
  

La Constitució Espanyola de 1978 es 
la llei per la que tots els espanyols es 
regim .

L´Estat Espanyol és una Monarquia 
Parlamentaria  , a la seua capçalera 
esta el Rei i el Parlament que 
representen al poble espanyol.



  

Espanya és un Estat democràtic ,la 
soberania és el poble, de ell surtix l´Estat 
i els poders públics com el Parlament, el 
Govern.....

Els partits polítics estan per a fer cumplir 
la voluntat de la gent , sempre respectant 
la Constitució.

La bandera la va inventar el Rei Carles III 
per a diferenciar els nostres vaixells dels
altres.



  

La capital d´Espanya és Madrid des de el 
moment que el Rei Felipe II va traslladar- hi 
la Cort,

Espanya esta constituida per Comunitats 
Autonòmes, que estan formades per 
províncies, ( que són un conjunt de Municipis 
amb un límit territorial concret) i dos ciutats 
Ceuta i Melilla



  

A les Comunitats Autònomes existix la 
mateixa separació de poders que al Estat 
Espanyol.El govern de la nació tindrà un 
delegat en cadascuna de les autonomies.

Tenen al seu càrrec tot allo relaccionat amb 
l´organizació del seu autogovern.



  

DIVISIÓ 

DE 

PODERS
El nostre Estat esta compost per tres 
poders:
Legislatiu
Ejecutiu
Judicial

Legislatiu        Ejecutiu       Judicial
Parlament          Govern         Justicia

 Diputats          Ministres          Jutges
Senadors         president         Magistrats



  

Poder 
legislatiu

El poder legislatiu esta representat per el 
Parlament ,o Corts Generals ; format per el 
Congrés i el Senat
El Parlamentfa les lleis , aprova els 
presuposts d´Estat; cada quatres anys tots 
els espanyols de més de 18 anys poden votar

El Senat és la representació territorial, illes 
províncies, i regions.



  

Poder 
Ejecutiu

El poder Ejecutiu esta compost per el Govern 
i a de portar a la pràctica les lleis elaborades.
Esta compost per un president, Vicepresident 
i els Ministres



  

Poder 
Judicial

El poder Judicial esta compost per jutges i 
magistrats que en nombre del Rei han d
´administrar justicia, ha de ser el més 
independent per que ha de vigilar que es 
cumplixca les lleis



  

TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

Si qualsevol persona pensa que els seus drets 
que li reconeix la Constitució no són 
respectats, ha d´anar al Tribunal 
Constitucional. Es el tribunal que té la última 
paraula.



  

LA
CORONA

Els actes del rei han de ser refrendats per 
els responsables polítics,les seues funcions 
són:
Promulgar les lleis.
Convocar les Corts Generals
Confirmar els tratats internacionals.
Nombrar als membres del Govern.



  

Llig la Constitució , en ella estan els drets i les obligacions de tots els espanyols.
Es la carta Magna de nostre pais.
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