva. Man-
dato: lexislaturas de catro anos. 

– Presidente da Xunta. Máximo representante da Comunidade. 

– Tribunal Superior de Xustiza. 

� Outras institucións e órganos consultivos da Autonomía galega 

– Control da Administración autonómica: 

– Consello de Contas. Fiscaliza as contas e xestión económica, financeira e conta-
ble de: Administración autonómica, entidades locais e outros órganos. 

– Valedor do Pobo. Defende os dereitos fundamentais da persoa garantidos pola 
Constitución e o Estatuto de Autonomía. 

– Órganos consultivos: Consello Consultivo de Galicia, Consello Económico e Social 
de Galicia, Consello Galego de Relacións Laborais, Consello Escolar de Galicia, 
Consello da Cultura Galega.  

� As provincias. Reis Católicos: cinco provincias. De Carlos I ata o século XIX: sete 
provincias. Desde 1833: catro provincias. 

� As comarcas: 

– Comarcas metropolitanas. Grandes cidades e municipios circundantes. 

– Comarcas urbanas. Con proxectos de desenvolvemento urbano. 

– Comarcas rururbanas. Pequenas cidades vinculadas entre si. 

– Comarcas rurais. Predominio da vida rural. 

� O concello. Comunidade de persoas unidas por lazos de veciñanza. Administra bens 
comúns. 

A Unión Europea 

� Unión de países europeos (hoxe son 28) con réximes políticos democráticos que: 

– Defenden: democracia, liberdade e xustiza social. 

– Traballan por: prosperidade e benestar dos cidadáns. 

– Fomentan: axudas entre países. 
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� Proceso de creación da Unión Europea: 

– 1951: Comunidade Europea do Carbón e o Aceiro (CECA) 

– 1957: Comunidade Económica Europea (CEE) mediante o Tratado de Roma. 

– 1986: Acta Única Europea (Proxecto de Unificación). 

– 1985-1990: Acordo de Schengen: Libre circulación de persoas entre Estados. 

– 1992: Tratado da Unión Europea ou de Maastricht: creación da Unión Europea. 

– 2007: Tratado de Lisboa. 

� A Unión Europea deseña: 

– Europa verde: política agraria común. 

– Europa azul: política pesqueira. 

– Política industrial. 

� Países da Unión Europea: Alemaña, Austria, Bélxica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Di-
namarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, Romanía, Suecia. 

� Unidade monetaria. 

– 1998: O Consello Europeo aproba o acceso de países ao euro. 

– O Banco Central Europeo emite moedas e billetes, e fixa tipos de interese. 

– 1 xaneiro de 2002: o euro ponse en circulación en España, onde substitúe a peseta. 

� Institucións da UE: Consello Europeo, Consello de Ministros, Parlamento Europeo, 
Comisión Europea, Tribunal de Xustiza, Defensor do Pobo, Banco Central Europeo, 
Tribunal de Contas, Comité das Rexións, Banco Europeo de Investimentos, Consello 
Económico e Social. 

� Diversidade europea. Estados con diferenzas: económicas, sociais, lingüísticas, cultu-
rais. Tamén diferenzas entre rexións do mesmo Estado. 

� Política rexional solidaria. Para corrixir os desequilibrios territoriais aplícanse fondos 
estruturais e fondos de cohesión. 

� Constitución Europea. Déronse pasos para acomodar a estrutura e o funcionamento da 
Unión Europea á realidade de 28 Estados para ter unha Constitución. Non se logrou a 
aprobación por todos os Estados membros. O Tratado de Lisboa, 2007, recolle aspectos 
importantes desa constitución. 

� España na UE:  

– 1979: Comezo das negociacións para a adhesión de España á Comunidade Econó-
mica Europea (CEE). 

– 1986: Incorporación de España e Portugal á CEE. 

� Balance da incorporación de España á UE. España comeza a recibir fondos da CEE 
desde 1987. Os fondos europeos serviron para: 
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– Construír autoestradas e ampliar portos, aeroportos e metros. 

– Programas educativos para estudantes. 

– Tarxeta Sanitaria Europea. 

– Restaurar e reconstruír patrimonio artístico e monumental. 

� Galicia na UE. Desde 1993 Galicia participa nos asuntos europeos a través da Confe-
rencia para asuntos relacionados coas Comunidades Autónomas. 

– Comité das Rexións. É unha asemblea consultiva da UE. Galicia participa na Mesa, 
órgano colexiado executivo do Comité das Rexións. 

– Comités da Comisión. Galicia participa nalgúns comités para defender os seus inte-
reses e coñecer as políticas comunitarias que afectan a nosa Comunidade 

– Cooperación interrexional multilateral. Galicia participa no Movemento Rexional 
Europeo a través da Conferencia de Rexións Periféricas e Marítimas de Europa 
(Comisión Arco Atlántico). 

– A condición periférica de Galicia e a repercusión nela das políticas europeas 

– Consecuencias positivas da incorporación de Galicia á EU: aumento do comercio, 
maior investimento da UE en Galicia, mellora do PIB per cápita, aumento da ac-
tividade económica e do emprego, recepción de fondos estruturais e de cohesión, 
fondos para o sector pesqueiro, participación de estudantes en programas educa-
tivos ( Erasmus, Língua, Sócrates), Tarxeta Sanitaria Europea. 

– Consecuencias negativas da incorporación de Galicia á EU: aumento do déficit na 
balanza comercial, medidas prexudiciais para a agricultura e a gandaría ( cota lei-
teira, arrinque de viñedos...), reconversión industrial no sector naval. 

– Eurorrexión Atlántica Galicia-Norte de Portugal. Creouse o Eixo Atlántico e a Co-
munidade de traballo Galicia-Norte de Portugal. Vantaxes: impulso do sector turís-
tico, deslocalización de empresas, desenvolvemento de iniciativas empresariais, me-
llora de infraestruturas, colaboración en materia ambiental e no desenvolvemento 
sustentable. 
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3. Test de autoavaliación 
 

1. A actual Constitución española establece unha nova estrutura territorial para o Estado es-
pañol: 

� O Estado centralista.  
� O Estado das autonomías. 

� O Estado sen provincias pero con autonomías. 

� O Estado das rexións. 

2. A actual Constitución española foi promulgada no ano. 

� 1878. 
� 1987. 
� 1978. 
� 2005. 

3. Cal é a diferenza entre o xefe de Estado dunha república e o dunha monarquía? 

� Que o cargo de rei é vitalicio e hereditario e o cargo de presidente da república é 
electivo. 

� Que o cargo de presidente da república é hereditario. 
� Que o cargo de rei non é vitalicio, aínda que si hereditario. 
� Que o cargo de rei é electivo. 

4. Cantas comunidades autónomas conforman o Estado español? 

� Dezaoito. 
� Dezasete. 
� Dezaseis. 
� Dezanove. 

5. En que data foi promulgado o Estatuto de Autonomía de Galicia? 

� 14 abril de 1931. 
� 20 novembro de 1975. 

� 6 abril de 1981. 
� 6 decembro de 1981. 
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6. Cal destes persoeiros non foi presidente da Comunidade Autónoma de Galicia? 

� Afonso Daniel Rodríguez Castelao. 
� Manuel Fraga Iribarne. 

� Xerardo Fernández Albor. 
� Fernando Ignacio González Laxe. 

7. Mediante que tratado a Comunidade Económica Europea pasa a denominarse Unión Euro-
pea? 

� Tratado de Maastricht. 

� Tratado de Roma. 

� Tratado de Estrasburgo. 
� Tratado de Bélxica. 

8. Os estudantes galegos participan en programas educativos europeos. Cal é o termo que 
sobra? 

� Comenius. 

� Erasmus. 

� Platónico. 
� Lingua. 

9. O órgano que executa apolítica da Unión Europea e controla o día a día da súa actividade é: 

� O Consello Europeo. 
� O Consello de Ministros. 

� A Comisión Europea. 

� O Parlamento Europeo. 

10. A eurorrexión atlántica Galicia-Norte de Portugal está conformada polas seguintes cidades: 

� A Coruña, Lugo, Ferrol, Ourense, Santiago, Pontevedra, Vigo, Porto, Braga, 
Bragança, Chaves, Viana do Castelo, Vila Real, Vilagarcía de Arousa, Monfor-
te de Lemos, Guimarães, Peso da Régua e Vila Nova de Gaia. 

� A Coruña, Lugo, Ferrol, Ourense, Santiago, Pontevedra, Vigo, Porto, Praga, 
Bragança, Chequia, Viana do Castelo, Vila Real, Vilanova de Arousa, Monfor-
te de Lemos, Guimarães, Peso da Régua e Vila Nova de Gaia. 

� A Coruña, León, Ferrol, Ourense, Santiago de Chile, Pontevedra, Vigo, Porto, 
Braga, Bragança, Chaves, Viana do Castelo, Vila Real, Illa de Arousa, Monfor-
te de Lemos, Guimarães, Peso da Régua e Vila Nova de Gaia. 

� A Coruña, Lugo, Ferrol, Ribadavia, Santiago, Pontevedra, Vigo, Portobello, 
Braga, Bragança, Chaves, Viana do Castelo, Villarreal, Vilagarcía de Arousa, 
Monforte de Lemos, Guimarães, Peso da Régua e Vila Nova de Gaia. 
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4. Solucionarios 

4.1 Solucións das actividades propostas 

S1.  

���� Monarquía P. 
Forma de goberno democrática na que o rei exerce a función de xefe de Estado baixo o 
control do Parlamento e do Goberno. 

���� Cortes 
Órgano constitucional, representante do pobo, no caso español bicameral (Senado ou 
cámara alta e Congreso dos Deputados ou cámara baixa) 

���� Autonomía 
Entidade territorial dotada de autonomía lexislativa e competencias executivas, así como 
da súa administración a través dos seus representantes. 

���� S. universal 
Voto de todos os cidadáns sen distinción de ningún tipo, recoñecido para homes e 
mulleres, maiores de idade. 

���� P. executivo 
Facultade do Estado que consiste en ditar e facer cumprir as leis que adoita aprobar o 
goberno ou o xefe do Estado. 

���� P. lexislativo Unha das divisións do poder do Estado cuxa función é aprobar as leis. 

���� P. xudicial 
Poder do Estado encargado de administrar xustiza mediante a aplicación de normas 
xurídicas. 

S2.  

���� Existe en España 
división de poderes? 

Si (lexislativo, executivo e xudicial) 

���� Por que é importante 
para un país ter unha 
constitución? 

É a norma fundamental para organizar un Estado. 

S3.  

Institución Función 

���� Parlamento 
Aprobar ou rexeitar un proxecto de lei presentado polo Goberno ou por un grupo par-
lamentario. 

���� Tribunal Constitucional 
Decidir se unha lei ou un decreto do goberno se axusta ou non aos principios da Cons-
titución. 

���� Xuíces e maxistrados Xulgar un delito cometido contra as persoas ou contra a propiedade. 

���� Xefe de Estado / Rei 
Encargarlle ao dirixente dun partido político a formación do goberno despois das elec-
cións. 

���� Tribunal Supremo 
Resolver en última instancia a apelación contra unha sentencia xudicial dos tribunais 
ordinarios. 
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S4.  

���� En que ano foi aprobada a 
Constitución Española? 

1978 (6 de decembro, referendo) 

���� Segundo a Constitución, que 
forma de goberno ten España? 

Estado social e democrático. Monarquía parlamentaria. 

���� Quen debe obedecer a Consti-
tución? 

A toda persoa dentro do territorio español. 

���� Quen escolle os membros do 
poder lexislativo? 

Elixidos por todos os cidadáns e cidadás en eleccións cada catro anos. 

���� Quen escolle o Presidente do 
Goberno? E os seus ministros? 

O presidente é elixido polo Parlamento; os ministros son elixidos polo 
presidente 

S5.  

���� Como se organiza o territorio en 
España? 

17 Comunidades Autónomas (2 insulares) e dúas cidades autónomas; estas 
divídense en provincias, estas en municipios e comarcas. 

���� Que é un municipio? 
Entidade administrativa definida por un termo municipal e a poboación que o 
habita. O Concello está rexido pola alcaldía, dirixida polo alcalde. 

���� Como obteñen os municipios os 
seus ingresos? 

Os procedentes do seu patrimonio; as taxas polo uso dos seus bens e servi-
zos, licencias, contribucións, impostos,...; subvencións estatais ou autonómi-
cas; o resultado de multas e sancións... 

���� Cal é a función actual das 
provincias? 

Estar en contacto directo cos cidadáns e ofertarlles os servizos básicos. 

���� Como están representados os 
municipios na deputación pro-
vincial? Que figura representa o 
goberno en cada provincia? 

Por deputados elixidos de forma indirecta en función dos resultados das 
eleccións municipais. Está presidida por un presidente.  
O goberno está representado polo subdelegado do Goberno. 

���� Cantas comunidades autóno-
mas hai na actualidade? 

���� Ceuta e Melilla que son? 

17 
Dúas cidades con estatuto de autonomía. 

���� Institucións de autogoberno das 
comunidades autónomas? 

Asemblea ou parlamento; presidente autonómico e goberno ou consello. 
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S6.  

 

 
 

S7.  

� [Castela-León]. 

� [Asturias, Cantabria, A Rioxa, Navarra, Murcia, Illas Baleares, Madrid] 

� [Galicia]. 

� [catro] 

S8.  

La bandera blanca y verde 
vuelve, tras siglos de guerra, 

a decir paz y esperanza, 
bajo el sol de nuestra tierra 

Himno de  

Andalucía 

Que din os rumorosos 
na costa verdecente 
ao raio transparente 

do prácido luar? 

Himno de  

Galicia 

 

Asturias 

 

Aragón 

 

Galicia 

 

País Vasco 

 

Castela e León 

 

Melilla 

Soy la sombra de un almendro 
soy volcán, salitre y lava  
repartido en siete peñas  
late el pulso de mi alma. 

Himno de 

Canarias 

 

Yo estaba en el medio: 
Giraban las otras en corro, 

Y yo era el centro. 
Ya el corro se rompe,... 

Himno de  

Madrid 

 



 

Páxina 37 de 44 

 

 

S9.  

���� Presidir a Xunta. Presidente autonómico. 

���� Facer cumprir as leis. Goberno ou Consello. 

���� Controlar a acción do Goberno. Asemblea ou Parlamento. 

���� Aprobar os orzamentos. Asemblea ou Parlamento. 

���� Proporlle leis ao Parlamento. Goberno autonómico. 

 

O Parlamento Galego fórmano 75 deputados. 
 

S10.  

Controlan a Administración Autonómica: 

� O Consello de Contas. 

� O Valedor do Pobo. 

� A Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Ga-
licia.  

� O Tribunal Constitucional. 

S11.  

O Consello de Contas fiscaliza as contas e a xestión económica, financeira e con-
table da Administración Autonómica, das entidades locais, das confrarías de pes-
cadores, das cámaras de comercio e doutros organismos. 

S12.  

O Valedor do Pobo serve para defender, no ámbito territorial galego, os dereitos 
fundamentais das persoas, garantidos na Constitución e no Estatuto de Autono-
mía. 

S13.   

O Consello Consultivo de Galicia debe intervir:  

� En proxectos de reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia. 

� En convenios e acordos de cooperación con outras comunidades autónomas. 

� Na creación e supresión de municipios.  

S14.  

O Consello da Cultura Galega creouse para defender e promover os valores cultu-
rais do pobo galego. 



 

Páxina 38 de 44 

 

 

S15.  

– Comarcas metropolitanas. 

– Comarcas urbanas. 

– Comarcas rururbanas. 

– Comarcas urbanas. 

S16.  

– Consello Consultivo de Galicia. 

– Consello Económico e Social de Galicia. 

– Consello Galego de Relacións Laborais. 

– Consello Escolar de Galicia. 

– Consello da Cultura Galega. 

S17.  

       

Fernando González 
Laxe 

(1987-1990) 
PSdG-PSOE 

José Quiroga 
Suárez  

(1979-1981) 
UCD 

Antonio Rosón 
Pérez 

(1977-1979) 
UCD 

Emilio Pérez 
Touriño  

(2005-2009) 
PSdG-PSOE 

Xerardo Fernández 
Albor 

(1981-1987) 
AP 

Manuel Fraga  
Iribarne 

(1990-2005) 
PP 

Alberto Núñez 
Feijoo 

(2009 - ) 
PP 

S18.  

� 53 comarcas. 

� Resposta libre. 

S19.  

Véxase mapa da páxina 19 
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S20.  

���� Cales son os principais obxecti-
vos da UE? 

Impulsar o progreso económico e social nun mercado único cunha moeda 
única (euro); garantir a liberdade, seguridade e xustiza de todos os cida-
dáns/cidadás; implantar a cidadanía europea. 

���� Que institucións da UE teñen 
máis poder de decisión? 

Consello Europeo e Consello de Ministros. 

���� Que organismos controla o 
Parlamento Europeo? 

O Consello de Ministros e a Comisión Europea. 

���� Quen forma parte do Consello 
Europeo? Cal é a súa función? 

Todos os xefes de estado ou de goberno e os ministros de asuntos exteriores 
dos países membros. FUNCIÓN: responsable das orientacións xerais. 

���� Cal é a principal función do 
Consello de Ministros? 

Coordina as actuacións dos Estados membros da Unión Europea. 

���� Que funcións desempeña a 
Comisión Europea? 

Función executiva. Garante o cumprimento das normas. 

���� Quen forma parte do Tribunal 
de Xustiza? Que garante este 
tribunal? 

Un xuíz de cada país membro (cada 5 anos renovado). 
Garante o respecto, a interpretación e o cumprimento das leis comunitarias. 

S21.  

���� Consello Europeo  Responsable das orientacións xerais e máis importantes. 

���� Consello de Ministros Coordina as actuacións dos estados membros. 

���� Parlamento Europeo 
Representan aos cidadáns e as cidadás. Función lexislativa, elabora leis e 
aproba os orzamentos. 

���� Comisión Europea 
Función executiva. Garante o cumprimento das normas, propón os proxectos 
de lei, controla o cumprimento dos acordos e elabora os orzamentos. 

���� Tribunal de Xustiza 
Función xudicial. Garante o respecto, a interpretación e o cumprimento das 
leis comunitarias. 

S22.  

� A Unión Europea fúndase co Tratado de Maastricht ou da Unión Europea. 

� No ano 1992. 

S23.  

� Promover o progreso económico e social equilibrado e sustentable. 

� Afirmar a identidade internacionalmente. 

� Protexer os dereitos e intereses dos cidadáns europeos. 

� Colaborar na xustiza e nos asuntos interiores. 

� Manter e desenvolver o acervo comunitario. 
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S24.   

� Política agraria. Europa verde.  

� Política pesqueira. Europa azul. 

� Política industrial. Reconversión, transformación ou eliminación. 

S25.  

Coa política rexional a Unión Europea pretende reducir as diferenzas económicas 
entre Estados e rexións. 

S26. . 

� Bases da política rexional da UE. Procura da corrección dos desequilibrios te-
rritoriais. 

� Fondos estruturais e de cohesión. Concesión de préstamos para investimentos 
en rexións pobres; préstamos e subvencións para os sectores agrícola e pes-
queiro; infraestruturas enerxéticas e de transporte; políticas educativas e cultu-
rais comúns. 

S27.  

As axudas europeas permitiron a creación de 300.000 postos de traballo anuais; 
aumentou a renda per cápita no país. Melloraron as infraestruturas, especialmente 
as comunicacións. 

S28.  

Construción de autovías; ampliación de portos, aeroportos e metros; programas 
educativos (ERASMUS, LINGUA,...); a Tarxeta Sanitaria Europea (tratamento 
médico en caso de viaxar polos países membros); reconstrución do patrimonio ar-
tístico e monumental. 

S29.  

Desvantaxes Beneficios 

���� Déficit da balanza comercial. 

���� A cota leiteira, a reestruturación da gandería e o arran-
que de vides. 

���� Paro no sector pesqueiro. 
���� A reconversión do sector naval. 

���� Aumentou o comercio en xeral. Renovación do sector 
pesqueiro. 

���� Incremento dos investimentos. Mellora de infraestrutu-
ras (autovías e portos). Participación dos estudantes 
nos plans europeos. 

���� Renovación tecnolóxica e industrial grazas á desapari-
ción de aranceis. 

S30.  

Asociación entre Galicia e o Norte de Portugal co fin de impulsar o sector turísti-
co, a deslocalización de empresas e o desenvolvemento de iniciativas empresariais 
a ambos lados do río Miño. 
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S31.  

� Conferencia para asuntos relacionados coas Comunidades Autónomas: Traba-
llos con acordos sobre axudas públicas; participación interna das Comunidades 
Autónomas en asuntos europeos; participación nos procedementos ante o Tri-
bunal de Xustiza das Comunidades Europeas. 

� Comité das Rexións: adopción de decisións comunitarias mediante ditames; en 
consultas sobre educación e xuventude, cultura, saúde pública, redes transeuro-
peas, cohesión económica e social, política de emprego, política social, am-
biente, formación profesional e transporte. 

� Movemento Rexional Europeo: na Comisión Arco Atlántico para definir polí-
ticas de desenvolvemento; para reducir os efectos de ser rexións periféricas. 
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4.2 Solucións do test de autoavaliación 
 

1. A actual Constitución española estableceu unha nova estrutura territorial para o Estado es-
pañol: 

�   
� O Estado das autonomías. 

�  
�  

2. A actual Constitución española foi promulgada no ano. 

� 1878. 
� 1987. 
� 1978. 

� 2005. 

3. Cal é a diferenza entre o xefe de Estado dunha república e o dunha monarquía? 

� Que o cargo de rei é vitalicio e hereditario e o cargo de presidente da república 
é electivo. 

�  
�  
�  

4. Cantas comunidades autónomas conforman o Estado español? 

�  
� Dezasete. 

�  
�  

5. En que data foi promulgado o Estatuto de Autonomía de Galicia? 

�  
�  
� 6 abril de 1981. 

�  
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6. Cal destes persoeiros non foi presidente da Comunidade Autónoma de Galicia? 

� Afonso Daniel Rodríguez Castelao. 

�  
�  
�  

7. Mediante que tratado a Comunidade Económica Europea pasa a denominarse Unión Euro-
pea? 

� Tratado de Maastricht. 

�  
�  
�  

8. Os estudantes galegos participan en programas educativos europeos. Cal é o termo que 
sobra? 

�  
�  
� Platónico. 

�  

9. O órgano que executa a política da Unión Europea e controla o día a día da súa actividade 
é: 

�  
�  
� A Comisión Europea. 

�  

10. A eurorrexión atlántica Galicia-Norte de Portugal está conformada polas seguintes cidades: 

� A Coruña, Lugo, Ferrol, Ourense, Santiago, Pontevedra, Vigo, Porto, Braga, 
Bragança, Chaves, Viana do Castelo, Vila Real, Vilagarcía de Arousa, Monfor-
te de Lemos, Guimarães, Peso da Régua e Vila Nova de Gaia. 

�  
�  
�  
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5.  Bibliografía e recursos 

Bibliografía 

As referencias bibliográficas recollidas nesta unidade son orientativas, pois existen nas bi-
bliotecas e en internet moitas más referencias documentais igual de válidas que estas. 

� Cores Trasmonte, Baldomero: Viaxe ao Parlamento de Galicia. Parlamento de Galicia. 
A Coruña, 1998. 

� Historia 4º ESO. Libro de texto de varias editoriais (Santillana, Consorcio Editorial, 
Vicens Vives, Edebé, Anaya, etc.) 

� Libros de educación para adultos. Xunta de Galicia [http://www.edu.xunta.es/ea/] 

– Módulo 2: O devir da sociedade humana. 

– Módulo 3: A democracia española, a Constitución de 1978 e o Estatuto de Autono-
mía de Galicia. 

Ligazóns de internet 

� Comarcas de Galicia [http://www.comarcasdegalicia.com] 

� Consello de Europa [http://www.coe.int/t/es/com/about_coe/] 

� Constitución Española. Portal oficial 
[http://narros.congreso.es/constitucion/constitucion/indice/index.htm] 

� Estatuto de Autonomía de Galicia [http://www.xunta.es/estatuto] 

� Historiasiglo20.org. (Enlaces a páxinas sobre historia de España) 
[http://www.historiasiglo20.org/enlaces/espana.htm] 

� Instituto Nacional de Estatística [http://www.ine.es/] 

� Instituto Xeográfico Nacional (Mapas) [http://www.ign.es/espmap/bachillerato.htm] 

� Mapas interactivos [http://www.xtec.net/~ealonso/flash/mapasflash.htm] 

� Portal da Unión Europea [http://europa.eu/index_es.htm] 

� Proxecto Terra. Identidade territorial (ampla información do proceso histórico de Gali-
cia) [http://www.coag.es/proxectoterra/presentacion.htm] 

� Unión Europea (enlaces) [http://www.historiasiglo20.org/europa/enlaces.htm] 

� Unión Europea [http://personal.telefonica.terra.es/web/e-europa/index.htm] 

Filmografía 

� Documentais ArteHistoria: 

– As Comunidades Autónomas [http://www.youtube.com/watch?v=zylbZ1nOX0c] 

– Unión Europea [http://www.youtube.com/watch?v=L_06CgfD7m4] 

� Outros documentais: 

– Institucións da Unión Europea [http://www.youtube.com/watch?v=1A-41JTWgNs] 


