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O concello 
 

É o conxunto de persoas que gobernan o 
territorio dun municipio. 

Está formado por: 
 

1- Alcalde ou alcaldesa: preside o 

Concello e encárgase de dirixir o 

goberno municipal. . 

2- Concelleiros e as concelleiras: 

son persoas que axudan o alcalde 

a gobernar o municipio. O alcalde 

elixe algún concelleiros para que 

se ocupen de tarefas concretas: 

saúde, turismo, deportes, 

servizos de limpeza, etc. 

Como se forma o Concello? 
 

O concello fórmase mediante eleccións 

municipais que se celebran cada 4 anos. 

1- A campaña electoral: presentase o 
programa electoral explicando todo o 
que queren facer no municipio. 

2- As elección municipais: os habitantes do 
municipio maiores de 18 anos votan os 
candidatos que prefiren. 

3- Os concelleiros e o alcalde: os 
candidatos máis votados son nomeados 
concelleiros. E os concelleiros votan e 
nomean un deles como alcalde ou 
alcaldesa. 

4- O goberno municipal: O alcalde elixe 
algún concelleiros e asígnalles unha 
tarefa concreta de goberno. Por 
exemplo, hai concelleiros de cultura, de 
limpeza, etc. 

 

SABER MÁIS 
As comarcas agrupan a varios concellos próximos que comparten historia, tradicións, actividades 

económicas e paisaxes similares. A localidade máis importante é a cabeceira ou capital. 
Por exemplo: A Terra Chá, é unha comarca e a súa capital é Vilalba. Está na provincia de Lugo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Como funciona o Concello? 
 

Para tomar decisións o Concello conta con: 

1- O pleno: está formado polo alcalde 

e todos os concelleiros elexidos 

polos cidadáns. Os plenos son 

unhas reunións nas que se debaten 

as propostas. As propostas que se 

aproban en votación convértense 

en ordenanzas municipais, que son 

normas de obrigado cumprimento 

para todos os habitantes. 

2- O goberno municipal: está 

composto polo alcalde e os 

concelleiros elixidos por él. Aplican 

os acordos aprobados polo pleno. 

O goberno do municipio 
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Contesta no caderno as seguintes preguntas. 

1- Que é o concello? 

2- Cal é a función do alcalde ou alcaldesa? 

3- Como se forma o concello? 

4- Cada cantos anos se celebran as eleccións municipais? 

5- Que é unha comarca? Pon un exemplo dunha comarca. 

 
 

 


