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1. Programación da unidade 

1.1 Encadramento da unidade no ámbito social 
– Unidade 1 

���� Bloque 1 
– Unidade 2 

– Unidade 3 
Módulo 1 

���� Bloque 2 
– Unidade 4 

 

– Unidade 5 
���� Bloque 1 

– Unidade 6 

– Unidade 7 
Módulo 2 

���� Bloque 2 
– Unidade 8 

 

– Unidade 9 
���� Bloque 1 

– Unidade 10 

– Unidade 11 
Módulo 3 

���� Bloque 2 
– Unidade 12 

 

– Unidade 13 
���� Bloque 1 

– Unidade 14 

– Unidade 15: España en democracia 
Módulo 4 

���� Bloque 2 
– Unidade 16 

1.2 Descrición da unidade didáctica 

Esta unidade didáctica desenvolverase ao longo dun mes, en 16 períodos lectivos que se 
poden distribuír en tres partes. 

� Na primeira parte estudaremos a democracia, as características dos sistemas democráti-
cos e as funcións do Estado, incidíndomos nos valores nos que se fundamenta a demo-
cracia e nos deberes e dereitos que ten a cidadanía. É imprescindible o dominio destes 
conceptos por parte do alumnado xa que serán a premisa para entender o proceso de 
transición dunha ditadura á democracia en España a partir da morte do xeneral Franco, 
á que se dedica a segunda parte da unidade.  

� Esta segunda parte é fundamental, porque se estudan de xeito preciso as bases políticas 
e legais do proceso de transición e a Constitución de 1978. 

� Finalmente, na terceira parte, estudaremos o impacto da democracia nas nosas relacións 
exteriores, nomeadamente a integración de España na OTAN e na Unión Europea. 

1.3 Obxectivos  
� Diferenciar os estados democráticos das ditaduras. 

� Identificar os principios e institucións fundamentais dos réximes democráticos.  
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� Identificar a liberdade, a xustiza e a igualdade como valores nos que se fundamenta a 
democracia. 

� Valorar a democracia como a forma da organización da vida política que mellor res-
ponde á nosa dignidade como persoas. 

� Valorar a actividade política como servizo á cidadanía: a responsabilidade pública.  

� Apreciar os bens comúns e os servizos públicos como patrimonio da colectividade que 
hai que respectar e utilizar adecuadamente.  

� Identificar os impostos como contribución da cidadanía aos gastos e aos investimentos 
públicos. 

� Respectar as opinións defendidas polas outras persoas.  

� Coñecer as etapas da Transición española cara á democracia. 

� Distinguir as persoas que, xunto coa poboación en xeral, foron protagonistas dos cam-
bios nese período e responsables de estabilizar o novo réxime político. 

� Comprender os pasos seguidos e os instrumentos utilizados no camiño para rematar co 
réxime franquista e instaurar un réxime de liberdades democráticas. 

� Coñecer os principais obstáculos que se interpuxeron neste afán de cambio e os mo-
mentos de risco involucionista que se produciron. 

� Analizar os principios fundamentais da Constitución de 1978, e recoñecer a consolida-
ción do Estado democrático e autonómico. 

� Identificar e coñecer os principios, os dereitos, os deberes e as liberdades fundamentais 
que se recoñecen na Constitución española e no Estatuto de autonomía de Galicia, así 
como a regulación do seu exercicio.  

� Recoñecer o proceso de construción da Unión Europea e a pertenza de España a ela. 

� Identificar os fundamentos da Unión e as súas institucións fundamentais. 

1.4 Contidos  
� Estados democráticos e as ditaduras. 

� Estados democráticos: os principios e institucións dos réximes democráticos. Sobera-
nía, división de poderes, eleccións e partidos políticos. 

� Identificación da liberdade, da xustiza e da igualdade como valores nos que se funda-
menta a democracia. Sistemas de dereitos e deberes como base da convivencia demo-
crática. 

� Sistemas de elección democrática. 

� Valoración da actividade política como servizo á cidadanía: responsabilidade pública.  

� Aprecio dos bens comúns e dos servizos públicos. Valoración dos impostos como con-
tribución da cidadanía aos gastos e aos investimentos públicos. 

� Respecto polas opinións defendidas polas outras persoas. Capacidade de pórse no lugar 
do outro para a comprensión das ideas alleas. 

� Diálogo e o consenso como actitudes e prácticas fundamentais nas sociedades democrá-
ticas e na vida cotiá. Normas e estratexias da toma de decisións en común. 
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� Participación en actividades sociais da comunidade como aprendizaxe dos deberes ci-
dadáns. Especial incidencia na mediación e no acollemento do alumnado inmigrante. 

� Identificación das etapas da Transición española cara á democracia. 

� Identificación das persoas que, xunto coa poboación en xeral, foron protagonistas dos 
cambios nese período e responsables de estabilizar o novo réxime político. 

� Coñecemento dos principais obstáculos que se interpuxeron no proceso da Transición e 
os momentos de risco involucionista que se produciron. 

� Identificación e análise dos fundamentos da Constitución de 1978. 

� Identificación dos principios, os dereitos, os deberes e as liberdades fundamentais que 
se recoñecen na Constitución española e no Estatuto de Autonomía de Galicia, así co-
mo a regulación do seu exercicio.  

� Valoración da Constitución como a norma fundamental da nosa convivencia, onde se 
reflicten os dereitos e os deberes fundamentais que temos como cidadáns. 

� Recoñecemento do proceso de construción da UE, e pertenza de España a ela. 

� Identificación dos fundamentos Unión e as súas institucións fundamentais. 

1.5 Actividades e temporalización 
� Primeira semana: actividades. 

� Segunda semana: actividades.  

� Terceira semana: actividades.  

� Cuarta semana: actividades . 

1.6 Recursos materiais 

Libros de texto 

Os libros da área de sociais de segundo e terceiro da ESO, así como os libros de segundo 
da ESO de Educación para a Cidadanía son moi útiles para o estudo deste tema. Poden 
destacarse os das editoriais Vicens Vives, Anaya, Santillana, Consorcio editorial. 

Cartográficos  

Mapas murais de xeografía política do mundo (editorial Vicens Vives), globo terráqueo, 
mapas mudos de xeografía política para traballar na aula. 

Enderezos de internet 

� Webs institucionais: 

– [http://www.constitución.es]. Web do Congreso de deputados. 

– [http://www.europa.eu/index_es.hm]. Institucións europeas. 
– [http://www.la-moncloa.es/default.htm]. 
– [http://www.xunta.es]. 
– [http://www.coe.int]. Consello europeo. 
– [http://www.proteccioncivil.org/]. 
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� Webs con datos sobre a época da transición: 

– [http://www.historiasiglo20.org/esp1975-2000.htm]. 
– [http://www.historiasiglo20.org/HE/16.htm]. 
– [http://www.vespito.net/historia]. 
– [http://www.vespito.net/historia/transi/constft.html]. 
– [http://www.salman-psl.com/latransición/indexcast.html]. 
– [http://olmo.pntic.mec.es/-agum0006/unidades]. 
– [http://iris.cnice.mec.es/kairos/enseñanzas/bachllerato/espana/democracia_00.html] 
– [http://www.xunta.es/estatuto]. Texto do Estatuto de Autonomía de Galicia. 

� Páxinas sobre documentos: constitución, estatutos de autonomía e tratados da Unión 
Europea: 

– [http://www.bore.es/g/es/iberlex]. 
– [http://club.telepolis.com.erbez]. 

Manuais e obras de carácter xeral 

– Alfeirán Rodríguez, José e outros, Historia. 2º de Bacharelato, Bahía Edicións, A 
Coruña edicións de 1997 e 2003. 

– Alfeirán Rodríguez, José e outros, Historia de España Contemporánea, (documen-
tos e mapas), Editorial Bahía, A Coruña, 1998. 

– Aróstegui, Julio, Panorama. Historia, 2º de Bachillerato, Vicens Vives, Barcelona, 
1999. 

– Avilés Farré, Juan e outros, Atlas histórico universal, El País-Aguilar, Madrid, 1995. 
– Beramendi, Justo G. e Núñez Seixas, X. Manoel, O nacionalismo galego, A Nosa 
Terra, col. Historia de Galicia, nº 18, Vigo, 1996. 

– Grupo María Castaña, As mulleres na historia. Edicións Xerais, Vigo. 
– López-Davalillo Larrea, Julio, Atlas histórico de España y Portugal. Desde el Pa-

leolítico hasta el siglo XX, Ed. Síntesis, Madrid, 1999. 

– Mestre Campi, Jesús (dir.), Atlas de la transición, Ed. Península, Barcelona, 1997. 
– Tusell, J., La transición española a la democracia, Biblioteca Historia 16, nº 31, 
Madrid. 

– Vicens Vives, J. , Atlas de Historia de España, Ed. Teide, 1977. 
– Vilar, Pierre, Historia de España, Ed. Crítica, Barcelona, 1987. 
– Villares, R., Textos e materiais para a Historia de Galicia, Crítica, Barcelona, 1990. 
– VVAA, Ecumene. Ciencias Sociais-Historia. 4º ESO, Vicens Vives, Barcelona, 
2003. 

– VVAA, Historia de Galicia, A Nosa Terra, nº 1-2, Vigo, 1991. 
– VVAA, Historia de Galicia, Ed. Alhambra, Madrid, 1981. 
– VVAA, Historia de Galicia, Ed. Tambre, Santiago, 1985. 
– VVAA, Historia de Galicia, Ed. Hércules, A Coruña. 
– VVAA, Historia. 2º ciclo ESO, Anaya, Madrid, 1998. 
– VVAA, Textos de la historia de las mujeres en España, Ed. Cátedra. 
– VVAA, Crónica del siglo XX, Plaza y Janés, 1986. 
– VVAA, Colección Cuadernos de Historia 16, nº 132 e 254. 
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� Obras sobre as constitucións españolas 
– Clavero, Bartolom, Manual de historia constitucional de España, Alianza Universi-
dad, Madrid, 1989. 

– Esteban, Jorge, Las Constituciones de España, Ed. Taurus, Col. Textos auxiliares, nº 
1, 2ª edición, Madrid, 1981. 

– González Muñiz, Miguel Angel, Constituciones, Cortes y Elecciones españolas. 
Historia y anécdota (1810-1936), Ediciones Júcar, Madrid, 1978. 

– Lario, Dámaso de e Linde, Enrique, Las Constituciones españolas, Anaya, Madrid, 
1994. 

– Paniagua, J.L., España, 1978: una Constitución para el pueblo, Salvat, col. Temas 
Clave, nº 26, 1985. 

– Tomás de Villarroya, Joaquín, Breve historia del constitucionalismo español, Plane-
ta, Barcelona, 1976. 

� Material audiovisual  
– La transición española: capítulos 7 a 13, RTVE, 1993. 

� Películas 
– Siete días de enero. Juan Antonio Bardén, 1979. Relata os feitos da matanza de Ato-
cha. 

– Los lunes al sol, dirección, Fernándo León de Aranoa. Produción Elías Querejeta-
Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral, 2002. Incidencia da reconversión 
naval sobre traballadores parados que nos mostran as súas vivencias persoais. 

1.7 Avaliación 
� A avaliación dos aspectos procedementais realizarase a través da observación e da va-
loración do traballo proposto na secuencia de actividades. 

� A valoración da participación nas actividades de grupo e nos debates propostos polo 
profesorado farase a través da observación. 

� A avaliación dos contidos conceptuais faraa o profesor ou a profesora mediante os 
cuestionarios que crea oportunos, á parte dos que aparecen nesta unidade. 
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2. Desenvolvemento 

2.1 A democracia 

2.1.1 Institucións e conceptos fundamentais que definen u n sistema 
democrático 

A democracia é unha forma de organización política que garante os dereitos humanos e 
regula a convivencia da cidadanía. Esta forma de convivencia social concibe a cidadanía 
como un conxunto de persoas libres e iguais ante a lei, cuns dereitos recoñecidos así como 
cuns deberes correlativos. 

A democracia é un sistema político, de organización do Estado, en que as decisións co-
lectivas son adoptadas polo pobo, mediante mecanismos de participación directa (referen-
do) ou indirecta (eleccións) que lle dan lexitimidade aos representantes políticos (congre-
sistas, senadores, concelleiros…)  

En todos os estados democráticos a soberanía (o exercicio do poder) reside no pobo, 
porque os seus cidadáns elixen os seus gobernantes a través dunha serie de vías estableci-
das para a participación política. 

Na democracia representativa os cidadáns e as cidadás escollen nas eleccións as perso-
as que deben gobernar no seu nome durante un tempo establecido pola lei. Estas persoas 
han formar parte do parlamento, dos concellos, etc. 

As eleccións democráticas deben ser: 

� Libres: calquera cidadán ou cidadá pode presentarse ás eleccións. 

� Plurais: os electores poden votar entre diferentes opcións. 

� Por sufraxio universal: todos os cidadáns e as cidadás maiores de idade poden votar 
sen ningún tipo de discriminación. 

� Periódicas: as eleccións repítense cada certo tempo (establecido pola lei). 

Nun sistema democrático hai pluralismo político. Os diferentes partidos políticos presen-
tan os seus programas e os seus candidatos ás eleccións. 

2.1.2 Características dun sistema democrático 

� Existencia dunha constitución que limita os diversos poderes e controla o funcionamen-
to formal do goberno, conformando deste xeito un Estado de dereito. 

� A soberanía. Nos estados democráticos a soberanía (o exercicio do poder) reside no 
pobo porque os seus cidadáns elixen os seus gobernantes.  

� O sufraxio. Nunha democracia as opinións de todo o mundo contan igual, a través do 
voto de todos os cidadáns e as cidadás. Isto coñécese como sufraxio universal. O logro 
do sufraxio universal foi un longo proceso que se iniciou co liberalismo. Nun primeiro 
momento estableceuse o sufraxio restrinxido ou censatario, e exclusivamente masculi-
no. Posteriormente foise abrindo camiño o sufraxio universal masculino. Finalmente, o 
sufraxio universal de homes e mulleres estendeuse lentamente despois dunha longa loi-
ta das mulleres para acadar o seu dereito ao voto.  



 

Páxina 9 de 67 

 

 

� División de poderes. En todo sistema democrático existe división de poderes para que 
ningunha institución ou persoa os acapare: 

– Parlamento: ten a función lexislativa. 
– Goberno: función executiva. 
– Tribunais: función xudicial. 

� Pluripartidismo. Un sistema democrático ten pluralismo político. Os partidos políticos 
presentan os seus programas e os seus candidatos ás eleccións. Os partidos son a canle 
a través dos que a cidadanía participa na vida política. 

– Os partidos preséntanlle á cidadanía os seus programas, onde recollen os obxectivos 
que se propoñen alcanzar se acceden ao poder, e os candidatos e candidatas que 
concorren ás eleccións. 

– Será a cidadanía co seu voto a que elixirá unha das opcións políticas que se presen-
tan ás eleccións. Segundo os votos obtidos, cada partido político terá un número de-
terminado de parlamentarios, que defenderán o se punto de vista no parlamento. 

� Recoñecemento dos dereitos, os deberes e as liberdades da cidadanía: liberdade de ex-
presión, de prensa, de opinión, de conciencia, de crenzas e de asociación. Todas elas, 
xunto coa igualdade, son piares da democracia. 

� A verdadeira democracia fundaméntase nos valores do respecto, da igualdade e da li-
berdade. Para respectar as opinións e os intereses de todos hai que loitar pola liberdade, 
como principio fundamental do sistema político. Dentro das nosas diferenzas todos me-
recemos os mesmos dereitos e liberdades. Todos debemos ser tratados en igualdade de 
condicións na xustiza, na educación, na asistencia médica. Todos e todas debemos ter 
as mesmas oportunidades con independencia da nosa raza, orixe, sexo, situación eco-
nómica, crenzas ... Isto significa respectar os dereitos humanos. 

� A tolerancia. A democracia implica un compromiso coa tolerancia que non só supón 
convivir cos que non estamos de acordo senón tamén aceptalos e valoralos como perso-
as. O verdadeiro demócrata acepta e tolera os que defenden outras ideas e outros intere-
ses e os gobernantes teñen a obriga de ter en conta as minorías. 

– Ata que punto se debe ser tolerante cos intolerantes? A democracia debe aceptar a 
existencia de grupos que defenden ideas pouco tolerantes, e mesmo debe darlles fa-
cilidades para que poidan defendelas. 

– A Lei de partidos políticos en España. Obriga a condenar expresamente a violencia 
como medio de expresión das ideas políticas. Se non se fai esa condena o partido 
non pode inscribirse legalmente. 

2.1.3 Tipos de democracia 

Podemos distinguir dous tipos de democracia: 

� A democracia directa: a cidadanía toma as decisións reunida en asemblea ou mediante 
referendo (consulta popular). 

� A democracia representativa: a cidadanía escolle nas eleccións as persoas que deben 
gobernar no seu nome durante o tempo establecido pola lei. 
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2.1.4 Diferenzas entre estados democráticos e non democrá ticos 

Estados democráticos Estados non democráticos ou autoritarios 
C
ar
ac
te
rís
tic
as
 

���� A soberanía (o exercicio do poder) reside no pobo 
porque a cidadanía elixe os seus gobernantes.  

���� O voto de todos os cidadáns e as cidadás serve 
para expresar a vontade xeral (sufraxio universal). 

���� Os que desempeñan o poder deben respectar a 
constitución.  

���� Existencia de pluralismo político. 
���� As eleccións democráticas deben ser: libres, 

plurais, por sufraxio universal e periódicas. 
���� En todo sistema democrático existe división de 

poderes para que ningunha institución ou persoa 
os acapare. 

C
ar
ac
te
rís
tic
a 

���� O poder do Estado e a actuación do Goberno non 
teñen límites, nin control (cidadanía sen dereitos). 

���� A soberanía reside nunha persoa ou nun grupo 
reducido (a cidadanía non participa no goberno). 

���� Non hai pluralismo político nin ideolóxico. Ás veces 
só se permite un partido único que sustenta o Go-
berno; outras, o pluralismo limítase polas leis. 

���� Non hai eleccións libres. 
���� Non se respecta a división de poderes. 
���� Control da política económica e da sociedade  
���� Un Estado autoritario controla a economía e a 

sociedade consonte a súa ideoloxía, mesmo a vida 
privada da cidadanía, impondo relixión, valores .., 
mediante propaganda e control dos medios. 

Ti
po

lo
xí
a 

Segundo quen sexa a súa máxima autoridade, os 
estados democráticos serán: 
���� Monarquías parlamentarias 

– Rei como máxima autoridade: reina pero non 
goberna (a función de gobernar exércea o Go-
berno, cun presidente elixido polo parlamento). 

– O rei debe xurar fidelidade á Constitución (lei 
suprema do Estado). 

– O cargo de rei é vitalicio e hereditario. 
– En Europa hainas en Dinamarca, Suecia, Es-

paña, Países Baixos e o Reino Unido. 
���� Repúblicas parlamentarias 

– O xefe do Estado é o presidente da república. 
Cargo elixido (directamente polo pobo ou polo 
parlamento). O presidente pode selo do go-
berno (con poder executivo) ou ser só xefe de 
Estado (co poder executivo noutra persoa). 

– En Europa, países como Francia, Italia e Aus-
tria son repúblicas parlamentarias. 

Ti
po

lo
xí
a 

Segundo quen sexa a súa máxima autoridade, os 
estados non democráticos poden ser: 
���� Monarquías absolutas  

– O rei ou os seus elixidos goberna o Estado, di-
tan as leis xúlganas. 

���� Ditaduras 
– Unha persoa goberna co poder absoluto. 

���� Gobernos oligárquicos 
– Os grupos con poder económico e social con-

vértense nos árbitros da vida política. 
 

Os Estados democráticos respectan e defenden os dereitos 
e as opinións das minorías. 

Non existe un estado de dereito que garanta as liberdades 
individuais e os dereitos humanos.  
Xeneralízase a represión á disidencia política. 

 

2.1.5 Un xeito de participación democrática: o electoral 

As actuais democracias son representativas: nas eleccións, os votos dos cidadáns trans-
fórmanse en representación política, de acordo co tipo de votación establecido.  

Elementos fundamentais das eleccións democráticas 

���� Circunscricións ou 
distritos electorais 

O conxunto de electores agrúpase dentro dun territorio (en España a base das circunscri-
cións electorais son as provincias). A cada distrito correspóndelle un número de escanos ou 
representantes. 

���� Candidaturas 
Listaxes de candidatos que cada partido presenta ás eleccións. Estas poden ser abertas (o 
elector elixe o seu candidato dunha lista aberta) ou pechadas (vótase a lista de candidatos 
na orde en que aparecen na papeleta electoral: esta é a opción aplicada en España). 

 



 

Páxina 11 de 67 

 

 

���� Fórmula electoral 

É a formula que traduce o total de votos emitidos en escanos ou representantes. Segundo a 
fórmula utilizada, prodúcense representacións maioritarias ou proporcionais. 
– A fórmula maioritaria adxudica os escanos dun determinado distrito ao partido que ob-

tén máis votos, e os restantes quedan sen representación nesa circunscrición. 
– Coa fórmula proporcional os escanos distribúense en proporción ao número de votos 

que cada partido obtén nunha circunscrición, de xeito que varios partidos obteñen re-
presentación. Para realizar o reparto de escanos utilízanse varias fórmulas matemáti-
cas. En España, por exemplo, utilízase a fórmula D´Hont. 

A lei D´Hont utilizase para evitar a excesiva fragmentación política nas cámaras que fai in-
viable chegar a acordos. Evítase así a atomización ideolóxica e favorécese a formación de 
maiorías. Este sistema elimina as minorías moi exiguas, xa que se esixe un mínimo de vo-
tos para ser tomados en consideración. Pero o problema e que prima excesivamente as 
maiorías, favorece os grandes partidos e frea o ascenso de novas ideoloxías. 

En xeral as fórmulas maioritarias tenden a crear gobernos estables e conducen ao biparti-
dismo (a concentración de votos en dous grandes partidos), pero a representación das op-
cións cidadás é menos real. 

As fórmulas proporcionais favorecen a representación pluripartidista (o voto repártese 
entre moitos partidos). Trátase dunha representatividade máis próxima á realidade política 
dos cidadáns pero propicia máis inestabilidade política, e gobernos de coalición, xa que é 
máis difícil acadar maiorías absolutas. 

2.1.6 A responsabilidade cidadá: os impostos e os servizo s públicos 

Os impostos  

Os impostos son contribucións económicas que os cidadáns e as cidadás facemos ao Esta-
do e ás institucións co fin de organizar a vida social, contribuír a soster os servizos públi-
cos e responder ás necesidades de todos os membros da sociedade. 

A través dos impostos distribúense os recursos e os bens entre a cidadanía, para garantir 
a igualdade de oportunidades e a protección dos membros máis débiles da sociedade. 

� Tipos de impostos 

– Impostos directos: gravan os ingresos e as propiedades das persoas. Establécense en 
proporción ao nivel de renda de cada individuo. O Imposto sobre a Renda das Per-
soas Físicas (IRPF) é un imposto persoal e directo sobre a renda obtida polas persoas 
residentes en España nun ano. A renda pode proceder dos rendementos de traballo, 
do capital mobiliario e inmobiliario, dos rendementos das actividades económicas, e 
das ganancias e perdas patrimoniais. O imposto de sociedades (IS) é o que recae so-
bre os beneficios que xeran as empresas. 

– Impostos indirectos: o máis importante é o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). 
Trátase dun imposto indirecto que afecta a quen adquira ou reciba un ben ou un ser-
vizo. Existen outros impostos indirectos sobre o consumo de determinados produtos, 
como son a gasolina, o alcohol, o tabaco, as bebidas alcohólicas, etc. 

En España, a principal encargada de recadar os impostos é a Axencia Tributaria, que de-
pende do Ministerio de Facenda e das Administracións Públicas, aínda que parte desa re-
cadación é xestionada polas comunidades autónomas. Os concellos e as comunidades au-
tónomas tamén teñen e xestionan impostos propios. 
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En que se gastan os nosos impostos 

���� Soster a seguridade social e garantir a atención médica a todos. 

���� Pagar as pensións aos xubilados e as prestacións por desemprego ás persoas en paro. 

���� Facilitar a educación gratuíta a todos. 

���� Construír vivendas sociais e vivendas de protección oficial para as persoas sen vivenda ou máis necesitadas. 

���� Construír e xestionar estradas, ferrocarrís, e mellorar os sistemas de transportes do estado. 

���� Construír hospitais, escolas, centros sociais, museos, centros lúdicos, etc. 

���� Manter as forzas de seguridade do estado: a policía, a garda civil, o exército. 

���� Desenvolver políticas de benestar social para os grupos máis desfavorecidos. 

���� Recollida de lixos, abastecemento de auga potable... 

Os gobernos presentan cada ano os orzamentos xerais do Estado ao parlamento, encargado 
de aprobalo. Nos orzamentos aparecen, separados por capítulos e actividades, a previsión 
de gastos do Estado para ese ano e, ao mesmo tempo, os ingresos necesarios facer fronte a 
eses gastos. 

Todos os españois e as españolas cun traballo remunerado teñen a obriga de pagar im-
postos e facer a declaración da renda anual, na que se teñen que declarar os bens persoais, 
as ganancias recibidas e todos os impostos pagados nun ano. Págase proporcionalmente ao 
que se gaña. Na declaración da renda pódense desgravar as contribucións ás organizacións 
humanitarias. 

2.1.7 Os bens de uso común 

Son bens de uso común os camiños, as canles, os ríos, os portos, as pontes, as praias, os 
parques, etc., e os edificios públicos como escolas, universidades, bibliotecas, etc.  

Os recursos naturais e os bens de uso común son de libre acceso para todos. Non se po-
de prohibir o seu uso pero si pode limitarse. O Estado pode intervir para favorecer a súa 
conservación e do seu mantemento, e para evitar o abuso e os atentados contra eles.  

2.1.8 Os servizos públicos 

Son aqueles que lle ofrece o Estado á cidadanía a través das administracións, que teñen 
como fin mellorar a vida en comunidade e facer efectivos os dereitos fundamentais. Al-
gúns dos máis importantes son: 

� A xustiza, que levan a cabo os xuíces e maxistrados. 

� A educación pública: o Estado ofrece educación obrigatoria gratuíta a todos os nenos e 
as nenas, constrúe e mantén escolas e institutos, paga e forma o profesorado, etc. 

� A sanidade pública: en España a súa cobertura é universal, e a súa calidade é envexada 
en moitos países do mundo.  

� A seguridade pública, a través dos corpos de seguridade como a Policía Nacional, a 
Garda Civil, as policías autonómicas e as policías locais. 

� A investigación, axudando o desenvolvemento científico e tecnolóxico. 

� Os transportes públicos e a rede de estradas e ferrocarrís públicos. 
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2.1.9 Os nosos deberes como cidadán 

As responsabilidades cívicas 

A pertenza a unha comunidade política democrática permítenos, como cidadáns e cidadás, 
desenvolvermos unha forma de vida máis acorde á nosa dignidade de persoas. Pero iso 
esixe un compromiso individual coa comunidade, a responsabilidade cara aos demais 
membros desa comunidade e cara aos bens comúns que compartimos. As responsabilida-
des cívicas consisten en coidar o ben común. 

Exemplos de responsabilidades cidadáns 

���� Respectar os dereitos dos demais. 
���� Conservar e coidar os bens e servizos comúns, que pertencen a todos. 
���� Coidar o medio. 
���� Colaboración na creación e mantemento dos servizos públicos. 
���� Realizar un consumo responsable. 
���� Respecto polos dereitos dos demais no espazo público, especialmente como condutores. 

A diversidade social e cultural faise máis patente no espazo público. Para gozar da vida en 
sociedade hai que exercer unha serie de dereitos e cumprir as obrigas correspondentes, pa-
ra que así o espazo público sexa o lugar de encontro dos cidadáns e non de conflito. 

Dereitos e deberes dos condutores e dos peóns 

A desobediencia ás normas de circulación, a falta de respecto aos demais condutores e o 
exceso de velocidade son a causa de numerosos accidentes nos que cada ano morren e qu-
edan gravemente lesionadas moitas persoas. 

Grande parte dos accidentes de tráfico débense aos efectos do alcohol. Conducir un ve-
hículo superando os límites permitidos de alcoholemia está castigado pola lei con diversas 
penas, que van desde a retirada de puntos ata o cárcere. 

 Outras causas de accidentes son as relacionadas coa mingua da capacidade do indivi-
duo para conducir. Podemos destacar a fatiga ou o cansazo, o sono, o estado anímico, a 
alimentación, a temperatura, o uso do móbil, etc. 

2.1.10 A participación cidadá nos estados democráticos 

Nos réximes democráticos as persoas poden agruparse segundo as súas opinións, as súas 
crenzas e os sistemas de valores. Esta é a orixe das asociacións voluntarias de persoas que 
actúan como intermediarios entre a cidadanía e o Estado. 

A cidadanía pode participar activamente no propio centro educativo, nas asociacións 
veciñais, nas decisións políticas locais, ou nas de carácter autonómico, estatal e europeas.  

En Galicia tivemos exemplos claros de participación e de cidadanía activa, como foi o 
caso do petroleiro Prestige e as mobilizacións que deron lugar ao movemento Nunca Má-

is. Outro exemplo de mobilización cidadá foi o movemento contra a guerra de Iraq. 
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Tipos de asociacións voluntarias 

� Partidos políticos. 

� Sindicatos de traballadores. 

� Asociacións profesionais (colexios de avogados, médicos, farmacéuticos, etc). 

� Asociacións de base (asociacións de veciños e veciñas, de barrio, de estudantes, etc). 

� Organizacións non gobernamentais (ONG). 

Os partidos políticos 

Os partidos políticos son asociacións voluntarias de persoas, perdurables no tempo, dota-
das dos seus programas de goberno da sociedade e que canalizan os intereses dos seus re-
presentados mediante a concorrencia aos procesos electorais. Cada partido presenta os 
seus candidatos ás eleccións.  

Os partidos políticos son a canle a través da que a cidadanía participa na vida política. 
Cada partido político ten a súa ideoloxía, que se reflicte nun programa político propio. 

As funcións dos partidos políticos son as seguintes:  

� Son instrumentos de participación política. 

� Mobilizan a opinión pública. 

� Canalizan as correntes de opinión ou ideoloxía (dereita, centro e esquerda). 

� Representan o pobo por un período entanto que exercen o goberno ou están na oposi-
ción. Segundo os votos obtidos, cada partido político conseguirá un número determina-
do de parlamentarios, que defenderán os puntos de vista do seu partido no parlamento.  

� Os partidos preséntanlles aos cidadáns e ás cidadás os seus programas, nos que recollen 
os obxectivos que se propoñen alcanzar se acceden ao poder, e os candidatos e candida-
tas que concorren ás eleccións. 

Os sindicatos 

Os sindicatos son organizacións de traballadores que se asocian para mellorar as súas con-
dicións laborais e o seu salario. As súas funcións son as seguintes 

� Representación dos intereses dos seus afiliados. 

� Fixación xunto cos empresarios dos salarios e das condicións laborais mediante a nego-
ciación colectiva. 

� Convocatoria de folga como forma de presión laboral. Manifestación das reivindica-
cións obreiras. 

As organizacións non gobernamentais (ONG) 

As organizacións non gobernamentais (ONG) son entidades de carácter privado e inde-
pendentes dos estados e dos partidos políticos. Desenvolven un labor humanitario e ecoló-
xico fundamental, xa que complementan xeralmente o traballo e as accións dos estados e 
dos organismos internacionais. Fórmanas empresas, asociacións ou cidadáns que achegan 
cartos, recollen fondos e traballan xuntos por unha causa xusta. 
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� Orixe das ONG. Ante a situación dalgúns estados nos que os seus gobernos eran inca-
paces de facer fronte ás necesidades máis elementais das súas poboacións, desde a dé-
cada de 1970 foron fundándose unha serie de organizacións non gobernamentais 
(ONG). Estas organizacións son privadas, nacionais ou internacionais, constituídas por 
voluntarios, que non dependen de ningún estado e perseguen, polo xeral, fins humanita-
rios. Para lograren os seus obxectivos, financian proxectos propios e mobilizan a con-
ciencia da opinión pública, para obrigar así aos gobernos a aplicar políticas que resol-
van os graves problemas existentes, especialmente nos países do Terceiro Mundo. 

As ONG preséntanse como unha vía alternativa que evitan moita da burocracia que 
tan frecuentemente paraliza a acción dos gobernos. Fináncianse coas contribucións dos 
seus socios (particulares, empresas ou asociacións). 

Desde finais do século XX e os primeiros anos do século XXI a influencia das ONG 
foi crecendo, aumentando o seu campo de acción e os seus proxectos. Dependendo das 
causas que defenden, podemos falar de varios tipos de ONG: 

– As que promoven accións humanitarias (actuacións ante a fame ou catástrofes natu-
rais): Cruz Vermella, Mans Unidas, Intermón-Oxfam, Médicos sen Fronteiras... 

– As que promoven os dereitos humanos: Amnistía Internacional. 

– As que traballan para protexer a natureza e o medio natural: Greenpeace, WWF 
(Word Wild Fund)... 

O poder de convocatoria e influencia das ONG está a medrar, xa que asumen as fun-
cións que son propias dos estados alí onde os gobernos se desentenden ou non as poden 
asumir nin cumprir adecuadamente: 

– Solucionan problemas de urxencia (acción humanitaria). 

– Afrontan o desenvolvemento integral das persoas (saúde, cultura, tecnoloxía, etc.). 

– Conciencian a cidadanía respecto ás causas que hai que defender. 

– Exercen presión sobre os gobernos e empresas. 

2.1.11 Os estudantes e as estudantes teñen dereitos e debe res  

Dentro dun centro educativo, toda a comunidade educativa (alumnado, profesorado, pais e 
nais, representantes do concello...) conta con dereitos que se deben exercer e deberes que 
se deben cumprir para o desenvolvemento harmónico do sistema educativo e para a solu-
ción dos conflitos. O alumnado pode ademais intervir de maneira democrática na vida e 
goberno do centro educativo, asumindo a tarefa de representar os seus compañeiros, como 
delegado ou delegada de curso, ou participando como representante nos órganos colecti-
vos de goberno do centro (consello escolar) ou nas asociacións de alumnos e alumnas. 

2.1.12 A democracia na actualidade 

Na actualidade moitas nacións non teñen réximes democráticos. Abundan os réximes au-
tocráticos que gobernan de maneira absoluta e que se negan a recoñecer os dereitos fun-
damentais da súa cidadanía, ou das minorías étnicas ou relixiosas. Aínda agora as mulleres 
non teñen dereito a voto nalgúns países. En Bután só se permite un voto por familia e en 
eleccións locais. 
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A democracia é preferible a outros réximes políticos desde dous puntos de vista: o da xus-
tiza e o da eficacia. 

A democracia é máis xusta que unha ditadura, un réxime en que só unha persoa decide. 
A democracia permite a prosperidade e un goberno máis xusto. 

Vantaxes da democracia 

���� A democracia, ao esixir que goberne a maioría, garante unha ampla base ao poder político, que gaña estabilidade. 
���� O poder político é un poder responsable; debe render contas diante dos votantes, que poden volver a votalos ou non, 

segundo a súa eficacia. 
���� A democracia é un poder lexítimo, xa que gobernan os representantes da maioría. 
���� Facilita o cambio e o progreso das sociedades, protexendo as minorías. 
���� É un réxime estable e flexible. 
���� Protexe os dereitos humanos. 
���� Protexe a pluralidade. 

A democracia tamén pode presentar desvantaxes. Neles pode desenvolverse a corrupción, 
que aínda que menor que en países non democráticos, existe e debe combaterse. 

Outra desvantaxe é a súa debilidade ante os que queren destruíla, como ocorre no caso 
de terrorismo, xa que non pode utilizar procedementos non democráticos para loitar contra 
os seus inimigos. 

2.1.13 Os retos da democracia  

As democracias modernas enfróntanse a unha serie de retos: 

� O reto da diversidade.  

� O multiculturalismo. 

� A mestura de culturas. 

� A convivencia pacífica entre culturas. 

� O desenvolvemento da ciencia e da tecnoloxía que contribúa ao benestar social. 

� O reto da crise ecolóxica e a ameaza do cambio climático. 

� O consumo responsable. 

� A intensificación das relacións a escala planetaria, a globalización das relacións entre 
individuos, grupos humanos e os países. 

� O crecemento económico da desigualdade. 

� O papel da pobreza como xerador de conflitos. 
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Secuencia de actividades 

S1. Explique as principais características que definen un Estado democrático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S2. Na seguinte táboa estableza as principais diferenzas entre estados democráticos 
e ditaduras, tendo en conta a soberanía, a división de poderes, as liberdades in-
dividuais, os dereitos humanos e as eleccións dos representantes públicos. 

 

Estados democráticos Estados autoritarios ou ditaduras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S3. Que é unha constitución?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S4. Que requisitos deben ter as eleccións para se consideraren democráticas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S5. Que é a división de poderes? Como se concreta a división? Faga un esquema. 
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S6. Destaque a característica máis representativa dos sistemas democráticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S7. Que son os impostos? Que tipos de impostos existen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S8. Enumere cales son as súas responsabilidades como cidadán ou cidadá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S9. Nunha democracia participativa, como pode participar activamente a cidadanía? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S10. Co resto da súa clase explique como se mobilizou a cidadanía galega ante o ca-
so do Prestige e as consecuencias destas mobilizacións. 
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S11. Qué é un partido político? Que funcións ten un partido político nun sistema de-
mocrático? Busque información coa axuda do seu profesor e analice as diferen-
zas entre os partidos políticos dentro dun sistema democrático e nunha ditadura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S12. Que é un sindicato? Cal é a súa función? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S13. Que é unha ONG? Cite algunha que coñeza e busque as principais característi-
cas: obxectivos, plans, resultados, áreas de traballo, estrutura, financiamento... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S14. Cales son os retos da democracia na actualidade? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S15. Debate en grupo: os límites da democracia. Debe tolerar o sistema democrático 
que se defendan ideas contrarias á democracia? Ao longo da historia, algúns 
grupos sociais ou políticos utilizaron os medios proporcionados polo sistema 
democrático para defender ideas e opcións que, ao final, trataban de destruír a 
propia democracia (nazismo, por exemplo). Debe toleralo a democracia? 
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2.2 España en democracia: á procura dos dereitos e 
as liberdades 

2.2.1 A transición democrática española 

O 20 de novembro de 1975, a piques de cumprir os 83 anos de idade, finaba en Madrid 
Francisco Franco. A súa morte estivo precedida por unha longa e angustiosa doenza, pro-
longada artificialmente por intereses políticos. Foi enterrado no Val dos Caídos, xunto á 
tumba de José Antonio Primo de Rivera. Remataba así unha ditadura persoal de case co-
renta anos, comezada en xullo de 1936. 

Ata o último momento Franco mantívose fiel aos seus principios e obsesións e morreu 
confiando na continuidade do seu sistema: Todo queda atado e ben atado. 

 

[Documento �] 

“Durante todo o día 20 de novembro de 1975 a cidade encheuse de tran-
seúntes con silenciador, nos ollos unha mensaxe de murallas derruba-
das, na gorxa a sequidade do silencio prudente. Como sempre, vixiantes, 
policías e parapolicías contemplaban a manifestación muda... Víanse as-
cender ata o rápido solpor do outono os tapóns de champaña, mais non 
se oía o ruído” 

Manuel Vázquez Montalbán 

O termo Transición deulle nome ao período máis recente da historia de España. Algúns fi-
xan o período da transición entre 1975 (morte de Franco) e 1977 (Lei de reforma política); 
para outros o proceso culmina coa aprobación da Constitución de 1978, aínda que hai opi-
nións que defenden que o período remataría en 1982, ano da impresionante vitoria socia-
lista nas eleccións. Mesmo algúns historiadores van máis aló e poñen fin ao proceso en 
1986 (momento da integración de España na CEE e na OTAN). 

O 20 de novembro de 1975 morría Franco. O 22 de novembro Xoán Carlos I de Borbón 
foi proclamado polas Cortes rei de España e o 27 foi coroado. O primeiro Goberno da 
Monarquía estivo presidido por Carlos Arias Navarro, derradeiro presidente do goberno 
con Franco. Torcuato Fernández-Miranda foi nomeado presidente das Cortes e do Conse-
llo do Reino. Estas medidas desilusionaron á oposición, que viu nelas un claro continuís-
mo co anterior réxime.  

 

���� Carlos Arias Navarro, primeiro presidente do Goberno da Monarquía. 
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Carlos Arias Navarro representaba as actitudes inmobilistas do réxime e negábase a cal-
quera cambio político. Á súa vez, a oposición democrática coordinaba as súas accións e 
reclamaba cambios que conducisen España a unha democracia. 

A actitude inmobilista de Arias, a presión das forzas democráticas e do rei e a incapaci-
dade do presidente de solucionar os problemas de orden público forzaron a súa dimisión. 

En 1976 o rei nomeou como presidente de goberno a Adolfo Suárez. O novo presidente 
do goberno, procedente do franquismo, era favorable a realizar os cambios democráticos 
necesarios. Adolfo Suárez deulle un pulo decidido á transición cara á democracia. Inme-
diatamente iniciou o proceso político que desembocaría nas primeiras eleccións libres ha-
bidas en España dende 1936. Legalizáronse os partidos e os sindicatos e concedeuse unha 
amnistía política.  

 

���� Toma de posesión de Adolfo Suárez como presidente do goberno, o 5 
de xullo de1976. 

 

 

[Documento �] 

“A transición política foi resultado do diálogo entre Goberno e oposición 
(...) Foi un proceso difícil onde houbo que ir eliminando, por ambas as 
partes, receos e incomprensións acumuladas ou herdadas, pero ao final 
chegouse á convicción de que o proxecto do Goberno era o mellor entre 
os posibles. Entre outra razóns porque non se presentou con seriedade e 
validez política ningún outro. (...) Cumpría usar os poderes que as Leis 
Fundamentais vixentes lle atribuían ao Rei para, renunciando a eles, es-
tablecer unha Monarquía Parlamentaria e moderna. Baixo a Coroa intro-
duciuse como principio lexitimador básico o principio democrático da Era 
previsible que as Cortes e o Consello (Nacional do Movemento) reaccio-
naran de xeito contrario ante un proxecto que implicaba a súa disolución. 
Isto era o que había que evitar e iso é o que, pola actuación do entón 
presidente das Cortes, Torcuato Fernández Miranda, e de boa parte dos 
conselleiros e procuradores foi posible”soberanía nacional. (...)  

Portada da revista Times en 1977 Artigo de Adolfo Suárez, en “Historia da Democracia” (Diario El Mundo. 1995) 

 

Características da Transición 

���� Foi un proceso graduado no tempo; os responsables políticos organizaron por prioridades as tarefas básicas para chegar á 
democracia. 

���� Estivo baseada no equilibrio entre a reforma defendida por uns sectores e a ruptura apoiada por outros (desmantelamento 
paulatino do réxime franquista e construción pautada do sistema democrático). 

���� Foi posible grazas ao consenso da maioría das forzas políticas, baseado na reconciliación social. 

���� Os cambios foron lexitimados pola sociedade mediante a consulta popular (referendo e eleccións): referendo da Lei de 
Reforma Política (1977), referendo da Constitución (1978). 
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Partidos e forzas de oposición a principios da Transición 

Os primeiros momentos da Transición non resultaron doados polas presións que, deede a 
esquerda e a dereita, exercían as forzas políticas. 

A oposición democrática esixía o restablecemento inmediato da democracia e a ruptura 
coas institucións do sistema franquista. Para coordinar os esforzos dos grupos e das ten-
dencias políticas desta oposición xorde Coordinación Democrática, coñecida popularmen-
te como Plataxunta, que redacta un programa fundacional en marzo de 1976 asinado por 
diversos grupos políticos e sindicais (Partido Comunista, Partido Socialista Obreiro Espa-
ñol, Grupo Independente, Movemento Comunista, Partido Carlista, Partido Demócrata 
Popular, Partido Social-Demócrata, PSP, PTE, Unión Social-Demócrata Española, Es-
querda democrática, CC.OO e UGT). 

Pola súa banda, as forzas franquistas (popularmente chamadas o búnker) intentaban pa-
ralizar os intentos de reforma. Diversos grupos e partidos ultras, entre eles Fuerza Nueva, 
liderado por Blas Piñar, a Confederación Nacional de Asociaciones y Hermandades de Ex-
Combatientes, dirixida por José Antonio Girón e os Guerrilleiros de Cristo Rey, coaccio-
naron o Goberno, ás veces utilizando a violencia e o asasinato, e trataron de mobilizar os 
sectores do exército máis opostos á transición cara a un réxime democrático.  

[Documento �] 

En xullo de 1974 nace a Xunta Democrática, integrada por PCE (Santiago Carrillo), PTE (N. Augado), PSP (Enrique Tierno 
Galván), partido Carlista, CCOO (Marcelino. Camacho) e outras personalidades (Calvo Serer e García Trevijano). 
En xuño de 1975, nace a Plataforma de Converxencia Democática, integrada por: PSOE (Felipe González), Esquerda 
Democrática (J. Ruiz-Giménez), USD, PNB, ORT, MCE e UGT (Nicolás Redondo). 
A unión dos anteriores colectivos dá orixe, en marzo de 1976, á Coordinación Democrática (ou Plataxunta). A esta Plata-
xunta vanse adherir partidos e grupos políticos nacionalistas e rexionalistas, dando lugar, en outubro de 1976, á Platafor-
ma de Organismos Democráticos. Dentro dela, elixirase a Comisión dos Nove: A. Canyelles (demócrata-cristián), Santiago. 
Carrillo (PCE), F. Fernández Ordóñez (socialdemócrata), Felipe González (PSOE), J. Jáuregui (PNV), Valentín Paz Andra-
de (PG), Jordi Pujol (CDC), J. Satrústegui (liberal) e E. Tierno Galván (PSP). Esta comisión será a encargada de negociar 
co goberno de Suárez, entre decembro de 1976 e abril de 1977, a legalización dos partidos políticos, a lei de amnistía e a 
preparación dás eleccións xerais do mes de xuño de 1976. 

A estruturación da oposición (1974-1977) 

 

[Documento �] 

Nace en 1974, inspirada polo Partido Comunista de España, e agrupaba diversas forzas de oposición que aprobaron o se-
guinte programa: 

– A formación dun goberno provisional que substitúa o actual (...) 
– A legalización dos partidos políticos sen exclusións. 
– A liberdade sindical e a restitución ao movemento obreiro do patrimonio do Sindicato vertical. 
– Os dereitos de folga, de reunión e de manifestación pacífica. 
– A liberdade de prensa (...). 
– A neutralidade e a profesionalidade, exclusivamente militar para a defensa exterior, das Forzas armadas. 
– O recoñecemento, baixo a unidade do Estado español, da personalidade política dos pobos catalán, vasco e galego e das 

comunidades e rexións que o decidan democraticamente. 
– A separación da Igrexa e do Estado (...)”. 

Programa da Xunta Democrática 
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O Goberno Suárez 

Logo de aceptar a dimisión de Arias Navarro, o Rei designa a Adolfo Suárez novo presi-
dente do Goberno (3-VII-1976) ante a sorpresa e a decepción da oposición, pola traxecto-
ria política de Suárez e os numerosos cargos públicos desempeñados por el durante o 
franquismo: gobernador civil de Segovia, director xeral de Radiodifusión e Televisión, se-
cretario nacional do Movemento. As críticas recibidas obrigaron a Suárez a explicar os 
seus obxectivos ao país, insistindo nos seus proxectos de democratización. 

O novo Goberno presidido por Suárez, formado principalmente por ministros dunha 
nova xeración, desenvolveu un programa abertamente reformista no que se recollía o re-
coñecemento da soberanía nacional, a concesión dunha ampla amnistía e o diálogo coa 
oposición, e a súa intención de impulsar unha nova Constitución e convocar eleccións xe-
rais. As primeiras accións de Suárez tratan de amosar as súas intencións de cambio; desde 
dirixirse á nación explicando o seu proxecto (documento 5) ata un decreto de amnistía pa-
ra os presos políticos e a legalización dalgúns partidos de esquerda. 

[Documento �] 

"Prometemos devolverlle a soberanía ao pobo español. 
Prometemos normalizar a nosa vida política, xestionar a transición en paz, construír a democracia desde a legalidade, e 
cremos que, coas lóxicas deficiencias, o conseguimos. 
Prometemos que todas as familias políticas puidesen ter un lugar nas Cortes, e o mércores poden logralo (...). 
Non podo asegurar que se arranxen rapidamente os problemas que se veñen arrastrando desde hai moitos anos, aínda 
que a actual liberdade de expresión os faga aparecer como novos. 
Non podo asegurarlles nada disto, porque somos un país con recursos limitados, con deficientes estruturas, con desigual-
dades irritantes e cunha lexislación que non se acomoda á realidade de 1977. 
Pero se vostedes nos dan o seu voto, podo prometer, e prometo, que os nosos actos de goberno constituirán un conxunto 
graduado de medidas racionais e obxectivas para a progresiva solución dos nosos problemas. Podo prometer, e prometo, 
intentar elaborar unha Constitución en colaboración con todos os grupos representativos nas Cortes, calquera que sexa o 
seu número de escanos. Podo prometer, e prometo,(...) dedicar todos os esforzos a lograr un entendemento social que 
permita fixar as novas liñas básicas que ha de seguir a economía española nos próximos anos. Podo prometer, e prometo, 
que os homes de Unión de Centro Democrático promoverán unha reforma fiscal que garanta, dunha vez para todas, que 
pague máis quen máis ten. Podo prometer, e prometo, un marco legal para institucionalizar cada rexión segundo as súas 
propias características ". 

Discurso televisado de Adolfo Suárez. 13 de xuño de 1977 

Un paso moi importante no proceso foi a Lei para a Reforma Política (documento 6). O 
obxectivo fundamental desta lei era crear as condicións políticas que permitiran a convo-
catoria de eleccións xerais democráticas e a elaboración dunha constitución. Tras a súa 
aprobación polas cortes franquistas, a lei foi sometida a referendo o 15 de decembro de 
1976 e aprobada maioritariamente. 

[Documento �] 

“Artigo 1: 1) A democracia no Estado Español baséase na supremacía da lei, expresión da vontade soberana do pobo (....) 
2) A potestade de elaborar e aprobar as leis reside nas Cortes. O Rei sanciona e promulga as leis. 
Artigo 2: 1) As Cortes compóñense do Congreso dos Deputados e do Senado. 2) Os Deputados do Congreso serán elixi-
dos por sufraxio universal, directo e secreto dos españois maiores de idade. 3) Os Senadores serán elixidos en represen-
tación das entidades territoriais.(...) 
Artigo 3: 1) A iniciativa da reforma constitucional corresponderá : a) Ao goberno. b) Ao Congreso de Deputados. (...) 
Disposicións Transitorias: Primeira: O goberno regulará as primeiras eleccións a Cortes para constituír un Congreso de 
350 deputados e elixir 207 Senadores a razón de catro por provincia e un máis por cada provincia insular, dous por Ceuta 
e dous por Melilla. Os senadores serán elixidos por sufraxio universal.(...) 
Disposición Final: A presente lei terá rango de Lei Fundamental. 

Lei para a reforma política. 1976 
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� Principais medidas do Goberno de Suárez. As principais medidas levadas a cabo du-
rante o período de mandato de Suárez foron as seguintes: 

– Reforma do Código penal, que permitía na práctica a legalización da maioría dos 
partidos políticos (14 de xullo de 1976). 

– Concesión dunha ampla amnistía, agás para os condenados por delitos terroristas (31 
de xullo de 1976). 

– Aprobación da Lei para a Reforma Política, que suprimía as Cortes franquistas e po-
sibilitaba a convocatoria de novas eleccións xerais democráticas (aprobada polas 
Cortes en novembro de 1976 e en referendo o 15 de decembro de 1976). 

 

– Desaparición do Tribunal de Orde Pública (30 de decembro de 1976). 
– Regulamentación do dereito á folga (marzo de 1977). 
– Disolución do Movemento Nacional (1 de abril de 1977). 
– Legalización do Partido Comunista (9 de abril de 1977). 
– Legalización das centrais sindicais (28 de abril de 1977). 
– Convocatoria de eleccións xerais (15 de xuño de 1977). 
– Elaboración dunha Constitución, aprobada en referendo o 6 de decembro de 1978. 
– Diversas medidas de reforma e modernización das Forzas Armadas. 
– Medidas económicas: reforma fiscal, Pactos da Moncloa... 
– Medidas de política exterior: conversas para a entrada de España na CEE, amplia-
ción das relacións diplomáticas, etc. 

� Aspectos negativos do Goberno de Suárez. Entre os aspectos negativos da súa etapa á 
fronte do Goberno cómpre sinalar os seguintes: 

– Dificultades no proceso autonómico (Cataluña, Andalucía, Galicia...). 
– Non foi quen de rematar co terrorismo, especialmente de ETA. 
– Problemas económicos, agravados polas crises do petróleo (1973 e 1979): paro, in-
flación, escasa competitividade industrial... 

Logo de obtido un resultado favorable no referendo, Suárez prepara as primeiras eleccións 
democráticas desde 1936 (durante a II República). O presidente debe afrontar unha serie 
de problemas, como a reacción contraria ao proceso democratizador por parte da ultrade-
reita e da ultraesquerda (fortes enfrontamentos en xaneiro de 1977) e as reaccións pola le-
galización do PCE por parte de sectores do exército. 
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Os obstáculos á transición: ETA, GRAPO, ultras, etc. 

O camiño cara á democracia non estivo exento de temores e sobresaltos; os grupos ultras e 
de extrema esquerda sacudiron a sociedade española cos seus atentados. A tensión alcan-
zou o seu máximo nivel a finais de xaneiro de 1977 (semana tráxica da Transición), cando 
comandos de ultradereita asasinaron un estudante que participaba nunha manifestación 
pro-amnistía e, días despois, asasinaron cinco persoas e feriron gravemente catro máis nun 
despacho de avogados laboralistas vinculados ao PCE (matanza de Atocha). 

Nesas mesmas datas, a organización de extrema esquerda, GRAPO (Grupo Revolucio-
nario Antifascista Primeiro de Outubro), que iniciara a súa acción terrorista nos derradei-
ros días do franquismo, secuestrou o xeneral Villaescusa (presidente do Consello Supremo 
de Xustiza Militar) entanto que mantiña tamén secuestrado a Antonio de Oriol y Urquijo 
(presidente do Consello de Estado). Días máis tarde asasinaron dous policías e atentaron 
contra un coche da Garda Civil, resultando morto un dos seus ocupantes e feridos outros 
tres. A tensión social e o medo foron temperados pola actitude serena do PCE, pola actitu-
de decidida do xeneral Gutiérrez Mellado, que se enfrontou aos militares ultras e polo cha-
mamento á calma de Suárez, quen insistiu en que o proceso de reforma seguiría adiante 
malia o terrorismo. 

Pola súa parte, a organización radical nacionalista ETA intensificou a súa actividade co 
obxectivo de que o goberno aceptase o programa para a independencia de Euskadi elabo-
rado por KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista). As súas accións terroristas dirixíronse 
preferentemente contra o exército, a policía e a Garda Civil, iniciando unha escalada de 
violencia que tivo o seu momento álxido nos anos 1978, 1979 e 1980, nos que lle quitaron 
a vida a máis de 250 persoas. A súa acción armada viuse complementada pola actividade 
política despregada por Herri Batasuna, unha coalición electoral, aparecida en outubro de 
1978, que obtivo máis do 15 % dos votos nas convocatorias electorais. 

 

[Documento �] 
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[Documento 	] 

– 1959: Aparece, aínda sen unha ideoloxía determinada, formada por militantes de diversos colectivos nacionalistas. 

– 1962: ETA celebra a súa I Asemblea, onde fai unha declaración de principios. Adopta unha estratexia terceiromundista 
de guerra popular. 

– 1963: Celebración da II Asemblea, na que se adoptan as doutrinas marxistas. 

– 1967: Na V Asemblea xorde un enfrontamento ideolóxico entre os seus militantes, principalmente centrado na disxuntiva 
de estender a revolución a toda España ou limitarse a Euskadi. Prodúcese unha escisión que dá lugar a grupos, como o 
MCE, que se inclinan pola primeira opción pero sen empregar a loita armada. 

– 1970: Na súa VI Asemblea prodúcese unha nova ruptura, dando lugar a organizacións, como a LCR, que se afastan da 
loita armada. Os integrantes do sector que segue a defender esta vía serán chamados os "milis". 

– 1974: ETA adopta unha dobre estratexia. Por unha parte, tratará de espallarse polo mundo laboral (Fronte Obreira), 
dando lugar, en anos posteriores, a organizacións sindicais como LAIA e HASI; por outra, continúa a súa liña política 
baseada non uso da violencia (Fronte Militar). Aquí vaise producir unha nova escisión, aparecendo os "polis-milis": uns 
rematarán por conformar grupos políticos que, tras a morte de Franco, aceptarán o xogo democrático, como Euskadiko 
Esquerra, e outros fusionaranse con ETA Militar continuando a actividade armada (1982). 

Evolución histórica de ETA 

 

As eleccións xerais de 1977 

Ás eleccións de 1977 (16 de xuño) concorren moitos partidos políticos (70); destacan as 
forzas de centro agrupadas na coalición UCD (Unión de Centro Democrático) liderada po-
lo presidente de goberno, o PSOE, o PCE e o PSP (Partido Socialista Popular) liderado 
por Enrique Tierno Galvan e Alianza Popular (AP, partido de dereita) liderada por Manuel 
Fraga Iribarne.  

� Principais forzas e programas políticos. As forzas de dereita procedentes do fran-
quismo residual, xunto con outras achegas da dereita non franquista, decidiron adaptar-
se á nova situación e agrupáronse en torno a Manuel Fraga, quen fundou o partido 
Alianza Popular. Isto non quere dicir que desapareceran as organizacións que, como 
FET-JONS ou Fuerza Nueva, seguían integrando os grupos máis nostálxicos do fran-
quismo puro e duro. 

Entre os grupos de centro destacan Izquierda Democrática, formado por personali-
dades da democracia cristiá e liderado por Ruiz-Giménez; a Unión de Centro Democrá-
tico, partido creado ante a inminencia das eleccións e formado por forzas moi hetero-
xéneas (liberais, democristiáns, socialdemócratas, “azuis”, etc.) e liderado por Adolfo 
Suárez e Calvo Sotelo; o Partido Nacionalista Vasco, formado por nacionalistas mode-
rados en torno a Juan Ajuriaguerra; Convèrgencia Democrática de Catalunya, liderada 
por Jordi Pujol. 

As forzas de esquerda continuaban divididas. Os partidos máis importantes eran: o 
Partido Comunista de España, liderado por Santiago Carrillo, que se inclinaba polas te-
ses do “eurocomunismo” e que contaba cunha ampla base social por ser o referente da 
loita antifranquista; o Partido Socialista Obreiro Español, que abandonara os seus pos-
tulados máis radicais e que contaba coas simpatías das forzas progresistas de clase me-
dia, liderado por Felipe González; o Partido Socialista Popular, agrupado en torno á ca-
rismática figura do profesor Tierno Galván. Xunto a estes tres, coexistían unha serie de 
grupos de menor base social, a maioría procedentes de escisións dos anteriores, como o 
Movemento Comunista, a Liga Comunista Revolucionaria, o Partido dos Traballadores 
de España, etc. 
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� Resultados das eleccións. As eleccións celebradas en 1977 deron a vitoria á coalición 
gobernante (Unión de Centro Democrático), seguida polo Partido Socialista Obreiro 
Español e, deseguido, pola principal forza do antifranquismo, o Partido Comunista, en-
tanto que a dereita franquista que representaba Alianza Popular obtiña un sorprendente 
cuarto lugar.  

Elixidas as novas cortes o 22 Agosto de 1977, constitúese unha comisión para redactar un 
proxecto constitucional que foi aprobado polas Cortes o 31 outubro de 1978 e ratificado en re-
ferendo o 6 de decembro de 1978 (78,9 % de votos afirmativos sobre un 67,1 % de participa-
ción). Malia certas resistencias (extremismos de ultradereita, terrorismo, etc.), a implantación 
dun réxime democrático consolidouse, quedando configurada España como un Estado social e 
democrático de Dereito que adopta a forma política da monarquía parlamentaria e ten como ba-
se a soberanía nacional, a liberdade, o pluralismo ideolóxico e a convivencia democrática. 

 

Secuencia de actividades 

S16. Diga que acontecementos ocorreron en cada unha das seguintes datas: 

���� 20 novembro de 1975  

���� Decembro 1976  

���� Xullo de 1976  

���� 6 de decembro de 1978  

���� Xullo de 1977  

���� 23 de febreiro de 1981  

���� Novembro de 1882  

S17. Realice unha liña do tempo cos acontecementos anteriores. 
 

 

S18. Complete o seguinte cadro con datos da Constitución española de 1978. 
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S19. Defina os seguintes conceptos. 

���� Monarquía par-
lamentaria 

 

���� Democracia   

���� Ditadura  

���� Constitución  

���� Sufraxio universal   

���� Sufraxio censatario  

���� Referendo  

���� Pluripartidismo  

���� Maioría absoluta  

S20. Escriba as características políticas do franquismo e da España actual. 

 Forma de goberno Modelo de Estado División de poderes 

���� Franquismo 

 

 

  

���� Actualidade 
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S21. Que papel tivo a oposición política ao réxime franquista ao inicio da Transición? 
Lea os documentos 3 e 4 e trate de analizar as principais reivindicacións políti-
cas da oposición democrática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S22. Lea o documento 2 e sintetice os tres aspectos que Adolfo Suárez valoraba co-
mo fundamentais para o proceso de transición posfranquista. Cal foi a clave polí-
tica da transición? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S23. Lea os documentos 5 e 6. Pensa que sen a promulgación da Lei para a Reforma 
Política se poderían celebrar as eleccións de 1977? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S24. Analice o obxectivo fundamental da Lei para a Reforma Política. Que elementos 
verdadeiramente democráticos introducía? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S25. Enumere as principais medidas levadas a cabo durante o mandato de Suárez. 
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S26. Analice detidamente os principais obstáculos que se atopou a Transición no seu 
percorrido (fíxese especialmente nos documentos 7 e 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.2 A Constitución de 1978 

Características xerais 

� É o segundo intento, no século XX, de establecer un sistema democrático en España (o 
primeiro foi a constitución da II República, de 1931). 

� Produto dunha transición política dun sistema autoritario a un democrático. 

� Proceso constituinte moi longo: de agosto do 77 ata decembro do 78. 

� Constitución acordada entre os grupos con representación parlamentaria. 

� España defínese como un Estado social e democrático de dereito, o que significa que 
todos os cidadáns quedan supeditados á Constitución. O cualificativo de democrático 
implica a participación cidadá e o recoñecemento de que a soberanía reside no pobo; o 
de social queda un pouco máis difuso no desenvolvemento que se fai en outros artigos. 

� Organización do Estado: Estado unitario con dereito á autonomía das nacionalidades e 
rexións.  

� Cooficialidade do castelán e das demais linguas nas súas respectivas autonomías. 

� Recoñecemento da pluralidade política e sindical como un principio da democracia. 

Estrutura 

Conta con 169 artigos, catro disposicións adicionais, nove transitorias, unha derrogatoria e 
unha final, que se organizan en once títulos: o preliminar e outros dez. 

Estrutura en títulos da Constitución Española de 1978 

���� Preliminar Principios xerais. ���� Sexto Poder xudicial. 

���� Primeiro Dereitos e deberes fundamentais . ���� Sétimo Temas económicos e fiscais (facenda). 

���� Segundo Funcións da monarquía. ���� Oitavo Organización territorial do Estado. 

���� Terceiro Funcións do poder lexislativo (Cortes). ���� Noveno Tribunal Constitucional. 

���� Cuarto Composición e funcionamento do executivo. ���� Décimo Regula a reforma constitucional. 

���� Quinto Relacións entre o Goberno e as Cortes. 
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Está organizada en dúas partes: 

� Dogmática: título preliminar (principios básicos da organización política) e título pri-
meiro (dereitos fundamentais da persoa e liberdades públicas). 

� Orgánica: organización dos poderes do Estado (lexislativo, executivo, xudicial), estru-
tura territorial, Coroa, organización económica, reforma constitucional, Tribunal Cons-
titucional... 

[Documento 
] 

���� Artigo 1: España constitúese nun Estado Social e democrático de dereito, que propugna como valores superiores do seu 
ordenamento xurídico a liberdade, a xustiza, a igualdade e o pluralismo político. 
2. A soberanía nacional reside no pobo español, do que emanan os poderes do Estado. 
3. A forma política do Estado español é a monarquía parlamentaria. 

���� Artigo 2. A Constitución fundaméntase na indisoluble unidade da Nación española (...) e recoñece e garante o dereito á 
autonomía das nacionalidades e rexións que a integran e a solidariedade entre todas elas. 

���� Artigo 3. O castelán é la lingua española oficial do Estado. Todos os españois teñen o deber de coñecela e o dereito a 
usala. 
2. As demais linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas Comunidades Autónomas de acordo cos seus Es-
tatutos (...) 

���� Artigo 4. 2. Os Estatutos poderán recoñecer bandeiras e estandartes propios das Comunidades Autónomas. Estas utili-
zaranse xunto á bandeira de España nos seus edificios públicos e nos seus actos oficiais. 

Constitución Española de 1978 

Principios básicos 

�  Título Preliminar (artigos 1 a 9). 
– Estado social e democrático de dereito. 
– Soberanía nacional residente no pobo español. 
– Monarquía parlamentaria. 
– Unidade nacional e dereito á autonomía. 
– Lingua/s do Estado e das comunidades autónomas. Bandeira/s. Capital. 
– Pluralismo (partidos, sindicatos e asociacións empresariais). 
– Forzas armadas: protección especial en canto á súa posible reforma (rixidez). 

Dereitos fundamentais e liberdades públicas 

Canto aos dereitos, os deberes e as liberdades, a Constitución dedícalles o máis longo dos 
seus títulos (46 artigos). Os dereitos poden agruparse en tres categorías: dereitos civís (de-
reito á vida, igualdade ante a lei, obxección de conciencia, etc.), dereitos políticos (liber-
dade de expresión, reunión, manifestación, etc.), e dereitos sociais (dereito ao traballo, li-
bre elección de profesión, educación, etc.). 

Estes dereitos están regulados no título I e interpretados conforme a Declaración Uni-
versal dos Dereitos Humanos e os tratados internacionais ratificados por España. 
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[Documento �] 

Titulo primeiro: Dereitos e deberes fundamentais dos españois  

���� Artigo 1: España constitúese nun Estado Social e democrático de dereito, que propugna como valores superiores do seu 
ordenamento xurídico a liberdade, a xustiza, a igualdade e o pluralismo político. 

���� (...) Artigo 2. A Constitución fundaméntase na indisoluble unidade da Nación española (...) e recoñece e garante o derei-
to á autonomía das nacionalidades e rexións que a integran e a solidariedade entre todas elas. 

���� Artigo 3. O castelán é la lingua española oficial do Estado. Todos os españois teñen o deber de coñecela e o dereito de 
usala.  

���� 2. As demais linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas Comunidades Autónomas de acordo cos seus Es-
tatutos (...) 

���� Artigo 14. Os españois son iguais perante a lei, sen que poida prevalecer discriminación ningunha por razón de nace-
mento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

���� Artigo 15. Todos teñen dereito á vida e á integridade física e moral, sen que en ningún caso poidan ser sometidos a tor-
turas nin a penas ou tratos inhumanos ou degradantes. Queda abolida a pena de morte, salvo que se poida dispor nas 
leis penais militares para tempos de guerra. 

���� Artigo 16. Garántese a liberdade ideolóxica, relixiosa e de culto dos individuos e das comunidades, sen máis limitación 
nas súas manifestacións ca necesaria para a conservación da orde pública, protexida pola lei. Ninguén poderá ser obri-
gado a declarar sobre a súa ideoloxía, relixión ou crenzas. 

���� Artigo 17. Toda persoa ten dereito á liberdade e á seguridade. Ninguén pode ser privado da súa liberdade, senón coa 
observancia do establecido neste artigo e nos casos e na forma previstos pola lei. Toda persoa detida debe ser informa-
da de forma inmediata, e de modo que lle sexa comprensible, dos seus dereitos e das razóns da súa detención, sen que 
poida ser obrigada a declarar. 

���� Artigo 21. Recoñécese o dereito de reunión pacífica e sen armas. O exercicio deste dereito non necesitará autorización 
previa. Nos casos de reunións en lugares de tránsito público e manifestacións, darase comunicación previa á autoridade, 
que só as poderá prohibir cando existan razóns fundadas de alteración da orde pública, con perigo para persoas e bens. 

���� Artigo 23. Os cidadáns teñen dereito a participar nos asuntos públicos, directamente ou por medio de representantes, 
libremente elixidos en eleccións periódicas por sufraxio universal. 

���� Artigo 27. Todos teñen dereito á educación. Recoñécese a liberdade do ensino. O ensino básico é obrigatorio e gratuíto. 
Os poderes públicos garanten o dereito de todos á educación. 

���� Artigo 35. Todos os españois teñen o dereito de traballar e o dereito do traballo, á libre elección de profesión ou oficio, á 
promoción a través do traballo e á unha remuneración suficiente para satisfaceren as súas necesidades e as da súa fa-
milia sen que en ningún caso se poida facer discriminación por razón de sexo. 

���� Artigo 40. Os poderes públicos promoverán as condicións favorables para o progreso social e económico e para unha 
distribución da renda rexional e persoal máis equitativa. De maneira especial realizarán unha política orientada ao pleno 
emprego. 

���� Artigo 41. Os poderes públicos manterán un réxime público de seguridade social para todos os cidadáns, que garanta a 
asistencia e prestacións sociais suficientes perante situacións de necesidade, especialmente no caso de desemprego. 

���� Artigo 48. Os poderes públicos promoverán as condicións para a participación libre e eficaz da mocidade no desenvol-
vemento político, social, económico e cultural. 

Constitución Española de 1978 

A Coroa 

� Título II, artigos 56 a 65. 
– O rei é o xefe do Estado; máxima representación do Estado nas relacións internacio-
nais; a súa persoa é inviolable e non está suxeita a responsabilidade. 

– As súas facultades (arbitrais e de moderación, con pouca capacidade decisoria) recó-
llense no Título II e noutros artigos da Constitución: sancionar e promulgar leis, pre-
sidir actos, nomear e cesar cargos, convocar eleccións e referendos, convocar e di-
solver as Cortes, exercer o mando supremo das Forzas Armadas... 

– A Coroa é hereditaria. As Cortes, no caso de non cumprirse os requisitos previstos 
na propia Constitución, proverán a sucesión, designarán a Rexencia (1, 3 ou 5 perso-
as) e nomearán o titor do Rei. 
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– O rei, o herdeiro e o rexente son proclamados ante as Cortes Xerais, ante as que 
prestarán xuramento. 

As Cortes Xerais  

� Título III, artigos 66 a 96. 

Representan o pobo español. Desempeñan a potestade lexislativa, aproban os orzamen-
tos xerais e realizan o control do Goberno. Son inviolables. Están formadas por dúas 
Cámaras: 

– Congreso dos deputados: 350 deputados (dous por provincia, un para Ceuta e un 
para Melilla, e o resto segundo a poboación de cada provincia). Mandato: catro anos. 

Competencias: intervén na designación do Presidente do Goberno; valida e derroga 
os decretos leis do executivo; prorroga o estado de alarma, autoriza o de excepción e 
declara -por maioría absoluta- o estado de sitio; pode esixir responsabilidade crimi-
nal dos ministros ante o Presidente, etc. 

– Senado: cámara de representación territorial. Reparto: catro senadores por provin-
cia, tres para cada cabido ou consello insular (Gran Canaria, Mallorca e Tenerife), 
dous para Ceuta, dous para Melilla, un para cada illa restante (Ibiza-Formenteira, 
Gran Canaria, Menorca, Forteventura, Gomera, Ferro, Lanzarote e A Palma), un por 
cada comunidade autónoma e un máis por cada millón de habitantes do territorio 
respectivo de cada comunidade. Mandato de catro anos. 

Competencias: solicita información e comparecencia ministerial; autoriza tratados; 
aproba asuntos relativos ás comunidades territoriais, etc. 

Atribucións conxuntas das cámaras: xuramento real, designación do titor real, autoriza-
ción ao rei para declarar a guerra e asinar a paz, prover a sucesión á Coroa nos casos 
previstos pola lei, propor a reforma constitucional, participar no nomeamento do Tri-
bunal Constitucional (catro membros cada unha) e do Consello Xeral do Poder Xudi-
cial (dez membros por Cámara), asinar determinados tratados internacionais... 

As cámaras funcionarán en pleno e por comisións. En cada cámara haberá unha depu-
tación permanente. O voto de senadores e deputados é persoal e indelegable. 

A iniciativa lexislativa, é dicir, a capacidade de propor leis, correspóndelle ao Goberno, 
ao Congreso, ao Senado, ás asembleas das comunidades autónomas e á iniciativa popu-
lar (con 500.000 sinaturas acreditadas). O procedemento para a aprobación dunha lei 
varía en función de quen a propoña (Goberno: proxecto de lei; outros actores: proposi-
ción de lei). 

 O poder executivo 

� Título IV, artigos 97 a 107. 

O Goberno componse de presidente, vicepresidente (se é o caso), ministros e demais 
membros que estableza a lei. Encárgase nomeadamente de dirixir a política interior e 
exterior, a administración civil e militar, e a defensa do Estado. Exerce a función exe-
cutiva e a potestade regulamentaria. Sométese ao control político do parlamento a tra-
vés da cuestión de confianza e da moción de censura. 

O nomeamento do presidente prodúcese ordinariamente despois da celebración dunhas 
eleccións xerais, tras a dimisión ou o falecemento do anterior presidente, e por perda da 
confianza parlamentaria (rexeitamento a unha cuestión de confianza). Extraordinaria-
mente, pode ser nomeado tras o éxito dunha moción de censura. 
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Os demais membros do goberno serán nomeados e separados polo Rei, por proposta do 
seu presidente. As causas de cesamento son as sinaladas para o do seu presidente. 

Neste mesmo capítulo trátase da Administración pública, das forzas e dos corpos de 
seguridade do Estado e do Consello de Estado. 

As relacións entre o Goberno e as Cortes (responsabilidade do Executivo, confian-
za/censura, interpelación, dimisión do goberno, disolución das cámaras...) abórdanse no 
Título V (art. 108 a 116). 

O poder xudicial 

� Título VI, artigos 117 a 127. 

A xustiza emana do pobo e adminístrana, en nome do Rei, os xuíces e maxistrados, in-
dependentes, inamovibles, responsables e sometidos unicamente ao imperio da lei. 

Os principios organizativos deste poder son: monopolio xurisdicional e unidade do po-
der xudicial, unidade territorial e unidade funcional. 

O órgano de goberno do poder xudicial é o Consello Xeral do poder xudicial cuxo pre-
sidente é tamén o do Tribunal Supremo.  

O Tribunal Supremo é o máximo órgano xurisdicional no Estado. O seu presidente é 
nomeado polo Rei a proposta do Consello Xeral do poder xudicial. 

No Título IX (art. 159 a 165) abórdanse as competencias e a regulación do Tribunal 
Constitucional. Está formado por dúas salas. Ten xurisdición en todo o Estado e com-
petencias sobre os recursos de inconstitucionalidade contra leis e normativa con forza 
de lei; o recurso de amparo por violación de dereitos e liberdades fundamentais; confli-
tos de competencia entre o Estado e as comunidades autónomas ou entre os órganos 
constitucionais do Estado... 

Economía e facenda  

� Título VII, artigos 128 a 136. 

Recoñécese a iniciativa estatal na economía en diversas formas: na reserva de recursos 
ou servizos esenciais; na posibilidade de intervención na empresa privada e na planifi-
cación da actividade económica. Fálase dos bens de dominio público, da potestade tri-
butaria das administracións e das condicións xenéricas da emisión débeda pública. 

Deseña o esquema básico dos presupostos xerais do Estado e do Tribunal de Contas 
(supremo órgano fiscalizador das contas e da xestión económica do Estado, así como 
do sector público. Depende directamente das Cortes). 

[Documento ��] 

Título VIII 

���� Artigo 137. O Estado organízase territorialmente en concellos e nas Comunidades Autónomas que se constitúan. Todas 
estas entidades gozan de autonomía para a xestión dos seus respectivos intereses. 

���� Artigo 140. A constitución garante a autonomía dos concellos (...). O seu goberno e administración corresponde aos se-
us respectivos concellos, integrados por Alcaldes e concelleiros. (...). 

���� Artigo 141.3. Poderanse crear agrupacións de concellos diferentes da provincia. 

Constitución Española de 1978 
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A organización territorial do Estado 

� Título VIII, artigos 137 a 158. 

Defínese neste capítulo o modelo organizativo estatal (municipios, provincias e comu-
nidades autónomas) establecendo como principios xerais o da autonomía destas entida-
des territoriais, a solidariedade entre elas e a igualdade das persoas independentemente 
da porción de territorio en que habiten. 

Así mesmo, defínense as liñas xerais de goberno e administración das mesmas; as indi-
cacións dos contidos mínimos dos estatutos de autonomía; as competencias propias das 
comunidades autónomas, as exclusivas do Estado e as compartidas, etc. 

Secuencia de actividades 

S27. Que é unha constitución? Pensa que é importante para un país ter unha consti-
tución? Por que? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S28. Explique os pasos que se seguiron na elaboración da Constitución de 1978. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S29. Comente a seguinte frase: A constitución de 1978 é obra do consenso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S30. De que tratan os títulos terceiro, cuarto e sexto da constitución de 1978? Sinale 
as funcións deses poderes. 
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S31. Analice os principios fundamentais da Constitución de 1978. Fíxese nos artigos 
do documento 9 e 10. 

Constitución 1978 Características 

���� Soberanía  

���� Forma de goberno  

���� Modelo administrativo do Estado  

���� Xefe do Estado  

���� Poder executivo  

���� Poder lexislativo  

���� Tribunal Constitucional  

���� Dereitos civís  

���� Dereitos cívico políticos  

D
er
ei
to
s,
 d
eb
er
es
 e
 li
be
rd
ad
es

 

���� Dereitos sociais e 
económicos  



 

Páxina 37 de 67 

 

 

2.2.3 A segunda etapa da Transición 

As eleccións xerais de 1979 

Logo de aprobada a nova constitución, peza clave do novo sistema político español, ple-
namente homologado xa coas democracias liberais de Europa, o presidente Suárez convo-
cou eleccións xerais para o 1 de marzo de 1979. 

A campaña foi moi dura e os resultados variaron moi pouco respecto aos de 1977. A 
UCD gañaba tres deputados e o Partido Socialista e o PCE outros tres cada un. Coalición 
Democrática, nome adoptado pola antiga Alianza Popular e os seus partidos coligados, su-
friu unha gran baixada. 

A UCD capitalizou unha vez máis o voto do centrodereita, illando a Coalición Demo-
crática, que só obtería nove escanos. Os nacionalistas vascos e cataláns mantiveron a súa 
representación e apareceron novos movementos políticos, como a versión radical do na-
cionalismo vasco (Herri Batasuna: dous deputados) e o Partido Socialista de Andalucía. 

A participación popular diminuíu con respecto aos anteriores comicios (68,4 %), fenó-
meno tal vez atribuíble ao cansazo dun electorado chamado ás urnas tres veces en menos 
de dous anos. 

 Durante as dúas etapas de goberno da UCD impulsouse a reforma do exército, o proce-
so autonómico, a proxección exterior de España (reinicio das xestións para entrar na CEE 
e na OTAN ) e a continuidade do consenso coa oposición (Pactos da Moncloa) co fin de 
asentar a democracia. 

Os Pactos da Moncloa 

A política de consenso practicada por Suárez logrou un dos maiores éxitos da súa xestión 
nos acordos obtidos cos axentes sociais e recollidos nos Pactos da Moncloa. Estes pactos, 
asinados en outubro de 1977 polos líderes das forzas políticas con representación parla-
mentaria, establecían, mediante o consenso, unha serie de acordos de carácter económico, 
político e social tendentes a consolidar a democracia e reducir a conflitividade social. 

As liñas básicas dos acordos establecían o compromiso de aceptar a moderación sala-
rial a cambio de iniciar a reforma fiscal e financeira, reducir a inflación e buscar as medi-
das para mellorar a balanza de pagos.  

Os acordos manifestaron os seus aspectos positivos case inmediatamente: redución da 
inflación (de 40 % a 16 %), mellora da balanza de pagamentos, normalización da vida sin-
dical (celebración das primeiras elección sindicais, elaboración do Estatuto dos Traballa-
dores), etc. 

Principais obxectivos dos pactos da Moncloa 

���� Loita contra a inflación. 

���� Política monetaria restritiva. 

���� Redución do gasto público. 

���� Desvalorización da peseta. 

���� Crecemento menor de salarios e redución das cotas da SS. 

���� Política de reformas. 

���� Reforma do orzamento e control da Seguridade Social. 

���� Reforma fiscal. 

���� Modernización do sistema financeiro. 

���� Novo marco de relacións laborais. 
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[Documento ��] 

"Os efectos dos Pactos da Moncloa foron inmediatos: a inflación pechaba o ano nun 26,4% e situábase en 1978 no 16%; 
recuperábase o equilibrio da balanza de pagamentos por conta corrente, obténdose superávit ao ano seguinte; as reser-
vas de divisas pasaron de 4.000 millóns de dólares a mediados de 1977 a 10.000 millóns a finais de 1978; restablecíase 
certo equilibrio nas contas das empresas, iniciándose unha tendencia alcista dos beneficios. E, sobre todo, producíase 
un cambio importantísimo no clima político do país que permitiu chegar á Constitución. Os Pactos da Moncloa converte-
ríanse na insignia do paso da ditadura a unha democracia sen convulsións sociais.. 
(...) este compromiso histórico complementouse un pouco máis tarde coa asunción dunha política de austeridade que 
consideraba a loita contra a inflación como prioritaria para a recuperación da economía". 

Os resultados dos Pactos da Moncloa 
[J. Estefanía: O compromiso histórico español.] 

 

Positivo 
Redución da inflación. 

Reequilibrio da balanza de 
 pagamentos. 

Saneamento da economía. 

Negativo 
Crise do petróleo. 
Aumento do paro. 
Déficit exterior. 

Reconversión industrial 

  

 

 

En 1980 Suárez comeza a ter problemas coas forzas 
que formaban UCD. Esta rifa no seo do partido foino 
fragmentando, sen contar con maioría absoluta nas 
Cortes. O PSOE de Felipe González rompe o consen-
so e fai unha moción de censura ao Goberno. Forzado 
polas circunstancias, o presidente dimite (29 de xanei-
ro de 1981) e, cando se votaba a elección do sucesor, 
Leopoldo Calvo Sotelo (UCD), o 23 de febreiro de 
1981, produciuse un golpe de Estado (o 23F) 

 

O golpe de estado do 23 F (23 de febreiro de 1981) 

O tenente coronel da Garda Civil Antonio Tejero con 400 gardas asaltou o Congreso e, 
pistola en man, mantivo no hemiciclo como reféns o goberno e os parlamentarios presen-
tes, e anunciaba a chegada dunha autoridade superior e invocaba o nome do Rei como má-
ximo responsable. O golpe pretendía implantar un proceso involucionista. Antonio Tejero 
xa participara noutro intento desestabilizador en 1978, coñecido como Operación Galaxia. 

 

[Documento ��]  

 
 
 
O “23-F” comezou co asalto ao Congreso por parte de 
forzas da Garda Civil, mandadas polo tenente coronel Te-
jero 
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O pobo español, entre abraiado e asustado, puido seguir os acontecementos grazas a unha 
cámara de televisión que seguiu funcionando, xa que se estaba retransmitindo en directo a 
sesión das Cortes. 

No golpe de Estado estaban implicadas algunhas autoridades militares. Os xefes das di-
ferentes rexións militares mantivéronse á expectativa, agás o de Valencia, o tenente xene-
ral Miláns del Bosch, que sacou os tanques á rúa impondo o toque de queda e asumindo o 
mando supremo da rexión militar. Pero o golpe non foi seguido pola maioría dos capitais 
xenerais que se mantiveron fieis á legalidade sobre todo despois da actitude do rei que re-
xeitou claramente o golpe de Estado.  

 [Documento ��] 

"(...) fago saber que, ante os acontecementos que se están a desenvolver nestes momentos na capital de España e o con-
seguinte baleiro de poder, é mi deber garantir a orde na rexión militar do meu mando ata que se reciban as corresponden-
tes instrucións da Súa Maxestade el Rei. En consecuencia, dispoño: 

Art. 1º. Todo o persoal afecto aos servizos públicos de interese civil queda militarizado cos deberes e atribucións que mar-
ca a lei. 
Art. 2º. Prohíbese o contacto coas unidades armadas por parte da poboación civil. (...) 
Art. 4º. Quedan prohibidos os lock-out, folgas... considérase como sedición o abandono do traballo, sendo principais res-
ponsables os dirixentes de sindicatos e asociacións laborais. 
Art. 5º. Quedan prohibidas todas as actividades públicas e privadas de todos os partidos políticos, prohibíndose igualmente 
as reunións superiores a catro persoas, así como a utilización por estes de calquera medio de comunicación social. 
Art. 6º. Establécese o toque de queda dende as nove da noite ás sete da mañá, podendo circular unicamente dúas perso-
as, como máximo, durante o citado prazo de tempo, pola vía pública, e pasando a noite todos os grupos familiares nos 
seus respectivos domicilios. 
Art. 7º. Só poderán circular os vehículos e transportes públicos, así como os particulares debidamente autorizados. (...) 
Art. 9º. Todos os corpos de Seguridade do Estado se manterán baixo a miña autoridade. 
Art. 10º. Igualmente, asumo o poder xudicial e administrativo, tanto do ente autonómico ou os provinciais e municipais. (...) 
Por último, espero a colaboración activa de todas as persoas, patriotas, amantes da orde e da paz, respecto das instru-
cións anteriormente expostas. 
Por todo iso, remato cun forte Viva o Rei! Viva por sempre España!. 

Jaime Miláns del Bosch e Ussía (Tenente xeneral do Exército e capitán xeneral da Terceira Rexión Militar). 

Valencia, 23 de febreiro de 1982.” 

Bando do tenente xeneral Miláns del Bosch a tarde do 23 F 

 
 

 

[Documento ��]  

 
 
 
Imaxe de Valencia tomada polo exército, 0 23 de febreiro 
de 1981 

A actuación do Rei foi clave na resolución do conflito. Nas seguintes horas, desde a resi-
dencia do palacio da Zarzuela, explicoulles por telefóno aos xefes militares a súa postura e 
esixiulles lealdade; negouse a parlamentar cos partidarios do golpe (Alfonso Armada); 
convocou a Xunta de Xefes de Estado Maior e, vestido co uniforme militar, apareceu na 
televisión pronunciando un discurso que desautorizaba os golpistas e manifestaba a súa in-
tención de defender a orde vixente e respectar a vontade popular expresada nas urnas. 
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 [Documento ��] 

"(...) Ante a situación creada polos sucesos desenvolvidos no pazo do Congreso, e para evitar calquera posible confusión, 
confirmo que ordenei ás autoridades civís e á Xunta de Xefes de Estado Maior que tomen as medidas necesarias para 
manter a orde constitucional dentro da legalidade vixente (...). 
A Coroa, símbolo da permanencia e unidade da Patria, non pode tolerar en forma ningunha accións ou actitudes de perso-
as que pretendan interromper pola forza o proceso democrático que a Constitución votada polo pobo español determinou 
no seu día a través de referendo" 

Mensaxe televisiva do Rei unhas horas despois da tentativa do golpe militar 

 
 

 

Portada do xornal El País, o día 24 de febreiro de 1981  

Tras a mensaxe do rei os tanques de Valencia regresaron aos cuarteis e Tejero rendeuse. O 
golpe non só fracasara senón que serviu para unificar vontades e superar diferenzas entre 
as forzas democráticas. Nos días seguintes tiveron lugar en España impresionantes mani-
festacións de apoio á democracia. 

A experiencia do 23 F afianzou o sistema democrático. A culminación desta consolida-
ción produciuse cando un partido de esquerdas, o PSOE, gañou as eleccións xerais de 
1982, abrindo unha etapa nova na política española que chegou ata 1996.  

Eleccións xerais de 1982 

Leopoldo Calvo Sotelo gobernaría ata outubro de 1982. Durante o seu goberno foron 
aprobados a Lei do Divorcio, a Lei do Defensor do Pobo, a LOAPA, varios estatutos de 
autonomía e a petición de ingreso de España na OTAN. Ante a imposibilidade de gobernar 
en minoría parlamentaria e coa UCD abocada á disolución, optou por convocar eleccións 
anticipadas para o 28 de outubro de 1982. 

A gran vitoria do Partido Socialista nestas eleccións pechou unha etapa de inestabilida-
de política e riscos de involución. Estas eleccións foron a posta de longo da incipiente de-
mocracia española ao permitiren, por unha parte, o acceso ao poder dun partido distinto ao 
que o viña ocupando dende 1977 e, por outra, que ese partido fose un dos perdedores da 
Guerra Civil. A ampla marxe do triunfo socialista, cunha maioría absoluta que ningún par-
tido tiña logrado nunhas eleccións libres, debía facilitar a acción de goberno, a superación 
da crise económica e a preparación do país para a integración na Comunidade Europea. 
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O novo Goberno contaba co apoio dun partido sólido, ao revés do que sucedía coa contra-
ditoria amalgama de correntes políticas que era a UCD. Os socialistas gañaron nas provin-
cias da periferia e nas máis poboadas. A grande distancia del situouse a coalición liderada 
por Alianza Popular (con Manuel Fraga como o seu líder), na que estaban tamén engloba-
dos o Partido Demócrata Popular (Óscar Alzaga) e a Unión Liberal (Pedro Schwarzt), que 
chegaron aos 106 deputados, sen dúbida unha gran remontada desde os nove deputados 
das anteriores eleccións. Favoreceron esta gran vitoria socialista as crises internas da UCD 
e do Partido Comunista, que case desapareceron do mapa político. 

O primeiro Goberno socialista enfrontábase, entre outras ineludibles tarefas, ao reto de 
consolidar definitivamente o sistema democrático e pechar o mapa autonómico rexional. 

 

[Documento ��] 

"Propómonos gobernar sobre a base de tres principios que proclamo ca-
tegoricamente: paz social, é dicir, seguridade cidadá (...) Unidade nacio-
nal, que se fortalece coa diversidade dos nosos pobos (...). Progreso, 
como instrumento ao servizo da xustiza, que nos obriga a loitar contra as 
diferenzas que privilexian uns grupos e marxinan dolorosamente outros. 
O goberno cumprirá e fará cumprir a lei. Non permitiremos ningunha ac-
ción á marxe da Constitución (...) A crise xeral, xunto coa nosa deficiente 
estrutura económica, legado do pasado, enfróntanos hoxe con catro de-
sequilibrios fundamentais: o paro (...), a inflación (...) o déficit da balanza 
de pagamentos (...) e o déficit das administracións públicas (...) 
Traballaremos con tesón para achandar os obstáculos que aínda se 
opoñen á nosa plena integración nas Comunidades Europeas (...) Exa-
minaremos con toda atención os termos da nosa relación defensiva e de 
cooperación con Estados Unidos e reestudaremos co rigor necesario pa-
ra a defensa dos nosos intereses e da nosa dignidade a decisión adop-
tada polo anterior goberno respecto do Tratado do Atlántico Norte(…)  

Discurso de investidura de Felipe González Márquez 

Os gobernos socialistas caracterizáronse por unha moderación política na liña da social 
democracia europea. Esta moderación nas reformas, xunto coas promesas e realizacións de 
cambio e o papel do seu líder, explican a continuidade do éxito electoral. A estes éxitos do 
PSOE contribuíu tamén a situación da oposición política, moi pouco activa ata os inicios 
dos anos 90. 

Como aspectos máis destacados da primeira lexislatura socialista cómpre salientar o in-
greso de España na Comunidade Europea en xuño de 1985 e a celebración do controverti-
do referendo para a permanencia de España na OTAN (52,5 % de votos afirmativos e 39,8 
% de votos negativos, cunha abstención do 40,2 %). 

Ingreso de España na OTAN: referendo e campaña anti-OTAN 

Cando en 1981 se tiveron que revisar os acordos bilaterais con Estados Unidos, AP e UCD 
creron conveniente que, en lugar de renovalos, España se integrase na OTAN, organiza-
ción creada tras a II Guerra Mundial polas potencias occidentais baixo a dirección dos EE 
UU, para lle facer fronte ao expansionismo soviético da posguerra. As forzas de esquer-
das, o PSOE, o PCE e os movementos pacifistas, opuxéronse á continuidade das bases 
americanas e á incorporación á OTAN, co argumento de rebaixar a tensión que existía en-
tre as dúas grandes potencias (os EEUU e a URSS) nestes anos de guerra fría. 

Co fin de estabilizar a situación interna das forzas armadas españolas e para forzar a in-
clusión de España na CEE, o goberno de Calvo Sotelo decidiu a incorporación á OTAN. 
Aínda que en marzo de 1982 as Cortes aprobaron esta incorporación, o PCE e o PSOE 
opuxéronse. 
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Na campaña electoral que os levou ao poder ese mesmo ano, os socialistas prometeron que 
convocarían un referendo para que fose toda España quen apoiase unha decisión tan im-
portante. Pero tras a súa chegada ao poder, o PSOE mantivo unha postura ambigua e fi-
nalmente apoiou a integración. 

En 1986, nun ambiente internacional moito máis distendido, e sendo xa membros da 
CEE, os socialistas convocaron o referendo sobre a permanencia na OTAN facendo cam-
paña a prol do si. O resultado global foi afirmativo, cun 52,5 % dos votos a favor, pero a 
abstención foi moi elevada (59 %) e en Cataluña, País Vasco, Navarra e Canarias os votos 
negativos foron maioría. 

En 1997 o Parlamento aprobou por maioría (co respaldo do PSOE, do PP e dos partidos 
nacionalistas de centrodereita) a plena integración na organización atlántica, obviando as 
limitacións establecidas no referendo. 

 Ingreso de España na CEE 

Baixo a presidencia de Felipe González, conscientes de que a integración e o recoñece-
mento de España a nivel internacional era un dos factores estabilizadores da democracia, 
os socialistas desenvolveron unha brillante política exterior. Tras unha primeira etapa na 
que se practicou un achegamento aos países chamados do Terceiro Mundo, a diplomacia 
socialista adquiriu unha orientación marcadamente europeísta e negociou a entrada na 
CEE e a incorporación definitiva á OTAN. 

Tras a vitoria socialista de 1982, as negociacións para o ingreso de España na Comuni-
dade Europea -iniciadas co goberno da UCD e paralizadas por Francia, que vía na agricul-
tura española unha forte competencia para a súa produción- intensificáronse, dando os se-
us froitos en xuño de 1985, cando se asinou o tratado de adhesión e, xunto con Portugal, 
España pasou a ser membro de pleno dereito da CEE. A materialización definitiva do 
acordo efectuaríase en xaneiro de 1996. 

[Documento �	] 

Cunha perspectiva dalgúns anos hai que sinalar que a entrada á Europa Comunitaria non foi a panacea aos moitos pro-
blemas de España. Moi pronto se tivo que abordar unha intensa reconversión industrial para que os nosos produtos fosen 
competitivos en Europa. Iso provocou paro e a protesta dos sindicatos. 
O problema do sector pesqueiro tamén se agravou cunha obrigada reconversión da flota e negociacións con Marrocos. 
Sucedéronse protestas no sector gandeiro por obrigar a diminuír a produción e no sector agrario polo ataque francés aos 
nosos camións. 
Malia todo, o balance parece positivo á maioría dos grupos políticos e non se cuestiona, coa excepción de Esquerda Uni-
da. 

Os problemas da integración en Europa 
[Grupo Edetania, Historia 2º de Bachillerato, ECIR, Valencia, 1998] 

A reconversión industrial dos anos 80 

As crises económicas dos anos setenta desembocaron en procesos de adaptación que trata-
ban de recuperar a rendibilidade: as empresas menos competitivas pechan (Altos Fornos, 
estaleiros, industrias téxtiles...) e os recursos –man de obra e capitais– diríxense a activi-
dades máis produtivas. Este proceso, traumático, implica situacións moi penosas para a 
clase traballadora que verá como día a día se perden empregos. Para minorar os efectos da 
crise, os países europeos promoveron políticas de reconversión industrial. Por razóns polí-
ticas, estas medidas tardaron en aplicarse en España; ata 1980 os gobernos limitáronse a 
subvencionar as empresas con dificultades. 
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A partir de 1982, o goberno do PSOE abordou as inevitables medidas de reforma estrutu-
ral da economía española. En 1984 apróbase a Lei de Reconversión e Reindustrialización, 
que tiña como obxectivo levar a cabo unha política de axuste nalgúns sectores industriais e 
canalizar os recursos cara a sectores máis rendibles. 

As medidas de reconversión industrial 

���� Laborais: xubilacións anticipadas e coberturas de desemprego. 
���� Financeiras: concesión de créditos e subvencións a fondo perdido. 
���� Rexionais: recolocación de excedentes laborais nas áreas máis afectadas, que pasaron a chamarse Zonas de Urxente 

Reindustrialización (ZUR). 
���� Apoio á innovación tecnolóxica. 

Este proceso tivo un impacto social bastante forte, como o demostraron as folgas e mobili-
zacións de Sagunto, Ferrol ou Vigo. O axuste tivo resultados positivos: os indicadores 
económicos melloraron claramente a partir de 1986, aínda que as taxas de paro seguiron 
sendo as máis elevadas de Europa (20,58 % da poboación activa en 1985). 

As eleccións xerais de 1986 

Aos catro anos escasos do triunfo de 1982, o Partido Socialista revalidaba a súa maioría 
absoluta en xuño de 1986. Salvadas con éxito para o Goberno as cuestións relativas ao in-
greso na Alianza Atlántica, os socialistas decidiron convocar eleccións. Nestes comicios 
púñase a proba, en primeiro lugar, o grao de apoio electoral ao Partido Socialista e ao pre-
sidente do goberno Felipe González, o seu líder indiscutible, tras case catro anos de xes-
tión. Estivo tamén en cuestión a estratexia política dos demais partidos políticos tras a iné-
dita experiencia dun goberno socialista en España. Miquel Roca encabezou unha ambicio-
sa operación política de carácter centrista coa formación do Partido Reformista Democrá-
tico (PRD), apoiado polos liberais (Garrigues Walker) e o nacionalismo moderado catalán. 

A formación deste partido respondeu á necesidade de crear unha alternativa liberal-
centrista á hexemonía socialista e á dereita tradicional (Alianza Popular), a quen moitos 
seguían identificando co conservadorismo autoritario. Ao non obter ningún deputado, o 
PRD disolveuse. 

As eleccións, pois, non achegaron grandes cambios. O Partido Socialista revalidou a 
súa maioría absoluta, aínda que perdeu 18 deputados. Coalición Popular mantiña os ante-
riores escanos. Parte do disputado voto centrista foi parar ao CDS (Centro Democrático e 
Social) de Adolfo Suárez, que pasou de dous deputados en 1982 a 19 nestas eleccións. O 
espectro político amplíase, aínda que de xeito testemuñal, coa aparición de novas forzas 
que representan a diversidade española (Agrupación Canaria e Coalición Galega). 

Eleccións xerais de 1989 

O interese político destas novas eleccións, convocadas aos sete anos xustos do gran triunfo 
socialista de 1982, estribaba en saber se o Partido Socialista mantería de novo a maioría 
absoluta. En efecto, por terceira vez consecutiva, os socialistas lograban a maioría absolu-
ta, aínda que esta vez por un só deputado de diferenza. O sistema electoral posto en prácti-
ca en 1977, que prima os grandes partidos, parecía asentar definitivamente o bipartidismo 
en España. Socialistas e conservadores repartíanse o 65 % dos votos e o 80 % dos escanos 
do Congreso. Soben os comunistas (Esquerda Unida) e manteñen as súas posicións os na-
cionalistas vascos e cataláns, así como os rexionalistas andaluces, aragoneses, canarios e 
valencianos. 
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Os socialistas conseguiron vencer en máis dos dous terzos das provincias españolas. O ci-
clo electoral de 1989 comezou coas eleccións europeas de xuño, seguiu coas lexislativas 
de outubro e pechouse coas eleccións ao Parlamento de Galicia en decembro. Nestas, a vi-
toria correspondeu por maioría absoluta a Manuel Fraga, retirado da política estatal. 

Eleccións xerais de 1993 

Por cuarta vez consecutiva, o presidente Felipe González conseguiu vencer nas eleccións 
de xuño de 1993, aínda que quedou a 17 escanos da maioría absoluta. A pesar de que a de-
rrota socialista parecía un feito, González desbaratou in extremis os malos augurios electo-
rais socialistas. O Partido Popular de Aznar logrou aumentar en case tres millóns os votos 
obtidos respecto ás anteriores eleccións e chegar aos 141 deputados. Por primeira vez, o 
Partido Popular superaba o teito electoral de Fraga. As expectativas de medre de Esquerda 
Unida, que non se confirmaron, e o fracaso total do Centro Democrático e Social, que de-
saparecerá como partido, acentuaron o bipartidismo no sistema electoral e político espa-
ñol, pois a distancia entre os dous grandes partidos de implantación estatal e o resto era 
moi grande. Nacionalistas vascos e cataláns mantiñan as súas posicións, entanto que desa-
parecía a representación andaluza no Parlamento. 

Descartada a posible alianza de goberno entre socialistas e Esquerda Unida, Felipe 
González negociou con Converxencia e Unión o seu apoio electoral para a nova lexislatu-
ra. Coa colaboración dos nacionalistas cataláns, os socialistas buscaban, ademais de apoio 
parlamentario, solucionar tamén o preito histórico da incorporación dos partidos naciona-
listas e rexionalistas ás tarefas de goberno, o que non ocorría dende os tempos da II Repú-
blica. 

[Documento �
] 

A corrupción 
Entre os principais casos de suposta corrupción recente en España cómpre salientar os seguintes: 

– Caso AVE. A empresa alemá Siemens pagou comisións por valor de 1.294 millóns de pesetas pola alta velocidade 
Madrid-Sevilla. 

– Caso Banesto. A finais de 1996 decrétase a apertura do xuízo oral contra Mario Conde (presidente) e algúns dos seus 
colaboradores por supostos delitos nesta entidade. 

– Caso Casinos. Relacionado co desvío de posibles fondos, calculados en varios millóns de pesetas, desta empresa a 
dous militantes vinculados ás finanzas do partido de Jordi Pujol (Converxencia Democrática de Cataluña). 

– Caso De la Rosa. Este financeiro catalán foi o presunto culpable de estafas multimillonarias que arruinaron a moitos 
accionistas cataláns e que supuxo a denuncia do grupo KIO (Kuwait Investment Office) dunha estafa de 65.000 mi-
llóns de pesetas. 

– Caso Filesa. En 1992 descubriuse que algúns membros do PSOE tiñan organizado unha rede de empresas para des-
viar fondos cara a este partido. 

– Caso Naseiro. En 1991 o tesoureiro do PP foi detido e metido na cadea por un suposto cobro de comisións ilegais pa-
ra financiar o seu partido. 

– Caso Roldán. En 1993 o director da Garda Civil dende 1986 fuxiu de España. Acusábaselle de ter incrementado o seu 
patrimonio mediante a adxudicación irregular de contratas e de incorporar diñeiro dos fondos reservados do Estado ás 
súas contas correntes. En 1995 foi detido e metido no cárcere. 

– Caso Sóller. Gabriel Cañellas, ex-presidente de Baleares e líder do PP das illas, foi obrigado a dimitir polo seu propio 
partido a raíz das presuntas irregularidades pola concesión da obra pública do túnel da localidade mallorquina de Só-
ller. 

– Caso Urralburu e Aragón. Gabriel Urralburu, que foi presidente socialista do Goberno de Navarra durante preto de sete 
anos e Antonio Aragón, Conselleiro de Obras Públicas desta comunidade, foron acusados de percibir de empresas 
construtoras máis de 4.000 millóns de pesetas por favoritismo. Pouco despois, o seguinte presidente socialista de Na-
varra, Javier Otano, dimitía ao descubrirse unha conta a nome da súa dona nun banco suízo.” 

Julia Company 
[Citado en “Hª de 2º de Bachillerato” do Grupo Edetania. Ecir. Valencia, 1998] 
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As eleccións xerais de 1996 

Tras catorce anos de sucesivos gobernos socialistas, as eleccións de 1996 trouxeron o re-
levo no poder. Nesta ocasión, o vencedor é o Partido Popular, que recolle os froitos de ca-
se dúas décadas de oposición, unha profunda reestruturación organizativa e un cambio xe-
racional na dirección. A esta vitoria conservadora contribuíu non pouco o descrédito dos 
últimos gobernos socialistas. Non obstante, a vitoria popular quedou curta, pois os dirixen-
tes do partido confiaban en alcanzar a maioría absoluta (as enquisas previas barallaban esa 
posibilidade) que lles permitira gobernar sen ter que recorrer ao apoio doutras forzas par-
lamentarias, como lles pasara aos socialistas na anterior lexislatura. Ao non conseguilo, 
José Mª Aznar tivo que buscar o respaldo parlamentario de Converxencia e Unión (Jordi 
Pujol) para ser investido xefe do Goberno. 

O Partido Socialista tivo dende o comezo da Transición un ascenso electoral imparable, 
culminando co seu gran triunfo de 1982, ao que seguiron lixeiras perdas de voto nas se-
guintes eleccións, ata a perda do goberno nestas. Pero, aínda que perderon importantes zo-
nas de voto, conservaron o seu predominio en Andalucía e Estremadura, así como na pro-
vincia de Barcelona, entre outras. 

O Partido Popular logrou a vitoria en máis da metade das provincias españolas, arreba-
tando aos socialistas significativas provincias de tradicional voto de esquerda, como Ma-
drid, Asturias ou Valencia. A derrota socialista esperábase moi grande, pero non o foi tan-
to.  

Esquerda Unida aumentou en tres deputados a súa representación e o nacionalismo ga-
lego fai a súa aparición no Parlamento (BNG). 

[Documento ��] 

“A amarga vitoria de Aznar e a doce derrota de Felipe González puxeron fin a trece años de hexemonía socialista en Es-
paña, salpicados nas dúas últimas lexislaturas polas maiores cotas de crispación que recorda a nova democracia españo-
la”. 

A fin da era socialista. Anuario El País, 1977 

Secuencia de actividades 

S32. Que foron os Pactos da Moncloa? Cales eran os seus obxectivos? Analice as 
medidas propostas en relación cos propósitos que se debían cumprir (doc. 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Páxina 46 de 67 

 

 

S33. Que sucedeu na investidura de Leopoldo Calvo Sotelo o 23 de febreiro de 1981? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S34. Lea os documentos 14 e 16 e analice as seguintes imaxes dun feito fundamental 
na Transición. Coménteas cos seus compañeiros explicando a que feito se refi-
ren e que consecuencias tivo. Pregunte na súa casa e entre o seu profesorado 
como se viviu este feito da recente historia de España. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S35. Comente o significado destas dúas fotografías. 
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S36. Observe os seguintes datos sobre o referendo da permanencia de España na 
OTAN e conteste. 

���� Votos a favor.............. 9.054.509 (52,49 %) 
���� Votos en contra.......... 6.872.421 (39,84 %) 

���� Votos en branco .......1.127.673 (6,53 %) 
���� Votos nulos...............191.855 (1,11 %)  

���� Total de votantes ........29.025.494  

 

���� Cal foi o resultado?  

���� Que se votaba neste referen-
do? 

 

���� Que cambios se produciron 
nas posicións dos partidos 
políticos ante este referendo? 
Cales foron as causas? 

 

S37. Complete o seguinte esquema sobre o ingreso de España na OTAN. 
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S38. Pouco despois de asumir o poder, o goberno socialista de Felipe González, tivo 
que facer fronte a unha grave crise económica e puxo en marcha a chamada re-
conversión industrial. En que consistiu? Que custes sociais tivo?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S39. Identifique os presidentes de Goberno da etapa da transición. 

� � � � 

    

 
 
� 
 
 
� 
 
 
� 
 
 
� 

S40. Complete o cadro coas principais medidas dos gobernos democráticos. 

Presidentes do Go-
berno na Democracia 

Anos 
de goberno 

Política 
nacional 

Política 
internacional 

Razón da fin 
do seu goberno 

���� Adolfo Suárez     

���� Leopoldo 
Calvo Sotelo     

���� Felipe González     
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S41. Identifique os personaxes das fotografías. Relacióneos cos feitos escritos a con-
tinuación, situando a letra correspondente nos parénteses. 

Letra: _____ Letra: _____ Letra: _____ 

   

� A. Carlos Arias Navarro. 

� B. Adolfo Suárez 

� C. Felipe González 

Letra Feito 

 España ingresa no chamado daquela Mercado Común. 

 Legalización dos partidos políticos e dos sindicatos. 

 Incorpóranse ao seu goberno políticos partidarios dun cambio moderado, como Fraga. 

 Ingreso de España na OTAN. 

 Elaboración da Constitución. 

 Concédese unha amnistía parcial para os presos políticos. 

 Iníciase o goberno das Autonomías. 

S42. Comente o esquema sobre a suba dos prezos durante a etapa da transición. 

 

Lorenzo, J. Una familia viva con lo que hoy cuesta ir al cine. El Mundo, 1997. [Prezos a 1 de xaneiro de 1976]. 
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2.2.4 A organización territorial do Estado na Constitució n de 1978 

Un dos cambios políticos máis salientables emprendidos na Transición foi o da constru-
ción dun novo modelo de Estado non centralista, recollido no Título VIII da Constitución 
de 1978.  

A Constitución fundaméntase na unidade e indivisibilidade da nación española, pero 
recoñece o dereito das nacionalidades e as rexións a se constituíren en autonomías. Confi-
gúrase deste xeito un modelo de Estado unitario e descentralizado, plasmado no Estado 
das Autonomías, en que cada comunidade ten unha serie de competencias de autogoberno.  

 Cada comunidade autónoma conta co seu respectivo estatuto de autonomía, que son 
leis que recollen as institucións propias de cada autonomía, as súas normas e competen-
cias.  

O camiño cara ás autonomías 

O camiño cara ao establecemento das autonomías tivo dúas etapas. 

� Primeira etapa: a das preautonomías, etapa en que se concederon autonomías provisio-
nais ás rexións que o solicitaran por vía parlamentaria. 

� Segunda etapa: foi a partir da aprobación da Constitución, na que se regulaba definiti-
vamente o carácter e procedementos do acceso á autonomía. 

De xeito provisional, as rexións foron obtendo unha serie de transferencias de funcións, 
nun movemento que foi impulsado polas asembleas de parlamentarios que foron apare-
cendo en moitas rexións españolas. En primeiro lugar atendéronse as reivindicacións das 
chamadas nacionalidades históricas: Cataluña, Euskadi e Galicia.  

A primeira autonomía concedida foi a de Cataluña. O 29 de setembro de 1977 restable-
cíase a Generalitat e o 23 de outubro nomeábase a Josep Tarradellas o seu presidente.  

O caso de Euskadi foi máis problemático, principalmente pola cuestión de ETA e a da 
inclusión ou non de Navarra. Finalmente, a preautonomía vasca, sen Navarra, materiali-
zouse nun Consello Xeral Vasco aprobado o 6 de xaneiro de 1978.  

No caso galego, a UCD intentou aplicar unha política restritiva e en marzo de 1978 
creouse unha Xunta de Galicia provisional, sen competencias propias. 

Resoltos estes tres casos, o proceso continuou coas novas autonomías. Optouse por es-
pallar o mapa autonómico a todo o territorio do Estado, que se dividiu en rexións autóno-
mas, mantendo vixente a división provincial. Entre 1979 e 1983, unha tras outra foron 
conformándose as 17 Comunidades Autónomas que hoxe configuran o Estado español. 

Competencias autonómicas 

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

� Plenas: a organización das súas institucións de autogoberno, o urbanismo, a vivenda, o 
patrimonio monumental, a sanidade, etc. 

� Compartidas: a educación, a xestión das estradas, a lexislación laboral... 
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A distribución das competencias entre os niveis institucionais réxese polo principio de 
subsidiaridade, que significa que todo o que pode facer o municipio non o fai a comunida-
de autónoma, e todo o que pode facer a comunidade autónoma, non o fai o Estado. 

O Estado organízase en catro niveis territoriais: a administración central, as comunida-
des autónomas, as provincias e os municipios. A esta nova configuración territorial deno-
mínaselle Estado Autonómico. 

A Constitución mantén a estrutura unitaria do Estado pero á vez recoñece o dereito das 
entidades territoriais ou nacionais a se constituíren en comunidades autónomas, con facul-
tades de autogoberno. 

 

Estatutos de autonomía 

Son a norma institucional básica de cada comunidade autónoma, que dentro dela teñen un 
rango superior ás leis aprobadas pola asemblea da comunidade. O Estado recoñéceos e 
ampáraos como parte integrante do seu ordenamento xurídico (co rango de lei orgánica). 

Os estatutos deberán conter : 

� A denominación da comunidade. 

� A delimitación do seu territorio. 

� A denominación, a organización e a sede das institucións autónomas propias. 

� As competencias asumidas e as bases para o traspaso dos servizos correspondentes. 

O proxecto de estatuto de autonomía elabórao unha asemblea, e debe ser elevado ás Cortes 
Xerais para a súa tramitación como lei orgánica. 

Réxime de competencias 

O tema das competencias é o elemento clave de todo o sistema autonómico. A Constitu-
ción segue un sistema aparentemente simple de dobre lista: 

� Enumera as materias sobre as que poderán asumir competencias (artigo 148.1). 

� Establece as materias en que o Estado ten competencias exclusivas (artigo 149.1) 
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[Documento ��] 

Artigo 149. 1 O Estado ten competencia exclusiva sobre as seguintes materias: 

���� 1.º A regulación das condicións básicas que garantan a igualdade de todos os españois no exercicio dos dereitos e no 
cumprimento dos deberes constitucionais. 

���� 2.º Nacionalidade, inmigración, emigración, estranxeiría e dereito de asilo. 

���� 3.º Relacións internacionais. 

���� 4.º Defensa e Forzas Armadas. 

���� 5.º Administración de xustiza. 

���� 6.º Lexislación mercantil, penal e penitenciaria (...). 

���� 7.º Lexislación laboral, sen prexuízo da súa execución polos órganos das comunidades autónomas. 

���� 8.º Lexislación civil, sen prexuízo da conservación, modificación e desenvolvemento polas comunidades autónomas dos 
dereitos civís, forais ou especiais, alí onde existan. (...)  

���� 9.º Lexislación sobre propiedade intelectual e industrial. 

���� 10.º Réxime aduaneiro e arancelario; comercio exterior. 

���� 11.º Sistema monetario: divisas, cambio e convertibilidade; bases da ordenación do crédito, banca e seguros. 

���� 12.º Lexislación sobre pesos e medidas, determinación da hora oficial. 

���� 13.º Bases e coordinación da planificación xeral da actividade económica. 

���� 14.º Facenda xeral e débeda do Estado. 

���� 15.º Fomento e coordinación xeral da investigación científica e técnica. 

���� 16.º Sanidade exterior. Bases e coordinación xeral da sanidade. Lexislación sobre os produtos farmacéuticos. 

���� 17.º Lexislación básica e réxime económico da Seguridade Social, sen prexuízo da execución dos seus servizos polas 
comunidades autónomas. 

���� (...). 

Constitución Española de 1978: Competencias exclusivas do Estado 

 

As institucións autonómicas de goberno 

Cada comunidade autónoma ten os seguintes órganos de goberno: 

� Asemblea ou parlamento: que é o órgano lexislativo que controla o goberno autonó-
mico, elixe o presidente da autonomía e aproba os orzamentos autonómicos. Elixida 
por sufraxio universal, en sistema de representación proporcional que asegure, ademais, 
a representación das diversas zonas do territorio. 

� Presidente: representa a Autonomía e dirixe o goberno autonómico (poder executivo). 
É elixido polo parlamento e é nomeado polo Rei. Nomea os conselleiros. Ten a supre-
ma representación da comunidade e a ordinaria do Estado nela. O procedemento 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: que ten o poder executivo e fai cumprir as leis aprobadas polo 
parlamento 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. 



 

Páxina 53 de 67 

 

 

Cronoloxía dos estatutos de autonomía 

[Documento ��] 

���� 1979: Cataluña, País Vasco. 
���� 1981: Andalucía, Cantabria, Galicia, Asturias. 
���� 1982: Aragón, A Rioxa, Murcia, Navarra, Valencia. 
���� 1983: Baleares, Canarias, Castela-A Mancha, Castela e León, Estremadura, Madrid. 
���� 1995: Ceuta e Melilla (cidades con Estatuto de Autonomía). 

 

 

Os concellos 

A división territorial local son os concellos ou municipios, que son a administracións máis 
próximas á cidadanía. Actualmente existen en España 8.104 concellos, dos que 315 son 
galegos. Os municipios teñen as características seguintes: 

� 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. A 
cidadanía elixe os concelleiros que á súa vez elixen aos alcaldes. 

� Obteñen ingresos dos impostos propios municipais e dos que recada do Estado ou da 
súa comunidade autónoma. Reciben un orzamento dependendo do número de habitan-
tes. 

� Proporcionan unha serie de servizos indispensables para os cidadáns: 
– Deben dispor de iluminación pública, recollida de residuos domésticos, limpeza via-
ria, auga potable a domicilio, sumidoiros, pavimentación, cemiterio, policía local, 
etc... 

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

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

– Os de máis de 50.000 habitantes terán transporte urbano e protección do medio. 
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A administración provincial 

As provincias son territorios que agrupan a varios concellos. A administración provincial é 
unha división territorial e, ao mesmo tempo, unha entidade local. A división provincial ac-
tual foi ideada por Javier Burgos en 1833 durante o reinado de Isabel II sobre os límites 
dos antigos reinos da Coroa española. A intención básica era a desaparición dos reinos 
como tal e ampliar o centralismo do Estado nun momento histórico no que se estaban 
asentando as bases políticas do liberalismo. As provincias tiveron que ir adaptando as súas 
funcións ás diferentes situacións históricas dende 1833. 

Na actualidade a división provincial ten tres funcións: 

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

� Serve de división territorial da administración periférica do Estado central, representada 
pola figura do subdelegado do goberno.  

� É a entidade local de maior rango: a súa función é a de cooperar cos municipios. Os 
deputados da deputación provincial escóllense entre os concelleiros electos e o presi-
dente da deputación escóllese entre os deputados provinciais electos. 

Concello 

Concelleiros 

(elixidos pola cidadanía) 

Alcalde 

(elixidos polos concelleiros) 

Cultura Etc. Comercio Urbanismo Medio Benestar 
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Secuencia de actividades 

S43. No seguinte mapa anote o nome de cada comunidade autónoma. Cantas comu-
nidades autónomas hai na actualidade en España? En que se constituíron as ci-
dades de Ceuta e Melilla? 

 

 

S44. Explique como se levou a cabo o proceso autonómico en España durante a 
Transición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S45. Cales son as institucións de autogoberno de cada comunidade autónoma? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S46. Como se organiza o territorio en España? A través de que institucións? 
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S47. Explique que é un municipio e a organización do goberno municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S48. Como están representados os municipios na deputación provincial? Que figura 
representa o goberno na actualidade en cada provincia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.5 A Transición en Galicia 

En Galicia o proceso da transición tivo certas peculiaridades debido á súa particular com-
posición sociopolítica e á existencia do nacionalismo galego e do precedente do Estatuto 
Galego de 1936.  

En setembro de 1977 creouse a Asemblea de Parlamentarios de Galicia, formada polos 
deputados e senadores elixidos nas eleccións de xuño de 1977 e os tres senadores designa-
dos polo Rei. O seu cometido foi o de preparar a autonomía da comunidade autónoma. 
Apoiaron o seu labor todos os partidos políticos, excepto o BNPG, e a cidadanía a través 
de manifestacións.  

A preautonomía galega foi concedida o 11 de marzo de 1978, e formouse unha Xunta 
provisoria, integrada por once membros elixidos pola Asemblea de Parlamentarios e pre-
sidida por Antonio Rosón.  

A constitución aprobada o 6 de decembro de 1978 incluía a Galicia entre as tres nacio-
nalidades históricas que tiñan acceso rápido a un Estatuto e con maior nivel de autogober-
no, grazas a contar xa en 1936 cun Estatuto de Autonomía (Cataluña, Euskadi e Galicia). 

O presidente da preautonomía, de acordo coa Asemblea de Parlamentarios, nomeou 
unha comisión redactora do Estatuto na que estaban presentes os partidos relevantes. O es-
tatuto elaborado foi entregado o 9 de abril 1979, e deseñaba unha autonomía igual que a 
catalá. Malia que o goberno central da UCD presentou atrancos e pretendía outorgarlle a 
Galicia unha menor autonomía, finalmente cedeu e o Estatuto de Autonomía de Galicia foi 
referendado polo pobo galego o 21 de decembro de 1980, cun nivel de abstención moi alto 
(73,5 %). 

O Estatuto de Autonomía foi promulgado mediante lei orgánica o 6 de abril de 1981. 
Establecía o Parlamento e a Xunta de Galicia, creándose así un novo marco para a vida 
política de Galicia. 

A Comunidade Autónoma de Galicia  

O Estatuto de Autonomía é a lei básica de Galicia; regula as súas competencias e establece 
as súas institucións de goberno. 
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Entre as competencias que ten o goberno galego figura a organización das institucións au-
tonómicas e do territorio, o ensino do galego, a asistencia social, etc. As institucións da 
Comunidade Autónoma de Galicia 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. O número de deputados distribú-
ese así: 10 fixos para cada provincia, e os 35 restantes en proporción á poboación de 
cada unha delas. Para as eleccións de outubro de 2012, a distribución de escanos foi es-
ta: 24 para A Coruña; 22 para Pontevedra; 15 para Lugo e 14 para Ourense. É función 
do Parlamento elixir entre os seus membros o Presidente da Xunta. 

� 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 (unha lexislatura). 

� Presidente da Xunta: dirixe e coordina a actividade da Xunta, e 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. 

� Tribunal Superior de Xustiza.  

� Valedor do Pobo. 

No Estatuto de Autonomía establécese a cooficialidade do idioma galego, institucionalí-
zanse os símbolos e as efemérides que previamente creara o nacionalismo (himno, bandei-
ra, Día da Patria Galega, etc.) e a obriga normativa de promover a cultura propia. 

A Constitución española organiza o territorio de Galicia en catro provincias. O Estatuto 
organízao en concellos e en 53 comarcas. 

  

División provincial de Galicia Mapa das comarcas galegas 

 



 

Páxina 58 de 67 

 

 

[Documento ��] 

Artigo 1: 

Galicia, nacionalidade histórica, constitúese en Comunidade Autónoma (...) 

A Comunidade Autónoma, a través de institucións democráticas, asume como tarefa principal a defensa da identidade de Gali-
cia e dos seus intereses, e a promoción da solidariedade entre todos cantos integran o pobo galego. 

Artigo 5: 

A lingua propia de Galicia é o Galego. 

Os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e todos teñen dereito de os coñecer e de os usar. 

Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos 
os planos da vida pública, cultural e informativa, e disporán os medios necesarios para facilitar o seu coñecemento. 

Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua. 

Artigo 6: 

A bandeira de Galicia é branca cunha banda diagonal de cor azul que atravesa desde o ángulo superior esquerdo ao inferior 
dereito. 

Galicia ten himno e escudo de seu. 

Estatuto de Autonomía da Comunidade Autónoma de Galicia 

 
 

[Documento ��] 

  

Escudo de Galicia Bandeira de Galicia 

 

Secuencia de actividades 

S49. Explique como foi o proceso da redacción do Estatuto de Autonomía e a posta 
en funcionamento da Xunta de Galicia. 
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S50. Escriba as institucións de autogoberno que se encargan destas funcións: 

���� Presidir a Xunta  

���� Facer cumprir as leis  

���� Controlar a acción do Goberno  

���� Aprobar os orzamentos  

���� Proporlle leis ao Parlamento  

S51. Que partido ou partidos políticos gobernan na actualidade en Galicia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S52. Identifique os presidentes da Comunidade Autónoma de Galicia e os anos en 
que gobernaron. 
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2.2.6 España no escenario internacional 

Dende comezos da transición á democracia, a diplomacia española intentou normalizar as 
relacións con todos os países, tratando de superar as limitacións do réxime franquista e 
buscando participar de maneira activa nas institucións internacionais cun peso político re-
levante. 

Os gobernos da UCD buscaron un consenso coa oposición na política exterior que tiña 
como obxectivo: 

� Establecer relacións diplomáticas con todos os países do mundo. 

� Integración na Comunidade Europea e nas demais institucións europeas. 

� Desenvolver relacións de amizade e cooperación cos Estados Unidos. 

� Apertura do debate parlamentario para integrarse na OTAN. 

� Restaurar a integridade territorial no caso de Xibraltar. 

� Revisión do concordato coa Santa Sede. 

O ingreso na Unión Europea 

A Unión Europea (UE) está formada por un conxunto de países europeos con réximes po-
líticos democráticos que se comprometeron a defender valores como a democracia, a li-
berdade e a xustiza social, traballar xuntos pola paz e pola prosperidade e o benestar dos 
pobos e dos seus cidadáns, fomentando a axuda entre países.  

Na actualidade a Unión Europea está formada por 28 Estados que teñen como obxecti-
vo final acadar un sistema económico e político comúns. 

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 firmaron en París un tratado que creou a Co-
munidade Europea do Carbón e do Aceiro (CECA). En 1957 Alemaña (República Fede-
ral), Italia, Francia, Países Baixos e Luxemburgo asinaron o Tratado de Roma, creando a 
Comunidade Económica Europea (CEE) co obxectivo de estableceren un mercado común 
europeo que permitise a libre circulación de bens, servizos, persoas e capitais e facilitase 
así o desenvolvemento económico, permitindo ademais competir economicamente con 
Xapón e Estados Unidos.  

� Esta primeira comunidade europea foise ampliando coa incorporación de novos países: 
– 1973: Dinamarca, Irlanda e o Reino Unido. 
– 1981: Grecia. 
– 1986: España e Portugal. O mesmo ano asinouse a Acta Única Europea, que entrou 
en vigor o 1 de xullo de 1987. 

– 1990: Alemaña do Leste. 
– 1992: en febreiro asínase o Tratado de Maastricht e a Comunidade Económica Eu-
ropea pasa a denominarse Unión Europea. No tratado recóllese o establecemento da 
moeda única para o 1 de xaneiro de 1999, as eleccións ao Parlamento Europeo e po-
líticas de solidariedade coas rexións menos desenvolvidas. 

– 1995: Austria, Finlandia e Suecia. 
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– 2002: o euro comeza a circular o 1 de xaneiro en Alemaña, Austria, Bélxica, España, 
Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, os Países Baixos e Portugal.  

– 2004: Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, a República Che-
ca, Eslovaquia e Eslovenia. 

– 2007: Romanía e Bulgaria. Eslovenia comeza a utilizar o euro como moeda. 
– 2013: ingresa Croacia. 

Os obxectivos da Unión Europea 

� Impulsar o progreso económico a través dun mercado único e dunha moeda común. 

� Garantir a liberdade, a seguridade e a xustiza para toda a cidadanía. 

� Afirmar a identidade europea ofrecendo axuda aos países extracomunitarios. 

� Implantar a cidadanía europea con dereitos e deberes comúns para toda a Unión. 

� Desenvolver o sentido comunitario a partir de leis e normas comúns. 

As institucións da Unión 

� Consello Europeo: é o responsable das orientacións xerais e máis importantes. Está 
composto por todos os xefes de Estado ou de Goberno dos países membros, e os seus 
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 UE. Ás veces, cando os asuntos así o requiren, asisten outros ministros.  

� Parlamento Europeo: representa os cidadáns e as cidadás da Unión Europea, e os seus 
membros son escollidos directamente por eles (por sufraxio universal). Os eurodeputa-
dos organízanse por grupos políticos, de acordo cos partidos que representan. O parla-
mento ten a función lexislativa, elabora as leis e aproba os orzamentos da UE. Organí-
zase en comisións para 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 cun mandato de 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, 
que se renova cada cinco anos. Este tribunal atende a cidadanía e as institucións comu-
nitarias que o necesitan. 

� Defensor do Pobo: pode ser consultado polos cidadáns e as cidadás dos estados mem-
bros que consideran que foron tratados inxustamente por algunha institución da UE. 

� Outras institucións. 
– Banco Central Europeo: xestiona o euro e a política monetaria da UE.  
– 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. 
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– Consello Económico e Social: representa a sociedade civil organizada (sindicatos, 
empresarios, consumidores, etc.). 

A posición de España dentro da UE 

Cando se firma o Tratado de Roma en 1957, España tiña un réxime ditatorial. Os países 
asinantes non contaron con ela xa que non cumpría cos requisitos políticos necesarios. En 
1979 comezaron as negociacións para a adhesión de España á CEE (Comunidade Econó-
mica Europea). O requisito esixido era dispoñer de institucións democráticas e a adapta-
ción da economía española á comunitaria, sobre todo no ámbito da produción agraria e 
pesqueira. España, ademais, solicitou tempo para adaptarse á unión aduaneira e á existen-
cia de determinados monopolios, e permitir así a integración progresiva dalgúns sectores 
produtivos. Despois de longas negociacións, tanto España como Portugal incorporáronse á 
CEE en 1986. España pasou a ter oito votos no Consello de Ministros e 2 Comisarios na 
Comisión Europea. Tras as sucesivas ampliacións, contaba cun comisario e 54 deputados 
no Parlamento Europeo (dun total de 738 membros). Para as eleccións de 2014, España 
ten asignados 54 escanos no parlamento. 

Balance da incorporación de España á Unión Europea 

Parte do actual desenvolvemento económico e social de España débese ao proceso de in-
tegración europea: 

� España comezou a recibir fondos da UE dende 1987. Estas axudas europeas crearon 
uns 300.000 empregos anuais. 

� A renda per cápita situábase en decembro de 2013 no 96 % da media comunitaria (e no 
ano 1986 era dun 68 % respecto á media comunitaria). 

� O 90 % das inversións 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 (Erasmus, Lingua). 
– A Tarxeta Sanitaria Europea, que asegura o tratamento médico e cirúrxico para os 
españois que viaxan pola UE. 

– Restauración ou reconstrucións do patrimonio artístico-monumental. 

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

� 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 de España. 

� Galicia, como o resto de España, comezou a recibir fondos da UE en 1987, que reper-
cutiron 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 infraestru-
turas (autovías e ampliación de portos) e á restauración do patrimonio artístico-cultural. 

� Determinadas medidas na agricultura e na gandería prexudicaron a economía de Gali-
cia: a cota leiteira, a reestruturación da gandería e o arrinque de vides, etc. 

� Galicia recibiu fondos para renovar o sector pesqueiro. Pretendíase conseguir un sector 
máis competitivo, desde a extracción á comercialización, axustando o tamaño e as ca-
racterísticas da flota ás posibilidades e ás exixencias dos novos caladoiros. 
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Con esa finalidade, construíronse novos barcos, modernizáronse os existentes, despezá-
ronse moitos e creáronse empresas mixtas noutros países con ricos caladoiros. Algu-
nhas destas medidas xeraron paro no sector pesqueiro. 

� A industria galega tiña moitas limitacións ante as empresas europeas: falta de competi-
tividade, especialización en sectores de pouca demanda, reducido tamaño das empresas, 
escaso desenvolvemento tecnolóxico, etc. A desaparición de aranceis acelerou o proce-
so de reconversión industrial, que afectou sobre todo o sector naval en Vigo e Ferrol. 

� Os estudantes galegos participan nos programas educativos europeos (Erasmus, Come-
nius, Lingua, Sócrates, actual Erasmus +, etc.). 

� Tarxeta Sanitaria Europea, que asegura o tratamento médico e cirúrxico para os espa-
ñois que viaxan pola UE. 

A eurorrexión atlántica Galicia-Norte de Portugal 

 Coa entrada da Península Ibérica na Unión Europea, a fronteira administrativa que sepa-
raba Galicia e o norte de Portugal diluíuse. A cooperación transfronteiriza, amparada pola 
UE, deu lugar á creación de entidades coma o Eixo Atlántico e a Comunidade de Traballo 
Galicia-Norte de Portugal, que traballan para converter as dúas rexións, ata agora obxecti-
vo 1 nos programas europeos, en competitivas no mercado global. 

O Eixo Atlántico 

Esta asociación crea un espazo rexional interestatal que persegue eliminar efectivamente 
as dificultades á libre circulación de persoas, capitais, mercadorías e servizos. 

 O nacemento do Eixo (1992), aos seis anos da integración na UE de España e Portugal, 
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 historia do Eixo comezou co deseño conxunto dun plan estratéxico que integraba un 
plan de infraestruturas en marcha case na súa totalidade actualmente. A eurorrexión 
abrangue unha poboación de seis millóns de habitantes e ten unha extensión de 50.000 
quilómetros. As dezaoito cidades do Eixo, catro delas Patrimonio da Humanidade, confi-
guran o sistema urbano da eurorrexión e agrupan en conxunto aproximadamente o 50 % 
da súa poboación. A experiencia compartida é un dos principais valores: as dezaoito cida-
des do Eixo acolléronse a programas europeos para a rehabilitación dos seus cascos histó-
ricos e elaboraron Axendas 21 con equipos similares. 

Este espazo rexional integra as seguintes cidades: A Coruña, Lugo, Ferrol, Ourense, 
Santiago, Pontevedra, Vigo, Porto, Braga, Bragança, Chaves, Viana do Castelo, Vila Real, 
Vilagarcía de Arousa, Monforte de Lemos, Guimarães, Peso da Régua e Vila Nova da Ga-
ia. As cidades pretenden ser os auténticos motores do desenvolvemento do espazo rexional 
en que se insiren, e caracterízanse por teren similares realidades socioeconómicas e cultu-
rais. 

Un dos eixes arredor dos cales debe xirar a construción do espazo da Eurorrexión Gali-
cia-Norte de Portugal é a mellora das infraestruturas, básicas para o desenvolvemento co-
mún (como é a conexión de alta velocidade ferroviaria entre Galicia e o país veciño). 
Asemade, é esencial a colaboración en materia ambiental e, en concreto, o compromiso co 
desenvolvemento sustentable.  

A sinatura da declaración de intencións contida na Carta Aalborg por parte das 18 cida-
des que conforman o Eixo Atlántico pretende xerar un comportamento responsable en ma-
teria ambiental dentro destas urbes, así como preservar os seus recursos naturais. Este do-
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cumento supón un compromiso para tratar de reverter o proceso de degradación do con-
torno natural a través da redución das emisións contaminantes; a promoción do uso da 
enerxía solar e da eólica como alternativas limpas fronte ás enerxías non renovables; o 
fomento da reciclaxe e da xestión responsable dos residuos; e a xeración das condicións 
necesarias para frear a especulación urbanística e a destrución da paisaxe.  

Secuencia de actividades 

S53. Localice no seguinte mapa os 28 Estados que actualmente forman a UE. 

 

S54. Responda ás preguntas. 

���� Cal foi o primeiro tratado europeo? 
Cando se asinou? 

 

���� Cales foron os países fundadores 
da Comunidade Económica Euro-
pea? 

 

���� Que cambios se producen na CEE 
tras a firma do Tratado de Maas-
tricht? 

 

���� Que vantaxes pode ter o desenvol-
vementos do mercado común euro-
peo? 
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S55. Cales son os principais obxectivos da UE? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S56. Enumere e describa as funcións das principais institucións da UE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S57. Responda: 

���� Por que non participou España na 
creación da CEE? 

 

���� Cando comezaron as negociacións 
para a adhesión de España a CEE? 

 

���� En que ano se incorporou España á 
CEE? 

 

S58. Que cambios económicos experimentou España tras o ingreso na Unión Euro-
pea? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S59. Cite algúns proxectos financiados polos fondos europeos. 
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S60. Analice que beneficios e desvantaxes tivo para Galicia a entrada de España na 
Unión Europea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S61. Que é a Eurorrexión Atlántica Galicia-Norte de Portugal e cales son os seu ob-
xectivos?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S62. Realice as seguintes tarefas: 

� Sombree no mapa os 28 países membros da Unión Europea.  

� Localice despois e sinale a eurorrexión Galicia–Norte de Portugal.  
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���� Por que se di que se trata dunha 
rexión periférica no territorio da 
Unión? 

 

���� Cales son os países máis impor-
tantes desde o punto de vista eco-
nómico da Unión? 

 

 


