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1. Introdución 

1.1 Descrición da unidade didáctica 
Dentro do módulo 4, esta é a terceira das catro unidades didácticas que o constitúen. Leva 
como título España en democracia e está estruturada en dúas partes. 

A primeira inclúe conceptos básicos de política e unha análise sinxela dos alicerces do 
sistema democrático. É imprescindible o dominio destes conceptos e fundamentos para 
entender o proceso de transición dunha ditadura a unha democracia e, sobre todo, para 
comprender o que é unha democracia. 

A segunda céntrase na historia máis recente de España e de Galicia. Abrangue desde a 
fin da ditadura franquista, en 1975, ata a actualidade, o período máis esperanzador e atra-
ente da nosa historia contemporánea.  

1.2 Contextualización histórica 

Logo dunha longa ditadura, a instauración dun sistema democrático liberal como os de 
Europa Occidental foi a obra máis destacada do período.  

O tránsito cara á democracia non foi sinxelo nin doado, e mesmo se lle puxeron fortes 
atrancos, como foi o intento de golpe de Estado do 23 de febreiro de 1981 para volver á 
ditadura.  

Ao intento golpista cómpre engadirlle outras dificultades que entorpecían o proceso 
democratizador: a crise económica mundial que afectou fortemente, dando lugar ao pe-
chamento de empresas e a un grande número de desempregados; a oposición dos sectores 
adictos a Franco; as mobilizacións sociais; as reivindicacións dos partidos políticos, que 
non sempre se podían atender; e a presenza continua da acción terrorista. 

Pero grazas á ilusión e á esperanza do pobo e ao esforzo e á vontade das forzas políticas 
e sindicais, chegouse a unha democracia moderna, baixo a forma de Estado dunha monar-
quía parlamentaria. A forte implicación no proceso democratizador por parte do rei e do 
presidente do Goberno Adolfo Suárez contou coa colaboración da maioría dos líderes po-
líticos e sindicais.  

En 1976, a aprobación da Lei para a reforma política constituíuse na base legal funda-
mental para pasar dun réxime ditatorial a outro democrático. 

As primeiras eleccións democráticas desde a II República celebráronse en xuño de 
1977. Delas xurdiron unhas Cortes que tiveron como misión primordial elaborar o elemen-
to básico de toda democracia, unha Constitución, que sería referendada polo pobo español 
o 6 de decembro de 1978. 

Tamén en 1977, os líderes dos partidos políticos asinaron os Pactos da Moncloa. A súa 
finalidade era acadar acordos económicos, políticos e sociais para reducir os conflitos so-
ciais e afianzar a democracia. 

Coa Constitución aprobada, desde 1979 celébranse periodicamente eleccións democrá-
ticas para elixir representantes municipais, autonómicos e estatais. A alternancia entre so-
cialistas e populares no goberno de España consolidou e fortaleceu o sistema democrático. 
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O recoñecemento constitucional do dereito á autonomía por parte das nacionalidades e re-
xións de España deu lugar ao Estado das Autonomías, que posibilitou o seu autogoberno. 
Así, Galicia alcanzou o seu Estatuto de Autonomía, que se interrompera en 1936. 

A proxección internacional de España viuse reforzada desde que en 1986 ingresou na 
Comunidade Económica Europea. Hoxe converteuse nunha potencia económica, afectada 
pola crise iniciada en 2008. 

Logo de rematado o estudo desta unidade, deberá ser quen de:: 

� Comprender os conceptos elementais da ciencia política. 

� Identificar os principios e institucións básicos do sistema democrático. 

� Diferenciar os estados democráticos das ditaduras. 

� Valorar a democracia como o sistema político que mellor responde á nosa dignidade 
como persoas. 

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

� Coñecer as etapas da transición democrática española.  

� Distinguir as persoas que, xunto coa grande masa social, foron protagonistas dos cam-
bios dese período e responsables de estabilizar o réxime democrático.  

� Comprender os pasos seguidos e os instrumentos utilizados para rematar co réxime 
franquista e instaurar un réxime de liberdades democráticas.  

� Coñecer os principais obstáculos que se interpuxeron no camiño cara á democracia.  

� Recoñecer os principios fundamentais da Constitución de 1978. 

� Identificar e coñecer os dereitos, os deberes e as liberdades fundamentais que recoñe-
cen a Constitución española e o Estatuto de autonomía de Galicia.  

� Analizar a construción e consolidación do Estado das Autonomías.  

� Coñecer o proceso de ingreso de España na Comunidade Económica Europea.  

� Analizar a traxectoria política dos gobernos do PSOE entre 1982 e 1996. 

� Comparar as accións políticas das dúas lexislaturas do Partido Popular (1996-2004). 
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2. Secuencia de contidos e actividades 

2.1 A democracia 

2.1.1 Conceptos básicos de política 

A palabra poder refírese á capacidade de conseguir que a conduta dos demais se adapte á 
vontade de quen o exerce; esta adaptación pode facerse pola forza ou por convencemento. 
O poder político busca sempre a súa lexitimidade. 

Non facemos o que os demais queren sen protestar, como as abellas, senón que é preciso convencernos e moitas veces 
obrigarnos a desenvolver o papel que a sociedade nos atribúe (... ) Non desobedecemos porque non queiramos obedecer 
xamais a nada nin a ninguén, senón porque queremos mellores razóns para obedecer das que nos dan e xefes que orde-
nen cunha autoridade máis respectable. 

Savater, Fernando: Política para Amador. Ed. Ariel. 1994 

Quen ten autoridade ten a capacidade de exercer o poder sobre outras persoas. Se unha au-
toridade exerce o poder buscando só someter as persoas á súa vontade ou sen facer caso 
das leis, está obrando de xeito autoritario.  

Nos sistemas políticos modernos, a autoridade reside basicamente no Estado, do que 
forman parte o Goberno central, o das comunidades autónomas, os concellos (alcaldes e 
concelleiros), os parlamentos, calquera tribunal de xustiza, o exército, a policía...; é dicir, 
calquera persoa ou institución que teña autoridade.  

 

A administración pública ou burocracia é a organización que ten o 
poder político para levar a cabo as súas actuacións. Divídese en 
administración central, autonómica e local (os concellos). Está 
constituída por elementos de distintos rangos, desde os máximos 
responsables (ministros, conselleiros e alcaldes), ata os funciona-
rios que nos atenden nos portelos. 

Un dos trazos esenciais do Estado é que está lexitimado para exercer a violencia, a través 
do exército e dos corpos policiais, e para establecer a recadación de impostos. Dentro do 
Estado, o goberno é quen dirixe o exercicio do poder, por medio da administración, o 
exército e a diplomacia.  

Os fundamentos do sistema democrático 

A palabra democracia é de orixe grega, e refírese a un sistema político no que a soberanía 
(a orixe ou fonte do poder político) reside na cidadanía. Os seus fundamentos son: 
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� División de poderes: executivo, lexislativo e xudicial; é dicir, independencia de cada 
un respecto aos outros dous. O poder lexislalivo controla o Goberno ou poder executi-
vo.  

� Eleccións por parte da cidadanías das persoas que van exercer o poder político e a auto-
ridade durante o tempo establecido pola lei. Xeralmente elíxese o poder lexislativo (de-
putados e senadores) nas eleccións xerais; os deputados autonómicos, nas eleccións au-
tonómicas; e os concelleiros, nas eleccións municipais.  

� Soberanía popular. Todas as eleccións se basean neste concepto básico, que quere di-
cir que o poder reside no pobo: por iso a cidadanía elixe os seus gobernantes. Este con-
cepto é o que lle dá lexitimidade ao sistema democrático.  

As eleccións democráticas deben ser libres (calquera persoa pode presentarse como 
candidata), plurais (os electores poden elixir entre diferentes opcións), por sufraxio 
universal (todas as persoas maiores de idade poden votar sen ningún tipo de discrimi-
nación) e periódicas (celebraranse cada certo tempo).  

 

O sufraxio universal foi un longo proceso que se iniciou co liberalismo. 
Nun primeiro momento estableceuse o sufraxio restrinxido ou censatario e 
exclusivamente masculino (só votaban os homes cuns ingresos económi-
cos determinados). Posteriormente foise abrindo camiño o sufraxio univer-
sal masculino. Finalmente, o sufraxio universal de homes e mulleres es-
tendeuse paseniño logo dunha longa loita das mulleres para alcanzar o 
seu dereito ao voto. 

� Respecto aos dereitos e ás liberdades: expresáronse por primeira vez durante a Revo-
lución Francesa e plásmanse na Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948. 
As liberdades de expresión, de prensa, de opinión, de conciencia, de crenzas, de asocia-
ción... son os piares da democracia.  

� Pluralismo de partidos: é dicir, a libre participación dos partidos políticos nas elec-
cións. Son a canle a través da que as persoas participan na vida política: presentan as 
súas candidaturas e os seus programas, onde se recollen os obxectivos que se propoñen 
alcanzar se acceden ao poder.  

� Persoas libres e iguais ante a lei. Todos debemos ser tratados en igualdade de condi-
cións e ter as mesmas oportunidades sen ter en conta a raza, a orixe, o sexo, a situación 
económica, as crenzas...  

� Tolerancia. A democracia implica convivir cos que non esteamos de acordo, cos que 
defenden outras ideas e outros intereses. A verdadeira democracia fundaméntase no 
respecto polas persoas.  

� Constitución. Sometemento de todos os cidadáns a unha lei fundamental, a Constitu-
ción, creando así o chamado Estado de Dereito.  

Diferenzas cos sistemas non democráticos 

Os sistemas non democráticos reciben o nome de ditaduras, réximes autoritarios ou tiraní-
as. as súas características fundamentais son as seguintes: 
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���� O poder reside nunha soa persoa ou nun grupo reducido, que go-
bernan segundo os seus intereses. 

���� Non se respecta a división de poderes: controlan todo o poder do 
Estado, ditan as leis e interveñen no poder xudicial. 

���� O Goberno non ten límites nin control. 
���� Non existe un Estado de Dereito que garanta as liberdades indivi-

duais e colectivas, nin os dereitos humanos. 
���� Non hai pluralismo político nin ideolóxico; ás veces só se permite a 

existencia do partido do goberno. 
���� Non hai eleccións libres; reprímese toda disidencia política, de 

acordo coa ideoloxía dos que teñen o poder. 
���� Contrólase ferreamente a sociedade, impondo ideas relixiosas e 

valores mediante a propaganda e o control dos medios. 
���� Descualifícase a función política. 

As eleccións: un modo de participación democrática 

Nas actuais democracias os cidadáns non somos os que tomamos as decisións políticas, 
senón que son os nosos representantes elixidos os que exercen directamente o poder; por 
iso se lle dá a este sistema o nome de democracia representativa. Os elementos fundamen-
tais das votacións democráticas son:  

� Circunscricións ou distritos electorais. O conxunto de electores agrúpase dentro dun 
territorio chamado circunscrición electoral; en España a base das circunscricións elec-
torais son as provincias, para as eleccións xerais e autonómicas, e os concellos, para as 
eleccións municipais.  

� Candidaturas. Son as listas de candidatos que cada partido presenta ás eleccións.  

� Fórmula electoral. É a ecuación matemática que converte o total de votos emitidos en 
número de representantes elixidos. En España aplícase a fórmula proporcional, que dis-
tribúe os escanos proporcionalmente ao número de votos que cada partido obtén nunha 
circunscrición. Para realizar o reparto de escanos, en España utilízase a fórmula 
D´Hont, que esixe un mínimo de votos para que o partido teña representación, polo que 
favorece os grandes partidos, que son os máis votados.  

A responsabilidade cidadá: os impostos e os servizos públicos 

Os impostos son as contribucións económicas que os cidadáns e as cidadás lle fan ao Es-
tado, co fin de organizar a vida social, contribuír a soster os servizos públicos do Estado e 
responder ás necesidades de todos os membros da sociedade. A través deles distribúense 
os recursos, para garantir a igualdade de oportunidades e a protección dos membros máis 
débiles da sociedade. Existen varios tipos de impostos: 

� Impostos directos: aplícanse sobre os ingresos e as propiedades das persoas. Establé-
cense sobre unha base de porcentaxes progresivas sobre o nivel de renda de cada persoa 
traballadora. O imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) é un imposto sobre a 
renda obtida polas persoas residentes en España nun ano. O imposto de sociedades (IS) 
recae sobre os beneficios que xeran as empresas.  

� Impostos indirectos: aplícanse aos que adquiren ou reciben un ben ou servizo. O im-
posto sobre o valor engadido (IVE), é un imposto indirecto. Tamén existen outros im-
postos indirectos sobre o consumo de determinados produtos como son os combusti-
bles, as bebidas alcohólicas e o tabaco. 



 

Páxina 9 de 45 

 

  

En España, o organismo que recada os impostos é a Axencia Tributaria, dependente do 
Ministerio de Economía e Facenda, aínda que parte dos impostos a xestionan as comuni-
dades autónomas. Os concellos e as autonomías teñen tamén impostos propios.  

Todas as persoas cun traballo remunerado teñen a obriga de pagar impostos e facer a 
declaración da renda anual, na que se teñen que declarar os bens persoais, as ganancias re-
cibidas e todos os impostos pagados nun ano. Págase proporcionalmente ao que se ingresa 
anualmente. 

Os gobernos de España e das Comunidades Autónomas presentan cada ano os Orza-
mentos Xerais aos respectivos parlamentos para a súa aprobación. Nos orzamentos apare-
ce a previsión de gastos do Estado e das Comunidades Autónomas para ese ano, e ao 
mesmo tempo reflíctese o que se prevé ingresar para facer fronte a eses gastos. 

En que se gastan os nosos impostos 

���� Soster a Seguridade Social e garantir a atención médica a toda a cidadanía. 

���� Pagarlles as pensións ás persoas xubiladas. 

���� Facilitar a educación gratuíta a todas a cidadanía. 

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

���� Construír estradas e mellorar os sistemas de transportes do Estado. 

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

���� Manter as forzas de seguridade do Estado, como son a policía, garda civil ou militares. 

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

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

A cidadanía activa: a participación cidadá nos estados democráticos 

Nos réximes democráticos as persoas poden agruparse segundo as súas opinións, crenzas 
ou valores. Este é a orixe das asociacións voluntarias de persoas, que actúan como inter-
mediarias entre a cidadanía e o Estado. Así, a cidadanía pode participar activamente nos 
centros de ensino, nas asociacións veciñais, nas decisións políticas locais, ou nas de carác-
ter autonómico, estatal e europeo.  

En Galicia temos exemplos da cidadanía activa, con manifestacións cidadás contra algo 
que se consideraba inxusto: o caso do Prestige, que deu lugar ao movemento cidadán 
Nunca Máis, e tamén a campaña contra a Guerra de Iraq. 

� Partidos políticos. Son asociacións voluntarias de persoas, dotadas de programas de 
goberno da sociedade, que concorren ás eleccións mediante a presentación dos seus 
candidatos. Cada partido político ten a súa ideoloxía, que se reflicte no programa.  

� Sindicatos. Son organizacións de traballadores para mellorar as súas condicións labo-
rais. Teñen como funcións principais representar os intereses dos seus afiliados; fixar, 
xunto cos empresarios, os salarios e as condicións laborais mediante a negociación co-
lectiva; convocar folgas como forma de presión.  

� Organizacións non Gobernamentais (ONG). Son organizacións privadas, constituí-
das por voluntarios, que non dependen de ningún Estado e perseguen, polo xeral, fins 
humanitarios. Para lograren os seus obxectivos, financian proxectos propios e mobili-
zan a opinión pública para obrigar os gobernos a aplicar políticas para resolvelos. Fi-
náncianse coas achegas de socios particulares, empresas ou asociacións. Xorden a partir 
da década de 1970, e desde finais do século XX e primeiros anos do século XXI a súa 
influencia foi aumentando. Dependendo das causas que defendan, hai varios tipos: 
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– Unhas promoven accións humanitarias ante a fame ou catástrofes naturais: Cruz 
Vermella, Mans Unidas, Intermón-Oxfam, Médicos sen Fronteiras... 

– Outras promoven os dereitos humanos, como Amnistía Internacional, ou traballan 
para protexer a natureza e o medio natural, como Greenpeace, WWF... 

Secuencia de actividades 

S1. Relacione estas palabras coas frases que as seguen: poder, lexitimidade, autori-
dade, Estado, goberno, diplomacia e burocracia. 

� Exerce o poder sobre outras persoas. 

� Aceptación pacífica do poder por parte dos que obedecen. 

� Exerce a autoridade nos sistemas políticos actuais. 

� Encárgase das relacións cos outros estados. 

� Instrumento do poder político para realizar as súas funcións. 

� Capacidade para que os demais obedezan a quen manda. 

� Dirixe o exercicio do poder. 

S2. A idea do texto de Savater, con que frase do punto anterior a relacionaría? 

S3. Das seguintes características, indique as que definen un Estado democrático. 

� a) A súa lexitimidade reside na soberanía popular. 

� b) Unha única autoridade controla os tres poderes. 

� c) Está vixente o Estado de Dereito. 

� d) O poder executivo non está sometido a ningún control. 

� e) Respéctase a Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

� f) Nas eleccións participan máis dun partido político. 

S4. Explique os requisitos que deben reunir as eleccións para que se poidan consi-
derar democráticas.  

S5. En que se diferencian os impostos directos dos indirectos? Poña un exemplo de 
cada clase. Cal é o destino dos nosos impostos?  

S6. Que función desenvolven os partidos políticos nos sistemas democráticos?  
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2.2 A democracia en España 

2.2.1 A transición democrática (1975-1978) 

Características da transición 

 

O 20 de novembro de 1975 finaba en Madrid Francisco Franco, rematando así 
unha ditadura de case corenta anos.  

Logo da morte de Franco iniciábase un proceso político destinado a instaurar a democra-
cia, coñecido co nome de transición. Para uns historiadores, remataría en 1977, cando se 
aproba a Lei de Reforma Política; para outros, culmina coa aprobación da Constitución de 
1978; hai opinións que defenden que acabaría en 1982, ano da vitoria socialista nas elec-
cións xerais; e outros van máis alá e póñenlle fin á transición en 1986, cando España in-
gresa na Comunidade Económica Europea. En síntese, caracterízase porque: 

� Foi un proceso graduado no tempo: os responsables políticos organizaron por priorida-
des as tarefas básicas para chegar á democracia.  

� Estivo baseada no equilibrio: foise desmantelando paulatinamente o réxime franquista e 
construíndo o sistema democrático.  

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

� Os cambios foron lexitimados pola sociedade mediante dúas consultas populares: os re-
ferendos da Lei de Reforma Política, en 1977, e da Constitución, en 1978.  

O Goberno de Arias Navarro 

 

O 22 de novembro de 1975 Juan Carlos de Borbón foi proclamado rei 
polas Cortes. O primeiro Goberno da recentemente estreada Monarquía 
estivo presidido por Carlos Arias Navarro, presidente do derradeiro Go-
berno de Franco, o que xerou unha forte desilusión porque se interpre-
tou como unha continuidade do réxime. Arias Navarro negábase a cal-
quera cambio político. A actitude inmobilista de Arias, a súa incapacida-
de para solucionar os problemas de orde pública, e a presión das forzas 
democráticas e do rei forzaron a súa dimisión. 

O Goberno de Adolfo Suárez 

En xullo de 1976 o rei nomeou como presidente do Goberno a Adolfo Suárez. Aínda que 
procedía do Franquismo, desenvolveu un programa reformista que levaría á instauración 
da democracia mediante unha serie de actuacións: 



 

Páxina 12 de 45 

 

 

� Reformouse o Código Penal para permitir a legalización da maioría dos partidos políti-
cos e concedeuse unha ampla amnistía para os presos políticos.  

� En novembro de 1976 promulgouse a Lei para a reforma política. 

� Regulamentouse o dereito de folga en marzo de 1977.  

� Legalizáronse o Partido Comunista e as centrais sindicais en abril de 1977.  

� O 15 de xuño de 1977 celebráronse eleccións xerais.  

� Elaborouse unha Constitución, aprobada en referendo o 6 de decembro de 1978.  

 

 “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 in-
troduciuse como principio lexitimador básico o principio democrático da 
Era previsible que as Cortes e o Consello (Nacional do Movemento) re-
accionaran de xeito contrario ante un proxecto que implicaba a súa diso-
lución. 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) 

� 1976: Lei para a Reforma Política. 

A obra máis importante do Goberno de Adolfo Suárez foi a Lei para a Reforma Políti-
ca, elemento fundamental para pasar desde a ditadura a un réxime democrático: supri-
mía as Cortes franquistas, e posibilitaba a convocatoria de eleccións xerais democráti-
cas e a elaboración dunha Constitución. Esta lei foi aprobada polas Cortes franquistas, 
que eran as vixentes. O 15 de decembro de 1976 someteuse a referendo, sendo aproba-
da maioritariamente polo pobo.  

���� Artigo 1. A democracia no Estado Español baséase na supremacía da lei, expresión da votade soberana do pobo (... ) A 
potestade de elaborar e aprobar as leis reside nas Cortes. O Rei sanciona e promulga as leis.  

���� Artigo 2. As Cortes compóñense do Congreso dos Deputados e do Senado. Os Deputados do Congreso serán elixidos 
por sufraxio universal, directo e secreto dos españois maiores de idade.  

���� Disposicións Transitorias. Primeira: o Goberno regulará as primeiras eleccións a Cortes para constituír un Congreso de 
350 deputados e elixir 207 Senadores (...) 

Lei para a reforma política 

Logo de obter un resultado favorable no referendo, Adolfo Suárez preparou as primei-
ras eleccións democráticas desde febreiro de 1936.  

� Eleccións xerais do 15 de xuño de 1977 

A elas concorreron moitos partidos políticos. Destacan as forzas de centro agrupadas na 
coalición UCD (Unión de Centro Democrático) liderada por Adolfo Suárez; os partidos 
de esquerda: PSOE, PCE e Partido Socialista Popular, encabezados respectivamente 
por Felipe González, Santiago Carrillo e Enrique Tierno Galván; Alianza Popular, par-
tido de dereita, liderado por Fraga Iribarne; a extrema dereita, representada por FET- 
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JONS (Falange) e Fuerza Nueva; os partidos nacionalistas Partido Nacionalista Vasco e 
Convergència Democrática de Catalunya; de extrema esquerda, como o Movemento 
Comunista, a Liga Comunista Revolucionaria, o Partido dos Traballadores de España.  

A vitoria foi para a UCD, seguida polo PSOE, o Partido Comunista e Alianza Popular. 
Agora o novo goberno, formado por ministros da UCD e presidido por Adolfo Suárez, 
tiña lexitimidade democrática, o primeiro despois de 41 anos.  

Os partidos e as forzas de oposición durante a transición 

Os grupos da oposición democrática constituíron Coordinación Democrática, que redactou 
un programa en marzo de 1976. Por outra banda, os seus representantes negociaron co 
Goberno de Suárez, entre decembro de 1976 e abril de 1977, a legalización dos partidos 
políticos, a lei de amnistía e a preparación das eleccións xerais do mes de xuño de 1977.  

Pola súa banda, as forzas franquistas tentaban paralizar todo intento de reforma. Diver-
sos grupos e partidos de extrema dereita coaccionaron ao Goberno, utilizando a violencia e 
tratando de mobilizar os sectores do exército máis antidemocráticos para dar un golpe de 
Estado que impedise á instauración democrática.  

Os atrancos á transición 

O camiño cara á democracia non estivo exento de sobresaltos. Grupos de extrema esquer-
da e de extrema dereita sacudiron a sociedade española cos seus atentados.  

A finais de xaneiro de 1977 comandos de extrema dereita asasinaron a cinco avogados 
laboralistas vinculados ao Partido Comunista de España.  

 

Nesas mesmas datas, a organización de extrema esquerda Grupo Revoluciona-
rio Antifascista Primeiro de Outubro (GRAPO), que iniciara a súa acción terroris-
ta nos derradeiros días do Franquismo, secuestrou o xeneral Villaescusa (pre-
sidente do Consello Supremo de Xustiza Militar) entanto que mantiña tamén se-
cuestrado a Antonio de Oriol y Urquijo (presidente do Consello de Estado). Días 
máis tarde asasinaron a dous policías e atentaron contra un coche da Garda 
Civil, resultando morto un dos seus ocupantes e feridos outros tres.  

Pola súa banda, ETA intensificou a súa actividade co obxectivo de que o gober-
no aceptase o programa para a independencia do País Vasco. As súas accións 
terroristas dirixíronse preferentemente contra o exército, a policía e a Garda Ci-
vil, iniciando unha escalada de violencia que tivo o seu momento álxido nos 
anos 1978, 1979 e 1980, nos que perderon a vida máis de 250 persoas. 

A tensión social e o medo temperáronse coa actitude serena do PCE, pola decisión do xe-
neral Gutiérrez Mellado, que se enfrontou aos militares ultras, e polo chamamento á calma 
de Suárez, quen insistiu en que a reforma seguiría adiante a malia o terrorismo.  

Os Pactos da Moncloa 

A política de consenso de Suárez logrou un dos maiores éxitos nos acordos cos axentes 
sociais e recollidos nos Pactos da Moncloa. Estes pactos, asinados en outubro de 1977 po-
los líderes dos partidos políticos con representación parlamentaria, establecían unha serie 
de acordos de carácter económico, político e social para consolidar a democracia e reducir 
a conflitividade social: moderación dos salarios, redución das cotas da Seguridade Social, 
reforma fiscal e financeira, control do gasto público, redución da inflación, mellora da ba-
lanza de pagamentos, control da Seguridade Social e un novo marco de relacións laborais. 
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Con estes pactos reduciuse a inflación do 40 ao 
16 %, mellorou a balanza de pagamentos e redu-
ciuse a conflitividade social coa celebración das 
primeiras elección sindicais e a elaboración do Es-
tatuto dos Traballadores. 

 

"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 
reservas de divisas pasaron de 4.000 millóns de dólares a mediados de 1977 a 10.000 millóns a finais de 1978; resta-
blecíase certo equilibrio nas contas das empresas, iniciándose unha tendencia alcista dos beneficios. E, sobre todo, pro-
ducíase un cambio importantísimo no clima político do país que permitiu chegar á Constitución. Os Pactos da Moncloa 
converteríanse 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.] 

A Constitución de 1978 

 

O 22 de agosto de 1977 constitúense as novas Cortes democráticas, como 
consecuencia das eleccións do 15 de xuño. Aos poucos días formouse 
unha comisión de deputados encargada de redactar un proxecto de Consti-
tución. O 6 de decembro o pobo español ratificouna en referendo, cun 78,9 
% de votos afirmativos sobre un 67,1 % de participación. 

Esta constitución representa o segundo intento do século XX de establecer un sistema de-
mocrático en España; o primeiro foi a Constitución de 1931. Posibilitou a transición dun 
sistema político ditatorial a outro democrático, e foi o froito dun consenso entre os dife-
rentes partidos políticos. Con ela implántase en España un Estado social e democrático de 
Dereito no que: 

� Prevalecen os intereses da sociedade sobre os de grupo (Estado social).  

� Asegúrase o poder da Lei como conxunto de normas que hai que respectar, sen diferen-
zas, discriminacións ou privilexios entre as persoas.  

� Adóptase a monarquía parlamentaria como forma de Estado.  

� Establécese a división de poderes.  
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� A súa lexitimación é a soberanía nacional.  

� Garántese a liberdade, a igualdade ante a lei, o pluralismo ideolóxico e a convivencia 
democrática.  

� Recoñécense dereitos sociais (Estado do Benestar).  

� Recoñécese a existencia de nacionalidades e rexións que darán lugar ás Comunidades 
Autónomas.  

Constitución española 

���� Titulo Preliminar, artigos 1 a 9.  

– 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.  

A soberanía nacional reside no pobo español, do que emanan os poderes do Estado. 

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 de-
reito 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. As demais linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas Comunidades Autónomas de acordo cos 
seus Estatutos.  

���� Titulo I, artigos 10 a 55: Dos dereitos e deberes fundamentais.  

– Artigo 14. Os españois son iguais perante a lei, sen que poida prevalecer discriminación ningunha por razón de na-
cemento, 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 
torturas nin a penas ou tratos inhumanos ou degradantes. Queda abolida a pena de morte, salvo o 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 limita-
ción nas súas manifestacións que a necesaria para a conservación da orde pública, protexida pola lei. Ninguén po-
derá ser obrigado a declarar sobre a súa ideoloxía, relixión ou crenzas.  

– Artigo 17. Toda persoa ten dereito á liberdade e á seguridade (... ) Toda persoa detida debe ser informada 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.  

– Artigo 22. Recoñécese o dereito de asociación.  

– Artigo 23. Os cidadáns teñen dereito a participar nos asuntos públicos, directamente ou por medio de representan-
tes, 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 gra-
tuíto. Os poderes públicos garanten o dereito de todos á educación.  

– Artigo 31. Todos contribuirán ao sostemento dos gastos públicos de acordo coa súa capacidade económica median-
te un sistema tributario xusto e inspirado nos principios de igualdade e progresividade.  

– Artigo 35. Todos os españois teñen o deber de traballar e o dereito ao traballo...  

– Artigo 41. Os poderes públicos manterán un réxime público de seguridade social para todos os cidadáns, que garan-
ta a asistencia e prestacións sociais suficientes perante situacións de necesidade, especialmente no caso de de-
semprego.  

– Artigo 47. Todos os españois teñen dereito a gozar dunha vivenda digna e adecuada.  

– Artigo 50. Os poderes públicos garantirán, mediante pensións adecuadas e periodicamente actualizadas, a suficien-
cia económica aos cidadáns durante a terceira idade.  

���� Título II, artigos 56 a 65. Da Coroa 

– Artigo 56. O Rei é o Xefe do Estado, asume a máis alta representación do Estado nas relacións internacionais; a 
súa persoa é inviolable e non está suxeita a responsabilidade.  

– Artigo 62. Corresponde ao Rei: sancionar e promulgar as leis; convocar e disolver as Cortes Xerais; propoñer o can-
didato a Presidente do Goberno; (... ) o mando supremo das Forzas Armadas (... ) 

���� Título III, artigos 66 a 96. Das Cortes Xerais.  

– Artigo 66. As Cortes Xerais exercen a potestade lexislativa do Estado, aproban os seus orzamentos, controlan a ac-
ción do Goberno...  
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–  Artigo 68. O Congreso componse dun mínimo de 300 e un máximo de 400 Deputados, elixidos por sufraxio univer-
sal, libre, igual, directo e secreto...  

– Artigo 87. A iniciativa lexislativa corresponde ao Goberno, ao Congreso e ao Senado...  

– Artigo 88. Os proxectos de lei serán aprobados en Consello de Ministros, que os someterán ao Congreso.  

– Título IV, artigos 97 a 107. Do Goberno e da Administración.  

– Artigo 97. O Goberno dirixe a política interior e exterior, a Administración civil e militar e a defensa do Estado. Exer-
ce a función executiva...  

– Artigo 98. O Goberno componse de Presidente, dos Vicepresidentes no seu caso, dos Ministros e dos demais mem-
bros que estableza a lei. O Presidente dirixe a acción do Goberno e coordina as funcións dos demais membros do 
mesmo...  

– Artigo 104. As Forzas e Corpos de Seguridade, baixo a dependencia do Goberno, terán como misión protexer o libre 
exercicio dos dereitos e liberdades e garantir a seguridade cidadá.  

���� Título V, artigos 108 a 116. Das relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais.  

– Artigo 108. O Goberno responde solidariamente na súa xestión ante o Congreso dos Deputados.  

– Artigo 110. As Cámaras (Congreso e Senado) poden reclamar a presenza dos membros do Goberno.  

– Artigo 111. O Goberno e cada un dos seus membros están sometidos ás interpelacións e preguntas que se lle for-
mulen nas Cámaras...  

���� Título VI, artigos 117 a 127. Do Poder Xudicial.  

– Artigo 117. A xustiza emana do pobo e adminístrana, en nome do Rei, os xuíces e maxistrados, independentes, 
inamovibles, responsables e sometidos unicamente ao imperio da lei.  

���� Título VII, artigos 128 a 136. Economía e Facenda.  

– Artigo 131. O Estado, mediante lei, poderá planificar a actividade económica xeral para atender as necesidades co-
lectivas, equilibrar e harmonizar o desenvolvemento rexional e sectorial e estimular o crecemento da renda e da ri-
queza e a súa máis xusta distribución.  

– Artigo 134. Corresponde ao Goberno a elaboración dos Orzamentos Xerais do Estado e ás Cortes Xerais o seu 
exame, emenda e aprobación. Os Orzamentos Xerais do Estado terán carácter anual, incluirán a totalidade dos gas-
tos e ingresos do sector público estatal...  

���� Título VIII, artigos 137 a 158. Da Organización Territorial do Estado.  

– Artigo 148. As Comunidade Autónomas poderán asumir competencias nas seguintes materias: organización das sú-
as institucións de autogoberno; (... ) organización do territorio, urbanismo e vivenda; a agricultura e gandaría; (... ) a 
xestión en materia de protección de medio ambiente; (...) asistencia social; sanidade e hixiene...  

���� Título IX, artigos 159 a 165. Do Tribunal Constitucional.  

– Artigo 148. O Tribunal Constitucional ten xurisdición en todo o territorio español e é competente para coñecer: do re-
curso de inconstitucionalidade contra leis... ; do recurso de amparo por violación dos dereitos e liberdades... 

 

 

Sistema político español [Gráfico extraído do libro de texto Fisterra 4. Ed. Vicens Vives -ISBN 978-84-316-8743-4-] 
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Actividades propostas 

S7. A que se lle chama Transición? Cales son as súas características?  

S8. Que feitos significativos ocorreron nestas datas? 

20 de novembro de 1975 Xullo de 1976 15 de xuño de 1977 

22 de novembro de 1975 Novembro de 1976 6 de decembro de 1978 

S9. No texto de Adolfo Suárez, destaque a idea básica de cada parágrafo. 

S10. Cal era o obxectivo fundamental da Lei para a Reforma Política. Partindo do tex-
to da mesma, que elementos verdadeiramente democráticos introducía?  

S11. Destaque os principais obstáculos á democracia durante a Transición. 

S12. Quen foron os artífices dos Pactos da Moncloa? Cal foi a súa finalidade? Segun-
do Joaquín Estefanía, cales foron os principais logros dos Pactos da Moncloa? 

S13. Considerando os artigos da Constitución que aparecen no texto, escolla de cada 
parella a afirmación correcta: 

A ���� España é unha república. ���� España é unha monarquía parlamentaria. 

B ���� O Estado é centralista. 
���� O poder do Estado repártese tamén entre as 

comunidade autónomas. 

C 
���� Non todos os españois son iguais perante a 

lei. 
���� Todos os españois son iguais perante a lei. 

D ���� A soberanía é nacional. ���� O Rei e as Cortes comparten a soberanía. 

E ���� O castelán é a única lingua oficial. 
���� As demais linguas son tamén oficiais nas súas 

comunidades autónomas. 

F 
���� Nalgúns casos temos a obrigación de decla-

rar a nosa ideoloxía. 
���� Nunca temos a obrigación de declarala. 

G 
���� Recoñécense os servizos sociais propios do 

Estado do Benestar. 
���� Non se expresa este recoñecemento. 

H ���� O Goberno exerce a función executiva. ���� O goberno exerce a función lexislativa. 

I 
���� O Estado non pode intervir nos asuntos eco-

nómicos. 
���� O Estado pode intervir en asuntos económi-

cos. 

J 
���� As comunidade autónomas poden asumir 

todas as competencias. 
���� As comunidades autónomas teñen un límite 

nas súas competencias. 
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2.2.2 España en democracia  

As eleccións de 1979 

Logo de aprobada a Constitución a finais de 1978, o novo sistema político español equipa-
rábase ás democracias liberais de Europa. Agora, as Cortes elixidas en xullo de 1977 foron 
disolvidas porque a súa función básica fora a elaboración e aprobación dunha Constitución 
democrática (Cortes constituíntes). O presidente Suárez convocou eleccións xerais (lexis-
lativas) para o 1 de marzo de 1979, e municipais un mes máis tarde.  

A UCD gañou as lexislativas, seguida do PSOE, que foron os dous partidos maiorita-
rios. Os partidos nacionalistas vascos e cataláns incrementaron a súa representación.  

O goberno da UCD  

 

Como resultado das eleccións, formouse un goberno da UCD, que impulsou a reforma do 
exército, o proceso autonómico e a proxección exterior de España, retomando as nego-
ciacións para entrar na CEE e na OTAN. 

En 1980 Suárez comezou a ter problemas coas distintas forzas políticas que formaban a 
UCD. Este enfrontamento no seo do partido foi fragmentándoo pouco a pouco, chegando a 
non contar con maioría absoluta nas Cortes.  

O PSOE dirixido por Felipe González rompeu a política de consenso e presentou unha 
moción de censura ao goberno. Forzado polas circunstancias, o presidente Suárez dimitiu 
en xaneiro de 1981. Cando ía ser substituído por outro membro da UCD, Leopoldo Calvo 
Sotelo, produciuse o golpe de Estado do 23 de febreiro.  

O golpe de Estado do 23 F 

 

O tenente coronel da Garda Civil Antonio Tejero, con catrocentos 
gardas civís armados, asaltou o Congreso dos Deputados e mantivo 
como reféns ao Goberno e aos deputados, mentres anunciaba a che-
gada dunha autoridade superior e invocaba o nome do rei como má-
ximo responsable. O golpe pretendía volver á ditadura. 

O pobo español puido seguir os acontecementos grazas a unha cámara de televisión que 
seguiu funcionando, xa que se estaba transmitindo en directo a sesión das Cortes.  

No golpe de Estado estaban implicados 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 impoñendo o toque de queda e asumindo 
o mando supremo da rexión militar. Pero o golpe non foi seguido pola maioría dos capi-
táns xenerais que se mantiveron fieis á legalidade, sobre todo despois da actitude do rei 
que rexeitou claramente o golpe de Estado.  
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"(...) 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 

 
 

 

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

A actuación do rei foi clave na resolución do conflito. Durante as seguintes horas, desde a 
súa residencia do palacio da Zarzuela, púxose en contacto telefónico cos xefes militares 
explicando a súa postura e esixíndolles a súa lealdade; negouse a parlamentar cos partida-
rios do golpe (Alfonso Armada); convocou á Xunta de Xefes de Estado Maior e, vestido 
co uniforme militar, apareceu na televisión pronunciando un discurso no que desautoriza-
ba os golpistas e manifestaba a súa intención de defender a orde vixente e respectar a von-
tade popular expresada nas urnas.  

"(...) 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 
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Tras a mensaxe do rei, os tanques de Valencia regresaron aos cuarteis, e Armada e Tejero 
rendéronse. O golpe non só fracasara, senón que serviu para superar as diferenzas existen-
tes entre as distintas forzas políticas e afianzar o sistema democrático. Nos días seguintes 
tiveron lugar en España impresionantes manifestacións de apoio á democracia.  

Aos poucos días do intento de golpe de Estado, Leopoldo Calvo Sotelo foi investido 
polas Cortes Presidente do Goberno. Durante o seu goberno, foron aprobados a Lei do Di-
vorcio, a Lei do Defensor do Pobo, varios estatutos de autonomía e a petición de ingreso 
na OTAN.  

 

Ante a imposibilidade de gobernar en minoría parlamentaria e coa UCD abo-
cada á disolución, convocou eleccións lexislativas para o 28 de outubro de 
1982, que foron gañadas polo PSOE por maioría absoluta. 

Os gobernos socialistas (1982-1996) 

 

Felipe González foi o novo presidente do Goberno. A vitoria do PSOE pe-
chou unha etapa de inestabilidade política e fortaleceu a nacente democracia 
española ao permitir, por unha parte, o acceso ao poder dun partido distinto 
ao que o viña gobernando desde 1977 e, por outra, que ese partido fose un 
dos perdedores da Guerra Civil. E o feito de que un partido de esquerdas ga-
ñase as eleccións supuxo a consolidación da democracia, abrindo unha eta-
pa nova na política española. 

� Unha política reformista. A maioría absoluta obtida polo PSOE facilitou a súa acción 
de goberno, que fixou como prioridades a superación da crise económica, a implanta-
ción do Estado do Benestar, o impulso das obras públicas e a preparación do país para a 
súa integración na Comunidade Económica Europea. 

 

Propoñémonos gobernar sobre a base de tres principios que debo proclamar 
categoricamente: a paz social, é dicir, a seguridade cidadá, (... ) A unidade 
nacional, que se fortalece coa diversidade dos nosos pobos (... ). O progre-
so, como instrumento ao servizo da xustiza (... ) que nos obriga a loitar con-
tra as diferenzas que privilexian a certos grupos e marxinan dolorosamente 
outros. (... ). 

A crise xeral, xunto coa nosa deficiente estrutura económica, legado do pa-
sado, enfróntanos hoxe con catro desequilibrios fundamentais: o paro (... ), a 
inflación (... ) o déficit da balanza de pagamentos (... ) e o déficit das admi-
nistracións públicas (... ) 

Traballaremos con tesón para achandar os obstáculos que aínda se opoñen 
á nosa plena integración nas Comunidades Europeas (... ) 

Discurso de investidura de Felipe González Márquez 
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� Ingreso na CEE e a permanencia na OTAN. Os socialistas sabían que a integración e 
o recoñecemento de España a nivel internacional eran factores que estabilizarían a de-
mocracia; por iso negociaron a entrada na CEE e a incorporación definitiva á OTAN.  

As negociacións para o ingreso na Comunidade Europea intensificáronse, dando os 
seus froitos en xuño de 1985, cando se asinou o tratado de adhesión, e, xunto con Por-
tugal, España pasou a ser membro de pleno dereito da CEE o 1 de xaneiro de 1986. 
Con respecto á OTAN, na que España xa ingresara en 1981, convocouse un referendo 
para a permanencia.  

� Reconversión industrial da década dos 80. A crise industrial que afectou a todos os 
países industrializados a partir de 1975 incidiu duramente sobre a industria española 
debido á súa falta de competitividade; así, a industria siderúrxica, os estaleiros e o sec-
tor téxtil víronse seriamente afectados, producíndose numerosos peches de instalacións 
e un gran aumento do paro. Para diminuír os efectos da crise, os países europeos pro-
moveron políticas de reconversión industrial. Por razóns políticas, estas medidas tarda-
ron en aplicarse en España, limitándose os distintos gobernos a subvencionar as empre-
sas con dificultades.  

A partir de 1982, o goberno do PSOE abordou as inevitables medidas de reforma es-
trutural da economía española. En 1984 apróbase a Lei de Reconversión e Reindustria-
lización, que tiña como obxectivo levar a cabo unha política de axuste nos sectores in-
dustriais en crise e canalizar os recursos cara aos sectores máis rendibles.  

As medidas aplicadas para a reconversión industrial consistiron en xubilacións anti-
cipadas e coberturas de desemprego aos parados, concesión de créditos e subvencións a 
fondo perdido ás empresas que presentasen proxectos rendibles, recolocación dos para-
dos das as áreas máis afectadas pola crise e o apoio á innovación tecnolóxica.  

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 
(20,6 % da poboación activa en 1985).  

 

A perda de emprego pola reestruturación enfrontou o Goberno cos principais sindica-
tos, UGT e CC OO, e tivo un forte impacto social, como o demostraron as folgas e mo-
bilizacións de Sagunto, Ferrol ou Vigo.  

� As eleccións xerais de 1993. Nelas, o PSOE xa non obtivo a maioría absoluta, e o Par-
tido Popular de Aznar logrou aumentar en case tres millóns os votos obtidos respecto ás 
anteriores eleccións. Estes resultados puxeron de manifesto a tendencia ao bipartidismo 
do electorado. Os nacionalistas vascos e cataláns mantiveron as súas posicións.  
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Co fin de obter maioría no Congreso dos Deputados, Felipe González negociou cos na-
cionalistas cataláns de Convergencia i Unió o seu apoio para a nova lexislatura. Coa 
colaboración dos nacionalistas cataláns, os socialistas buscaban, ademais do apoio par-
lamentario, solucionar o preito histórico da incorporación dos partidos nacionalistas e 
rexionalistas ás tarefas de goberno, o que non ocorría desde a II República.  

Os gobernos do Partido Popular (1996-2004) 

 

Tras catorce anos de sucesivos gobernos socialistas, as eleccións de 1996 
trouxeron o relevo no poder. Nesta ocasión, o vencedor foi o Partido Popular, 
que recolleu os froitos dunha profunda reestruturación na súa organización e 
un cambio xeracional na dirección. A esta vitoria do partido conservador con-
tribuíu o descrédito dos últimos gobernos socialistas por casos de corrupción. 

Como a vitoria non foi por maioría absoluta, José María Aznar tivo que buscar o respaldo 
parlamentario de partidos nacionalistas: Convergencia i Unió, Partido Nacionalista Vasco 
e Coalición Canaria.  

Na primeira lexislatura (1996-2000), mantivo a política social dos gobernos anteriores, 
dialogou cos sindicatos e achegouse aos partidos nacionalistas. 

Nas eleccións xerais do ano 2000, o Partido Popular obtivo maioría absoluta. Agora, 
sen depender de ningún partido para aprobar nas Cortes Xerais as leis que propuxese, ini-
ciou unha serie de reformas educativas (Lei de calidade do ensino), laborais (Lei de con-
tratación laboral), de inmigración (Lei de estranxeiría) e antiterroristas (Lei de partidos po-
líticos), e aplicou unha política económica de carácter neoliberal. 

En política exterior produciuse un achegamento a EE UU, apoiando a este país na inva-
sión de Iraq, o que provocou protestas sociais. 

O 11 de marzo de 2004, tres días antes das eleccións xerais, nas que o Partido Popular 
presentaba a Mariano Rajoy como novo candidato, produciuse o tráxico atentado terrorista 
en Madrid, perpetrado por islamistas.  

As eleccións foron gañadas, contra todos os prognósticos, polo PSOE, que presentaba 
como candidato a José Luis Rodríguez Zapatero, quen formou novo goberno. 

Os gobernos socialistas (2004-2011) 

A súa época como presidente estivo dividida en dúas etapas. Durante a primeira lexislatu-
ra, as principais medidas do seu goberno foron a retirada das tropas españolas de Iraq, o 
envío de tropas a Afganistán e o desenvolvemento dun programa de cambios lexislativos 
(legalización do matrimonio homosexual, Lei da dependencia, a Lei para a igualdade entre 
mulleres e homes, a creación dos Xulgados de Violencia sobre a Muller, o intento de pro-
ceso de paz con ETA, a Lei antitabaco ou a reforma de Estatutos de Autonomía, como o 
de Cataluña). 
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O Presidente José Luis Rodríguez Zapatero. 

O seu segundo mandato estivo intensamente marcado polo impacto dunha crise econó-
mica moito máis grave e profunda do previsto polo seu Goberno e pola maioría dos orga-
nismos económicos internacionais. Un período de recesión, agravado polo colapso do sec-
tor financeiro e polo desastre do sector inmobiliario (principal motor económico e laboral 
de España nos quince anos previos), trouxo consigo unha brusca deterioración da econo-
mía e un rápido crecemento do desemprego. A reacción do Goberno consistiu, primeiro, 
en programas de estímulo económico, como o Plan E, nos anos 2008 e 2009; e en políticas 
de recorte orzamentario, os maiores da historia recente, en 2010 e 2011, incluíndo a retira-
da de moitas das medidas sociais postas en marcha na primeira lexislatura. 

Actividades propostas 

S14. Cal foi o resultado das eleccións xerais de marzo de 1979? Que partido formou 
goberno? 

S15. O novo goberno, en que centrou a súa actividade? Que problemas internos tiña 
a coalición que gobernaba? Que decisión tomou o presidente do goberno? 

 

S16. Que aconteceu o 23 de febreiro de 1981? Que se pretendía? Por que non pros-
perou? 

S17. Do bando do xeneral Miláns del Bosch, tire os aspectos que atenten contra os 
dereitos humanos. Do discurso do rei, saque as frases que desautoricen o golpe. 

S18. Cando alcanzou o poder o PSOE? Cales foron as principais liñas de actuación 
dos gobernos socialistas?  

S19. En que consistiu a reconversión industrial? Que custos sociais tivo? Que facto-
res influíron na caída do PSOE en 1996? 

S20. Que diferenzas se poden establecer entre os dous gobernos do Partido Popular? 
Cales foron as súas principais actuacións? Que diferenza básica hai entre o se-
gundo goberno do PP e os do PSOE? 
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2.2.3 A organización territorial do Estado na Constitució n de 1978: o 
Estado das Autonomías 
 

 

Un dos cambios políticos máis importantes emprendidos durante a Transición foi a cons-
trución dun novo modelo de Estado non centralista.  

O artigo 2 da Constitución mantén a estrutura unitaria do Estado, pero á vez recoñece o 
dereito das entidades territoriais ou nacionais a constituírense en comunidades autónomas, 
con facultades de autogoberno; é dicir, establece un modelo de Estado unitario, pero des-
centralizado. O Título VIII da Constitución establece as condicións para a súa materializa-
ción.  

Configurouse así o chamado Estado das Autonomías, no que cada comunidade ten unha 
serie de competencias de autogoberno plasmadas no seu Estatuto. En primeiro lugar aten-
déronse as reivindicacións das chamadas nacionalidades históricas:  

� A primeira autonomía concedida foi a de Cataluña: en 1977 restablecíase a Generalitat 
e nomeábase a Josep Tarradellas como 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, materia-
lizouse nun Consello Xeneral Vasco aprobado en 1978.  

� No caso galego, en marzo de 1978 creouse unha Xunta de Galicia provisional, sen 
competencias propias.  

Resoltos estes tres casos, o proceso continuou ata implantar o modelo en todo o Estado, 
coas 17 Comunidades Autónomas actuais.  
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Cronoloxía dos estatutos de autonomía 

���� 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 autónomas).. 

 

As competencias autonómicas 

Son o elemento básico de todo o sistema autonómico. A Constitución enumera no artigo 
148 as materias sobre as que poderán asumir competencias as Comunidades, e no 149 es-
tablece as materias nas que o Estado ten competencias exclusivas.  

O Estado organízase en catro niveis territoriais: a administración central do Estado 
(Goberno de España), as comunidades autónomas, as provincias e os municipios. A esta 
nova configuración territorial denomínaselle Estado Autonómico.  

A distribución das competencias entre os diversos niveis institucionais réxese polo 
principio de subsidiaridade. 

Os estatutos de autonomía 

Son a norma institucional básica de cada comunidade autónoma; é dicir, veñen ser como a 
constitución da Comunidade Autónoma. Os estatutos deberán conter: 

� A denominación da Comunidade.  

� A delimitación do seu territorio.  

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

� As competencias asumidas.  
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As institucións dos gobernos autonómicos  

 Cada comunidade autónoma ten os seguintes órganos de goberno: 

� Asemblea ou Parlamento, que é o órgano lexislativo. Ten como funcións controlar o 
goberno autonómico, elixir o presidente da autonomía e aprobar os orzamentos auto-
nómicos. Elíxese por sufraxio universal cada catro anos.  

� Presidente autonómico: dirixe o Goberno autonómico, nomea conselleiros e ten a su-
prema representación da Comunidade. Elíxeo o Parlamento e noméao o 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 autónomas das Illas Baleares e Canarias, ademais, cada illa ten unha 
administración propia en forma de Consello Insular (Illas Baleares) ou Cabido (Canarias). 
Ceuta e Melilla son desde 1995 Cidades Autónomas con Estatuto de Autonomía.  

Os municipios 

Son a división territorial local e básica. Actualmente existen 8.112, dos que 315 son gale-
gos. Os municipios teñen as características seguintes: 

� Están formados por un territorio, con un ou varios núcleos de poboación.  

� O órgano de poder e de goberno municipal é o Concello, formado polo alcalde e os 
concelleiros. A cidadanía elixe democraticamente os concelleiros para un período de 
catro anos; os concelleiros elixen o alcalde.  

� Obteñen ingresos dos impostos municipais propios e reciben partidas dos orzamentos 
do Estado e da súa Comunidade Autónoma en función do número de habitantes.  

� Proporcionan unha serie de servizos indispensables para os cidadáns: iluminación pú-
blica, recollida de residuos domésticos, limpeza viaria, auga potable a domicilio, sumi-
doiros, pavimentación, cemiterio, policía local, etc. Os de máis de 5.000 habitantes de-
ben ofrecer parques públicos, biblioteca, mercado, tratamento de residuos. Os munici-
pios de máis de 20.000 habitantes deben dispoñer de protección civil, servizos sociais, 
prevención e extinción de incendios, instalacións deportivas públicas. Os que superen 
os 50.000 habitantes ofertarán transporte urbano e protección do medio ambiente.  

 

 
 
 

Concello 

Concelleiros 

(elixidos pola cidadanía) 

Alcalde 

(elixidos polos concelleiros) 

Cultura Etc. Comercio Urbanismo Medio Benestar 
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A administración provincial 

As provincias son unha división territorial e, ao mesmo tempo, unha entidade local. A di-
visión provincial actual foi realizada por Javier Burgos en 1833, ministro de Fomento du-
rante o reinado de Isabel II. A finalidade básica da súa creación foi a desaparición dos 
Reinos como tal, e ampliar o centralismo do Estado nun momento histórico no que se es-
taban asentando as bases políticas do liberalismo. Na actualidade a división provincial ten 
tres funcións: 

� Son a base da circunscrición electoral do Estado, é dicir, delimita o territorio para as 
eleccións.  

� Serven de división territorial da administración periférica do Estado central, represen-
tada 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.  

Actividades propostas 

S21. No mapa de España da páxina 23, escriba o nome das Comunidades Autóno-
mas:  

Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, A Rioxa, Comunidade Fo-
ral de Navarra, Aragón, Cataluña, Castela e León, Comunidade de Madrid, Caste-
la-A Mancha, Comunidade Valenciana, Illas Baleares, Estremadura, Andalucía, 
Rexión de Murcia e Canarias.  

S22. Que rango teñen Ceuta e Melilla? Cales son as chamadas nacionalidades histó-
ricas? 

S23. Que artigo da Constitución recoñece o feito autonómico? En que título da Consti-
tución se desenvolve a súa aplicación?  

S24. Explique como se levou a cabo o proceso autonómico. 

S25. Cales son as institucións de goberno propias de cada comunidade autónoma. 
Especifique as funcións de cada unha. 

S26. Explique que é un municipio. Como se organiza o seu goberno? 

S27. Como están representados os municipios na Deputación provincial? Que cargo 
representa o goberno de España en cada provincia? 
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2.2.4 A transición en Galicia 

O acceso á autonomía 

A Constitución incluía a Galicia entre as nacionalidades históricas. Xa que logo, en se-
tembro de 1977 creouse a Asemblea de Parlamentarios de Galicia, formada polos deputa-
dos e senadores elixidos nas eleccións de xuño dese ano e os tres senadores designados 
polo Rei. O seu cometido foi preparar a autonomía da Comunidade Autónoma. Apoiaron o 
seu labor todos os partidos políticos, agás o BN-PG, e a cidadanía a través de manifesta-
cións.  

A preautonomía galega foi concedida o 11 de marzo de 1978, constituíndose unha Xun-
ta provisional formada por once membros elixidos pola Asemblea de Parlamentarios e 
presidida por Antonio Rosón.  

O presidente da preautonomía, de acordo coa Asemblea de Parlamentarios, nomeou 
unha comisión redactora dun estatuto na que estaban presentes os partidos máis salienta-
bles. A redacción do Estatuto rematou en abril 1979, que deseñaba unha autonomía igual á 
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, 
creándose así un novo marco para a vida política de Galicia.  

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 
Galicia 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 infe-
rior dereito. 

Galicia ten himno e escudo de seu. 

Estatuto de Autonomía da Comunidade Autónoma de Galicia 

 

  

Escudo de Galicia Bandeira de Galicia 
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A Comunidade Autónoma de Galicia  

O Estatuto de Autonomía é a lei básica da autonomía de Galicia. Regula as súas compe-
tencias e establece as súas institucións de goberno. Entre as competencias d o goberno ga-
lego figura a organización das institucións autonómicas e do territorio, o ensino do galego, 
a asistencia social, etc. As institucións da Comunidade Autónoma de Galicia son: 

� O 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 presentar proposicións de lei no Congreso dos Deputados. 
Está integrado por 75 deputados, elixidos por sufraxio universal, directo 
e secreto, cada catro anos. O número de deputados distribúese así: 10 
fixos para cada provincia, e os 35 restantes en proporción á poboación 
de cada unha delas, quedando así: 24, 22, 15 e 14 respectivamente para 
A Coruña, Pontevedra, Lugo e Ourense. É función do Parlamento elixir 
entre os seus membros o Presidente da Xunta. 

� A Xunta ou Goberno de Galicia. Está formada polo Presidente, os conselleiros e, de 
ser o caso, un ou varios vicepresidentes, todos eles nomeados polo Presidente da Xunta. 
Desempeña as funcións executivas: propón leis ao Parlamento e fainas cumprir. O seu 
mandato establécese por períodos de 4 anos, unha lexislatura. 

� O Presidente da Xunta. Dirixe e coordina a actividade da Xunta, e é o máximo repre-
sentante da comunidade. A súa elección faise no Parlamento Galego entre os 75 depu-
tados elixidos. Nomea e cesa os conselleiros e ostenta a máxima representación da Co-
munidade.  

� Tribunal Superior de Xustiza.  

� Valedor do Pobo.  

Actividades propostas 

S28. Como foi o proceso de posta en marcha do Estatuto de Autonomía de Galicia? 

S29. A que aspectos se refiren cada un dos tres artigos do Estatuto de Autonomía 
que figuran no texto?  

S30. Escriba as institucións autonómicas que se encargan destas funcións en Galicia:  

� a) Presidir a Xunta.  

� b) Facer cumprir as leis. 

� c) Controlar a acción do Goberno. 

� d) Aprobar os orzamentos. 

� e) Proporlle leis ao Parlamento. 
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2.3 España no escenario internacional 
Desde 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.  

Os gobernos da UCD buscaron un consenso cos partidos da oposición na política exte-
rior, que tiña como obxectivos: 

� Establecemento de relacións diplomáticas con todos os países do mundo.  

� Integración na Comunidade Económica Europea.  

� Desenvolvemento de relacións de amizade e de cooperación con Estados Unidos.  

� Apertura dun debate parlamentario para integrarse na OTAN.  

� Restauración da integridade territorial no caso de Xibraltar.  

� A revisión do concordato coa Santa Sede.  

2.3.1 O ingreso na Comunidade Económica Europea 

Cando se firmou o Tratado de Roma en 1957, España tiña un réxime ditatorial e por iso 
non foi tida en consideración. En 1979, durante a Transición, comezaron as negociacións 
para a adhesión de España á CEE. As condicións esixidas eran dúas: 

� Implantación dun sistema político plenamente democrático. 

� Adaptación da economía española á comunitaria, sobre todo no ámbito da produción 
agraria e pesqueira.  

 

España solicitou tempo para adaptarse á unión aduanei-
ra (libre circulación de produtos) e permitir así a integra-
ción progresiva dalgúns sectores produtivos. Despois de 
longas negociacións, tanto España como Portugal incor-
poráronse á CEE o 1 de xaneiro de 1986. España pasou 
a ter oito votos no Consello de Ministros e dous Comisa-
rios na Comisión Europea. Tras as ampliacións posterio-
res, hoxe conta con un comisario e 50 deputados no 
Parlamento Europeo. 
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2.3.2 O balance da incorporación de España á UE 

Parte do actual desenvolvemento económico e social débese ao proceso de integración eu-
ropea: 

� España comezou a recibir axudas económicas dos fondos estruturais (FEDER, FEOGA, 
IFOP, FSE, etc.), das iniciativas comunitarias (INTERREG, LEADER, etc.) e do fondo 
de cohesión, que axudaron a modernizar todos os sectores económicos e as infraestrutu-
ras (autovías, trens de alta velocidade, portos, aeroportos, etc.).  

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

� As axudas europeas crearon uns 300.000 empregos anuais.  

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

� Programas educativos para estudantes (Erasmus, Lingua, etc.).  

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

A repercusión en Galicia das políticas europeas  

� A agricultura e a gandaría galegas víronse prexudicadas, sobre todo o sector leiteiro, 
que tivo que someterse ao sistema de cotas de produción, á reestruturación da gandaría 
e ao arrinque de vides.  

� O sector pesqueiro recibiu fondos (IFOP) para a súa reestruturación e modernización, 
co fin de facelo máis competitivo e para axustar a flota ás posibilidades reais de pesca, 
reducidas pola restricións nos caladoiros internacionais e as cotas de pesca nos mares 
da Unión Europea. Isto supuxo a construción de novos barcos, o despezamento dos an-
tigos e a constitución de empresas mixtas en países con ricos caladoiros. Pero moitas 
medidas xeraron paro no sector pesqueiro.  

� A industria galega tiña bastantes limitacións, como a falta de competitividade, a espe-
cialización en sectores con pouca demanda, o reducido tamaño das empresas, o escaso 
desenvolvemento tecnolóxico, etc. A desaparición dos aranceis acelerou o proceso de 
reconversión industrial que afectou a sobre todo ao sector naval en Vigo e Ferrol.  

� Aumentou o comercio en xeral pero incrementouse 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 rexións de España.  

� Unha importante cantidade de fondos destináronse á mellora das infraestruturas en Ga-
licia: autovías, tren de alta velocidade e ampliación de portos.  

� En xeral, as axudas recibidas da Unión Europea serviron para crear emprego.  

� Os estudantes participan nos programas educativos (Erasmus, Lingua, Sócrates, etc.). 

A eurorrexión atlántica Galicia-Norte de Portugal 

Coa pertenza de España e Portugal á Unión Europea, a fronteira administrativa que sepa-
raba Galicia e o Norte de Portugal diluíuse. A cooperación a ambos os lados da fronteira 
está amparada pola UE, e deu lugar á creación de entidades coma o Eixo Atlántico e a 
Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal, que traballan para converter aos dous 
pobos en competitivos no mercado global.  
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O Eixo Atlántico é un espazo rexional pertencente a dous Estados (Galicia- Rexión Norte 
de Portugal), que segue as orientacións da Unión Europea para que desaparezan efectiva-
mente as fronteiras que dificultan a libre circulación de persoas, capitais, mercadorías e 
servizos.  

 

A historia do Eixo comezou cun plan conxunto de infraestruturas, actualmente en marcha, 
porque para que funcione adecuadamente a eurorrexión é imprescindible a construción de 
boas infraestruturas, como as autovías e o tren de alta velocidade entre Galicia e Portugal. 

Esta eurorrexión abrangue unha poboación de seis millóns de habitantes, que ocupan 
50.000 km2.  

As dezaoito cidades do Eixo (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 de Gaia), catro delas Patri-
monio da Humanidade, configuran o sistema urbano desta eurorrexión, e nelas vive o 50 
% da súa poboación. Estas cidades pretenden ser os auténticos motores do desenvolve-
mento do seu espazo rexional, e caracterízanse por teren similares realidades socioeconó-
micas e culturais.  

O nacemento deste Eixo en 1992 supuxo que neste espazo se impulsase a iniciativa pri-
vada, sobre todo no sector turístico, e a deslocalización de empresas. Ademais, é esencial a 
colaboración en materia ambiental e, en concreto, o compromiso co desenvolvemento sus-
tentable.  
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Actividades propostas 

S31. Sitúe neste mapa de Europa os 27 Estados que actualmente forman a UE:  

Portugal, España, Irlanda, Reino Unido, Francia, Países Baixos, Bélxica, Luxem-
burgo, Suecia, Dinamarca, Alemaña, Italia, Malta, Finlandia, Estonia, Letonia, Li-
tuania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Austria, Eslovenia, Hungría, Ro-
manía, Bulgaria, Grecia e Chipre.  

 

S32. Por que non participou España na creación da CEE? Que condicións se lle esi-
xían para entrar na CEE logo da morte de Franco? 

S33. Cales eran os obxectivos da política exterior dos gobernos da UCD? Que se pre-
tendía con eles?  

S34. Que cambios económicos experimentou España trala pertenza á UE? Localice 
no seu contorno algún proxecto financiado con fondos estruturais da UE. 

S35. Analice os beneficios e as desvantaxes tivo para Galicia a entrada na UE.  

S36. Que é a Eurorrexión Atlántica Galicia–Norte de Portugal? Cales son os seu ob-
xectivos? 
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3. Exercicios de autoavaliación 

1. O concepto de soberanía popular implica que... 

� Existe a división de poderes. 
� Os cidadáns podemos elixir os nosos gobernantes. 
� O poder lexislativo controla o poder executivo. 
� Se respecta a Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

2. Por democracia representativa entendemos que... 

� A cidadanía toma directamente as decisións políticas. 
� A cidadanía participa na elección do presidente do goberno. 
� As leis son aprobadas pola cidadanía. 
� O poder exérceno os gobernantes elixidos pola cidadanía. 

3. A orde cronolóxica dos presidentes do Goberno foi... 

� Calvo Sotelo, Suárez, González, Aznar e Rodríguez Zapatero. 
� Suárez, Calvo Sotelo, Aznar, González e Rodríguez Zapatero. 
� Suárez, Calvo Sotelo, González, Aznar e Rodríguez Zapatero. 
� Suárez, Aznar, González, Calvo Sotelo e Rodríguez Zapatero. 

4. Os factores lexislativos que máis contribuíron á instauración da democracia foron... 

� A Lei para a Reforma Política e a Constitución. 
� As eleccións de xuño de 1977 e a Constitución. 
� A Lei para a Reforma Política e a legalización dos sindicatos. 
� A legalización do Partido Comunista e a Constitución. 

5. Que feito equipara España coas democracias europeas? 

� A celebración de eleccións xerais en marzo de 1979. 
� A aprobación da Constitución. 
� A formación dun goberno socialista en 1982. 
� O fracaso do golpe de Estado do 23 de febreiro de 1981. 
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6. A incorporación de España á CEE tivo lugar durante o goberno presidido por... 

� José María Aznar. 
� Felipe González. 
� Leopoldo Calvo Sotelo. 
� Adolfo Suárez. 

7. As nacionalidades históricas denomínanse así porque... 

� Teñen unha historia común. 
� Tiveron con anterioridade estatutos de autonomía aprobados ou en trámite. 
� Tiveron institucións propias de goberno durante a Idade Media. 
� Son as máis antigas. 

8. As competencias dunha autonomía son... 

� As súas institucións de goberno. 
� As deputacións provinciais. 
� As funcións de poder que poden exercer. 
� As relacións que manteñen co goberno de España. 

9. Das seguintes afirmacións non é correcta... 

� A Constitución inclúe Galicia dentro das nacionalidades históricas. 
� O Estatuto de Autonomía de Galicia foi promulgado o 6 de abril de 1981. 
� O Parlamento de Galicia elabora e aproba os orzamentos. 
� A Xunta é o poder lexislativo de Galicia. 

10. Para Galicia, a pertenza á UE supuxo: 

� O descenso do PIB per cápita. 
� Unha diminución da actividade comercial. 
� Un beneficio para a gandaría leiteira. 
� A mellora das infraestruturas grazas aos fondos estruturais. 
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4. Solucionarios 

4.1 Solucións das actividades propostas 

S1.  

Por esta orde: autoridade, lexitimidade, Estado, diplomacia, burocracia, poder e 
goberno.  

S2.  

Con "Aceptación pacífica do poder por parte dos que obedecen"; é dicir, coa lexi-
timidade.  

S3.  

a – c – e – f. 

S4.  

Libres: calquera persoa pode presentarse como candidata. Plurais: os electores 
poden elixir entre opcións. Realizadas por sufraxio universal: todas as persoas ma-
iores de idade poden votar sen ningún tipo de discriminación. Periódicas: celebra-
ranse cada certo tempo.  

S5.  

� a) Os directos aplícanse sobre os ingresos (soldo) e as propiedades das persoas, 
e os indirectos sobre os bens e servizos que adquirimos.  

� b) Directos: IRPF; indirecto: IVE.  

� c) Soster os servizos públicos: seguridade social, atención sanitaria, pensións 
de xubilación, educación, vivendas sociais, infraestruturas, forzas de segurida-
de do Estado, bolsas de estudos...  

S6.  

Presentar candidatos ás eleccións. 

S7.   

� a) Ao período que vai desde a morte de Franco, en 1975, ata a instauración da 
democracia, nunha data variable segundo os historiadores.  

� b) Proceso graduado: os políticos resolveron os asuntos seguindo unhas priori-
dades. Equilibrado: desmantelouse paseniño o réxime franquista e foise cons-
truíndo o sistema democrático paulatinamente. Consensuado: acordado pola 
maioría das forzas políticas e baseado na reconciliación social; lexitimado pola 
sociedade mediante dous referendos.  
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S8.  

� a) Morte de Franco.  

� b) Proclamación de Juan Carlos de Borbón como Rei de España. 

� c) Adolfo Suárez é nomeado presidente do goberno. 

� d) promúlgase a Lei para a reforma política. 

� e) celébranse eleccións xerais. 

� f) ratificación en referendo da Constitución. 

S9.  

� a) Que a transición democrática foi un proceso difícil, froito dun diálogo entre 
o Goberno e a oposición.  

� b) Que, partindo das leis do franquismo, se establecese unha monarquía parla-
mentaria lexitimada pola soberanía popular.  

� c) Que a actuación do presidente das Cortes franquistas foi esencial para que 
estas votasen a favor da reforma política. 

S10.  

� a) Pasar desde a ditadura a un réxime democrático, suprimindo as Cortes fran-
quistas, posibilitando a convocatoria de eleccións xerais democráticas e pre-
vendo a promulgación dunha Constitución.  

� b) O valor supremo das leis, a soberanía popular, o recoñecemento das Cortes 
como a única institución con potestade para elaborar as leis e a implantación do 
sufraxio universal.  

S11.  

A violencia exercida polos partidos e grupos extremistas: asasinatos e secuestros.  

S12.  

� a) Suárez e os líderes dos partidos políticos con representación parlamentaria.  

� b) Establecer unha serie de acordos de carácter económico, político e social pa-
ra consolidar a democracia e reducir a conflitividade social.  

� c) Redución da inflación, equilibrio da balanza de pagamentos, incremento das 
reservas de divisas, aumento dos beneficios das empresas e, sobre todo, un 
clima político tranquilo que permitiu chegar á Constitución.  

S13.  

a – 2. b – 2. c – 2. d – 1. e – 2. f -2. g – 1. h – 1. i – 2. j – 2. 

S14.  

� a) Foron gañadas pola coalición UCD, seguida do PSOE.  

� b) Formouse un Goberno da UCD. 
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S15.  

� a) O novo Goberno centrouse na reforma do exército, no proceso autonómico e 
na proxección exterior de España, retomando as negociacións para entrar na 
CEE e na OTAN.  

� b) Que os partidos que formaban a coalición UCD se foron separando dela po-
uco a pouco.  

� c) Adolfo Suárez, forzado polas circunstancias, dimitiu. 

S16.  

� a) Un intento de golpe de Estado.  

� b) Volver á ditadura.  

� c) Porque non contou co apoio da maioría dos capitáns xenerais, que se manti-
veron fieis á legalidade, e, sobre todo, pola actitude do Rei, que rexeitou cla-
ramente o golpe de estado.  

S17.  

� a) A militarización dos funcionarios, a prohibición dos sindicatos e das folgas, 
a suspensión dos partidos políticos, a suspensión do dereito de liberdade de 
movemento e a asunción do poder xudicial.  

� b) "Ordenei ás autoridades civís e á Xunta de Xefes de Estado Maior que to-
men as medidas necesarias para manter a orde constitucional dentro da legali-
dade vixente" e "A Coroa non pode tolerar en forma ningunha accións ou acti-
tudes de persoas que pretendan interromper pola forza o proceso democrático." 

S18.  

� a) O 28 de outubro de 1982.  

� b) Superar a crise económica, implantar o Estado do Benestar, impulsar as 
obras públicas e preparar o país para a súa integración na Comunidade Econó-
mica Europea.  

S19.  

� a) Levar a cabo unha política de axuste nos sectores industriais en crise: xubi-
lacións anticipadas, coberturas de desemprego aos parados, concesión de crédi-
tos e subvencións a fondo perdido ás empresas que presentasen proxectos ren-
dibles, recolocación dos parados e apoio á innovación tecnolóxica.  

� b) As taxas de paro seguiron sendo as máis elevadas de Europa.  

� c) O descrédito dos últimos gobernos socialistas por casos de corrupción e o 
fortalecemento do Partido Popular, que aplicou unha profunda reestruturación 
na súa organización e un cambio xeracional na dirección.  

S20.  

� a) No primeiro goberno, ao non obter a maioría absoluta, tivo que contar co 
apoio de partidos nacionalistas, mantivo a política social dos gobernos anterio-
res e dialogou cos sindicatos e achegouse aos partidos nacionalistas. 
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No segundo, con maioría absoluta, iniciou unha reformas educativas, laborais, 
de inmigración e antiterroristas, aplicou unha política económica de carácter 
neoliberal e en política exterior produciuse un achegamento aos EEUU, apo-
iando a este país na invasión de Iraq.  

� b) A aplicación dunha política económica neoliberal, coa conseguinte redución 
do Estado do Benestar. 

S21.  

Consulte un atlas actualizado e cubra o mapa deste texto.  

S22.  

� a) Desde 1995 son cidades con estatuto de autonomía.  

� b) Galicia, o País Vasco e Cataluña. 

S23.  

� a) O artigo 2.  

� b) O Título VIII: Da organización territorial do Estado. 

S24.  

En primeiro lugar atendéronse as reivindicacións das chamadas nacionalidades 
históricas: a primeira autonomía concedida foi a de Cataluña, en 1977; logo a de 
Euskadi, en 1978; e Galicia, cunha Xunta provisional, sen competencias propias, 
en 1978. Resoltos estes tres casos, o proceso continuou ata implantar o modelo en 
todo o Estado, coas 17 Comunidades Autónomas actuais. 

S25.   

� a) Unha Asemblea ou Parlamento, un Goberno ou Consello e un Presidente.  

� b) A primeira: é o órgano lexislativo, controla o goberno autonómico, elixe o 
Presidente da Autonomía e aproba os orzamentos autonómicos. O segundo é o 
poder executivo e fai cumprir as leis aprobadas polo Parlamento Autonómico. 
O terceiro dirixe o goberno autonómico, nomea os conselleiros e exerce a su-
prema representación da Comunidade.  

S26.  

� a) É a división territorial básica de España.  

� b) O órgano de poder e de goberno municipal é o Concello, formado polo al-
calde e os concelleiros.  

S27.  

� a) Os deputados da deputación provincial escóllense entre os concelleiros elec-
tos dos municipios da provincia.  

� b) O subdelegado do Goberno. 
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S28.  

En setembro de 1977 creouse a Asemblea de Parlamentarios de Galicia coa finali-
dade de preparar a autonomía da Comunidade Autónoma. O 11 de marzo de 1978 
foi concedida a preautonomía, constituíndose unha Xunta provisional. O presiden-
te da preautonomía nomeou unha comisión redactora dun estatuto, cuxa redacción 
rematou en abril 1979. O Estatuto de Autonomía de Galicia foi referendado polo 
pobo galego o 21 de decembro de 1980. O Estatuto de Autonomía foi promulgado 
mediante Lei orgánica o 6 de abril de 1981.  

S29.  

Á defensa da identidade de Galicia e dos seus intereses; ao galego como lingua 
propia de Galicia, e ao deseño da bandeira de Galicia. 

S30.  

� a) Presidente da Xunta.  

� b) Xunta ou Goberno de Galicia.  

� c) Parlamento.  

� d) Parlamento.  

� e) Xunta. 

S31.  

Consúltese un atlas actualizado e cúbrase o mapa deste texto. 

S32.  

� a) Porque cando se asinou o Tratado de Roma, en 1957, España tiña un réxime 
ditatorial.  

� b) A implantación dun sistema político plenamente democrático e a adaptación 
da produción agraria e pesqueira á comunitaria.  

S33.  

� a) Establecer relacións diplomáticas con todos os países do mundo, integrarse 
na Comunidade Económica Europea, desenvolver relacións de cooperación cos 
Estados Unidos, abrir un debate parlamentario para se integrar na OTAN, res-
taurar a integridade territorial (Xibraltar) e revisar o concordato coa Santa Se-
de.  

� b) Normalizar as relacións con todos os países, superar as limitacións do réxi-
me franquista e participar activamente nas institucións internacionais.  

S34.  

� a) Recibíronse axudas económicas dos fondos estruturais para modernizar to-
dos os sectores económicos e as infraestruturas; incrementouse a renda per cá-
pita máis de 30 puntos porcentuais; creáronse unha media de 300.000 empre-
gos anuais; o 90 % dos investimentos que recibe España do exterior procede da 
Unión Europea.  
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� b) Resultado da indagación. 

S35.  

� Beneficios: modernización do sector pesqueiro polos fondos do IFOP, incre-
mento do comercio, aumento dos investimentos, elevación do PIB per cápita, 
mellora das infraestruturas, creación de emprego e posibilidade de estudar no 
estranxeiro.  

� Desvantaxes: limitación da produción de leite, restricións á pesca nos caladoi-
ros comunitarios, reconversión do sector da construción naval, incremento do 
déficit da balanza comercial.  

S36.  

� a) É unha área xeográfica que comprende territorios de dous Estados diferentes 
da UE: Galicia e Norte de Portugal, con seis millóns de habitantes repartidos 
nunha superficie de 50.000 km2.  

� b) Cooperar, coa axuda da UE, para elevar o seu nivel de desenvolvemento, 
mellorar as súas infraestruturas e facela competitiva no mercado internacional 
globalizado.  
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4.2 Solucións dos exercicios de autoavaliación 

1. O concepto de soberanía popular implica que... 

�  
� Os cidadáns podemos elixir os nosos gobernantes. 
�  
�  

2. Por democracia representativa entendemos que... 

�  
�  
�  
� O poder exérceno os gobernantes elixidos pola cidadanía. 

3. A orde cronolóxica dos distintos presidentes do goberno foi... 

�  
�  
� Suárez, Calvo Sotelo, González, Aznar e Rodríguez Zapatero. 
�  

4. Os factores lexislativos que máis contribuíron á instauración da democracia foron... 

� A Lei para a Reforma Política e a Constitución. 
�  
�  
�  

5. Que feito equipara a España coas democracias europeas? 

�  
� A aprobación da Constitución. 
�  
�  
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6. A incorporación de España á CEE tivo lugar durante o goberno presidido por... 

�  
� Felipe González. 
�  
�  

7. As nacionalidades históricas denomínanse así porque... 

�  
� Tiveron antes estatutos de autonomía aprobados ou en trámite de aprobación. 
�  
�  

8. As competencias dunha autonomía son... 

�  
�  
� As funcións de poder que poden exercer. 
�  

9. Das seguintes afirmacións non é correcta... 

�  
�  
�  
� A Xunta é o poder lexislativo de Galicia. 

10. Para Galicia, a pertenza á UE supuxo: 

�  
�  
�  
� A mellora das infraestruturas grazas aos fondos estruturais. 
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5. Glosario 
 
 

A ���� Amnistía Internacional 
Organización non gobernamental fundada en 1961 polo avogado británico Peter Beneson. 
O seu labor consiste na protección internacional dos dereitos humanos plasmados na 
Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948. 

 

C ���� Competencias Funcións de poder que lle corresponden a un organismo político ou administrativo. 

 

D ���� Diplomacia Servizo dos estados que se encarga das relacións internacionais. 

 

E ���� Estado 
Organización política e administrativa que exerce o poder sobre as persoas que habitan 
nun territorio concreto. 

 

F ���� Función executiva 
Función do Goberno que consiste en dirixir a Administración e ocuparse dos actos que día 
a día afectan o funcionamento xeral do Estado. 

 

G ���� Golpe de estado 
Toma violenta do poder vixente nun país, xeralmente por forzas militares, para instaurar un 
réxime autoritario. 

 

I ���� Imperio da lei 
Obriga que teñen os xuíces e maxistrados de facer cumprir a Constitución e as demais 
leis. 

 

L ���� Lexitimación 

Aceptación dos sometidos para que as obrigas que impón o poder sexan obedecidas sen 
ter que recorrer á violencia. Por exemplo, no Antigo Réxime, a lexitimidade baseábase na 
crenza de que o poder do rei lle era outorgado por Deus; actualmente, nos réximes demo-
cráticos, baséase no concepto de soberanía popular (o poder reside no pobo). 

 

N 
���� Nacionalidade 

histórica 

Nome que se lles dá ás comunidades autónomas de Cataluña, o País Vasco e Galicia, 
porque durante a II República tiveron un estatuto de autonomía aprobado ou en trámites 
de aprobación. 

 

P 
���� Principio de 

subsidiaridade 

Expresión que significa que todo o que poida resolver o municipio non o faga a comunida-
de autónoma, e todo o que poida resolver a comunidade autónoma, non o faga o Goberno 
de España. 

 ���� Progresividade 
Que un sistema de impostos é progresivo significa que pagarán máis os que máis teñan e 
gañen, e en proporción á súa riqueza e renda. 

 ���� Proxección exterior 
Política destinada a mellorar a integración, os intercambios económicos e culturais e as 
comunicacións con todos os países, en especial os do contorno europeo e americano, no 
contexto dun mundo globalizado. 

 

R ���� Referendo Consulta electoral para afirmar ou negar unha lei ou unha medida. 

 ���� Reformismo 
Doutrina política que se basea na idea de que a transformación da sociedade pode facerse 
a través de reformas das leis, sen ter que recorrer á revolución. 

 

T ���� Transición Período que vai desde a morte de Franco ata o inicio da democracia. 
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6. Recursos 

Filmografía 

Documentais 

� La transición española, RTVE, 1995. 

� Galicia na transición, de J. L. Castro, 2006.  

� Más de cien años, Fundación Pablo Iglesias e TVE, 2005 (historia do PSOE). 

Películas 

� Siete días de enero, de J. A. Bardem. 1979 (a matanza dos avogados de Atocha). 

� Los lunes al sol, de F. León de Aranoa, 2002 (traballadores en paro pola reconversión). 

Ligazóns de internet 

A transición democrática 

� [http://www.elmundo.es/especiales]  

� [http://www.historiasiglo20.org/.esp1975-2000.htm]  

� [http://www.vespito.net/historia/transi/constft.html]  

Os gobernos de Adolfo Suárez 

� [http://gl.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Centro_Democr%C3%A1tico]  

O intento golpista do 23 F 

� [http://www.youtube.com/watch?v=cicEEGzD_44] Vídeo orixinal de RTVE. 

O proceso autonómico 

� [http://www.der.uva.es/constitucional/verdugo/cronologia_autonomico.html] 

� [http://www.galiciadigital.com/pcd/Biblioteca/publicaciones/Estatuto2002] 

� [http://www.xunta.es/estatuto] 

Os gobernos do Partido Popular 

� [http://www.euroresidentes.com/politica/razones_derrota_PP.htm]  

A Constitución: 

� [http://narros.congreso.es/constitucion/constitucion/indice/sinopsis] 

A Unión Europea 

� [http://www.europa.eu/index_es.hm] 


