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Aínda que Arias Navarro foi confirmado como presidente do Goberno polo rei  ós 
poucos días  da súa  coroación,  A falla  de  liderado de Arias  Navarro  e  o  seu escaso 
entendemento co rei remataron ca súa dimisión o 1 de xullo de 1976.

O 3 de xullo de 1976 o rei designou como presidente do goberno a Adolfo Suárez, 
que proviña do franquismo e fora ministro do goberno anterior.

Adolfo Suárez utilizou o seu talante aberto e dialógante, ademais da súa capacidade 
política para levar a cabo a transición democrática (Doc.1).

O goberno propoñíase dar o paso da ditadura á democracia mediante un proceso de 
cambios políticos que se levarían de acordo ca legalidade franquista e a través das súas 
institucións.

A mediados de xullo o goberno fixo pública unha declaración na que formulaba o 
principio de soberanía popular e fixaba o  30 de xuño de 1977 como data límite para 
celebrar unhas eleccións xerais. Uns días despois concedeu unha ampla amnistía. Estas 
medidas gustaron á oposición pero provocaron a desconfianza dunha parte do exército. 

O goberno tentou illar a extrema dereita para avanzar co apoio do maior número 
posible  de  franquistas.  Neste  sentido  pediulle  ó  exército  que  se  comprometera  ca 
democracia. Pero moitos militares aceptaron a reforma por disciplina ou por lealdade ó rei. 

O enfrontamento co exército provocou o nomeamento do xeneral Gutiérrez Mellado 
como vicepresidente do goberno que modernizou o exército e contrarrestou os sectores 
militares máis duros. 

A estratexia de Suárez dirixiuse tamén a conseguir o apoio da oposición para a 
reforma.  Para  elo  rebaixou  os  niveis  de  represión,  facilitoulles  maior  liberdade  de 
movemento ás organizacións democráticas e comezou a conectar con algúns dirixentes 
non comunistas.

O instrumento legal para lograr a transición á democracia foi a Lei para a Reforma 
Política  (Doc. 2 ) que recollía algúns aspectos fundamentais:

– Recoñecía a soberanía popular.

– Afirmaba a inviolabilidade dos dereitos individuais.

– Creaba  unha  Cortes  democráticas  de  carácter  bicameral  elixidas  por  sufraxio 
universal directo e secreto. Estas Cortes podían modificar as Leis Fundamentais ou 
establecer unha nova legalidade.

As Cortes franquistas aceptaron a reforma en novembro de 1976.  Como foi  isto 
posible  ?  Grazas  a  que  o  goberno  prometeulle   ós  procuradores  franquistas  unha 
transición sen riscos, a conservación do seu status social e económico, e que mantería na 
ilegalidade á esquerda máis radical. 

O  proxecto  de  Lei  para  a  Reforma  Política  foi  sometido  a  referendo  o  15  de 
decembro de 1976, obtendo un amplo respaldo popular: o 94% dos votos emitidos.

O goberno saíu reforzado  deste referendo pero a actitude violenta da ultradereita 
e o terrorismo de ETA  debuxaban un futuro incerto. Especialmente tenso foi o mes de 
xaneiro de 1977:



– O mozo Arturo Ruiz morreu a mans duns incontrolados nunha manifestación a 
favor da amnistía.

– Cinco avogados laboralistas de CCOO foron asasinados por ultradereitistas.

– Tres  policías perderon  a  vida  nun  atentado  dos  GRAPO  que  mantiñan 
secuestrados ó  presidente  do  Consello  de  Estado,  Antonio  María  Oriol,  e 
secuestraron tamén ó tenente xeneral Emilio Villaescusa.

Diante desta situación o goberno e a oposición aumentaron os seus contactos e 
Suárez preparou o camiño para celebrar as primeiras eleccións democráticas en España 
despois de 40 anos. 

Para iso debíanse crear as condicións para poder elixir aos novos gobernantes de 
forma democrática. Os principais fitos deste proceso foron: 

– Disolución do TOP (Tribunal de Orde Pública), creado en  contra os chamados 
delitos  políticos  e  para  acabar  coa  actividade  subversiva  dos  grupos  de 
oposición.

– A  reforma  do  Código  penal  que  legalizou  todos  os  partidos  políticos,  a 
excepción do PCE  e disolveu o Movemento Nacional.

– Medidas de amnistía política (marzo de 1977). 

– Regulación do dereito de folga para os traballadores (marzo de 1977). 

– A lei de liberdade sindical (abril de 1977) que suprimiu os sindicatos verticais e  
permitiu a reaparición dos antigos sindicatos (UXT, CNT), así como a creación 
doutros novos. 

Pero aínda quedaba un escollo: A legalización do Partido Comunista. Se non se 
legalizaba a democracia española non sería plena. O máximo dirixente comunista era 
Santiago  Carrillo e  fora  detido  en  decembro  de  1976,  despois  de  entrar 
clandestinamente en España. 

A comezos de 1977, Carrillo reuniuse en segredo con Adolfo Suárez. O 9 de abril de 
1977, en plena Semana Santa, legalizouse ao PCE, dous meses antes das eleccións. Foi 
un momento clave da transición. Tras a legalización do PCE ninguén podía pór en dúbida 
a validez das próximas eleccións. 

Esta legalización contou coa protesta do exército e o Ministro de Mariña presentou a 
súa dimisión.  Con  anterioridade dimitira  o  ministro  do  exército  ao  ser  autorizados  os 
sindicatos prohibidos polo réxime anterior. 

En  febreiro  de  1977  asinouse  unha  nova lei  electoral  que aceptaba o  sufraxio 
universal,  libre e directo e a representación proporcional.  Foi o punto final da reforma 
política. 

As  eleccións  celebráronse  o  15  de  xuño  de  1977  (Doc.3).  Os  resultados 
configuraron un Parlamento en que ningún partido alcanzou a maioría absoluta:

– A Unión de Centro Democrático (UCD), unha formación de recente creación que 
dirixía Suárez,  foi  o partido máis votado e estivo moi  cerca de obter a maioría 
absoluta.

– O PSOE, encabezado por Felipe Gonzalez, ocupou o segundo lugar e converteuse 
no primeiro partido da oposición.



– O  PCE  de Santiago Carrillo, Alianza Popular  (AP) de Manuel Fraga, e o Partido 
Socialista  Popular  (PSP) de  Enrique  Tierno  Galván  quedaron  a  considerable 
distancia.

– O PNV de Xabier Arzallus e o PDC que encabezaba Jordi Pujol destacaron entre 
as forzas nacionalistas.

A forte  crise económica que se padecía dende 1974 supuxo un lastre a todo o 
proceso da Transición: inflación (> 20 %) e carestía da vida, paro crecente (> 15 %) peche 
de fábricas, pouco rendibilidade das mesmas, illamento de Europa, que tenta sortear a 
súa propia crise, freo da posibilidade de emigración, dos ingresos por turista,... Todo iso 
unido a uns anos de seca con restricións do consumo de auga. 

O recen adquirido dereito á folga fixo que estas  se multiplicaran e a extrema dereita 
vía todo isto como un argumento contra a democracia.  Da necesidade de facer unha 
fronte común xurdiron  os Pactos da Moncloa (outubro de 1977)  que foron asinados 
polos principais partidos da Transición, as organizacións empresariais e os sindicatos. 

As súas principais medidas pretendían chegar a un consenso que fixera diminuír a 
conflitividade  para  evitar  dar  argumentos  aos  antidemócratas  xa  que  se  temía  a 
asociación destes co exército. Os acordos tomados foron:

– Reducir a inflación. Para iso devalouse a peseta nun 20% e reduciuse o gasto 
público.  Ademais buscouse a contención de salarios:  o aumento dos soldos 
estarían en función da inflación prevista.

– Nova reforma fiscal:  créase o IRPF, imposto progresivo sobre a renda das 
persoas  físicas  “a  maior  renda,  maior  porcentaxe  de  imposto”  e  o  Imposto 
Extraordinario sobre o patrimonio. Tratábase de aumentar a recadación fiscal á 
conta de quen obtiñan máis ingresos. 

– A redución do  consumo  de  petróleo e  o  desenvolvemento  de  fontes  de 
enerxía alternativas.

– O Estatuto dos Traballadores (1979) que fixou as novas relacións laborais. 

A elaboración da Constitución converteuse no eixe da vida política nacional ata a 
súa aprobación en decembro de 1978.

Unha  comisión  de  7  membros  do  Congreso  dos  Deputados  pertencentes  a  5 
partidos distintos comezou a redactar o texto constitucional.  Son coñecidos como os pais 
da Constitución. Estes 7 membros foron:

– Gabriel Cisneros Labor (UCD)

– Miguel Herrero y Rodriguez Miñón (UCD)

– Pedro Pérez-Llorca (UCD).

– Manuel Fraga Iribarne (AP).

– Gregorio Peces-Barba (PSOE).

– Miquel Roca i Junyent (CIU).

– Jordi Solé Tura (PCE).



A elaboración  do texto  constitucional  respondeu  por  primeira  vez  na  historia  de 
España a unha negociación entre os máis importantes partidos políticos e foi froito dun 
gran pacto nacional entre eles.

As Cortes aprobaron a Constitución o día 31 de outubro de 1978 por unha ampla 
maioría. E foi ratificada en referendo o 6 de decembro dese ano co respaldo con case o 
88% dos votos emitidos.

A Constitución de 1978 (Doc. 4) é a constitución máis extensa da nosa historia, se 
exceptuamos  a  de  Cádiz  de  1812.  Configura  un  réxime  democrático  (similar  ao  dos 
países do mundo occidental), pluralista, de monarquía parlamentaria e  descentralizado. 

Propugna como  valores superiores  do seu ordenamento xurídico a liberdade, a 
xustiza, a igualdade,  e o pluralismo político e como  principios fundamentais  o Estado 
social e democrático de dereito, a monarquía parlamentaria e o Estado autonómico. 

O texto constitucional incorpora, xunto cos dereitos tradicionais (maioría de idade 
aos 18 anos, dereito á vida, liberdade ideolóxica, relixiosa e de culto, inviolabilidade do 
domicilio, liberdade de expresión, de reunión, intimidade persoal e familiar, liberdade de 
expresión  e  cátedra,  dereito  á  folga,  á  educación e  ao acceso  ás  funcións e  cargos 
públicos),  un  catálogo  de  dereitos  sociais  (o  dereito  a  ter  un  emprego  digno,  á 
seguridade social, saúde pública, cultura, unha vivenda digna, a defensa do consumidor e 
a conservación do patrimonio artístico e cultural) que supoñen unha aposta polo Estado 
do benestar.

A Constitución recolle a división de poderes:

– As Cortes, formadas polo Congreso dos Deputados e o Senado, son o órgano 
supremo da soberanía popular e a manifestación do  poder lexislativo. Os seus 
membros elíxense por sufraxio universal masculino e feminino e directo. Ambos os 
elixidos por 4 anos. O Congreso componse dun mínimo de 300 deputados e un 
máximo  de  400.  O  Senado é  a  cámara  de  representación  territorial.  Por  iso, 
elíxense 4 senadores por provincia. Neste caso, o mesmo pesa Madrid, a provincia 
máis poboada con 5 millóns de habitantes que Soria, a menos poboada con só 
95.000 habitantes. 

– O goberno ostenta o  poder executivo, dirixe as administracións civil  e militar e 
conduce a política interior e exterior. O  presidente do Goberno será nomeado 
oficialmente  polo  rei,  en  función  da  composición  política  do  Congreso  dos 
Deputados e ocúpase de coordinar o labor do goberno. 

– Establece que o Goberno elaborará os Orzamentos Xerais do Estado e serán 
presentados ao Congreso polo menos 3 meses antes da expiración dos do ano 
anterior.  Ademais  créase  o  Tribunal  de  Contas para  fiscalizar  a  xestión 
económica do Estado e das empresas públicas.

– As relacións entre o Goberno e as Cortes. O Goberno debe responder das súas 
actuacións nas Cortes.  Para iso poden formularse interpelacións e preguntas a 
través das chamadas sesións de control ao goberno. Así mesmo regulamenta a 
cuestión de confianza   proposta polo presidente do Goberno e a  moción de 
censura. Esta última debe ser proposta por 1/10 dos deputados e haberá de incluír 
un candidato á presidencia de goberno e o seu programa electoral. Só pode ser 
aprobada  por  maioría  absoluta.  En  tal  caso,  o  presidente  dimite  e  deben 
convocarse novas eleccións. 



– O  poder  xudicial configurase  como protector  das  leis  e  propulsor  da  xustiza. 
Estará integrado por xuíces e maxistrados independentes, inamovibles e sometidos 
unicamente ao imperio da lei.  Ademais crea o  Tribunal Supremo como órgano 
xurisdicional superior, así como a institución do Xurado. Tamén se crea o Tribunal 
Constitucional que terá as funcións de: 

– Analizar  a  constitucionalidade  ou  inconstitucionalidade  dos  Estatutos  de 
Autonomía, as leis, os regulamentos das Cámaras e os Tratados Internacionais.

– O recurso de amparo fronte ás violacións dos dereitos e liberdades recollidos na 
Constitución. 

– Os conflitos de competencias entre o Estado e os CC.AA. 

O rei é o xefe do Estado, que xura gardar e facer gardar a Constitución e as leis. A 
súa persoa é inviolable. Na sucesión dáse preferencia á liña masculina sobre a feminina. 

As súas funcións básicas son: 

– Ser  árbitro  e  moderador,  é  dicir,  debe  velar  polo  bo  funcionamento  dos  3 
poderes.

– Asumir  a  máis  alta  representación  do  Estado  Español  nas  relacións 
internacionais,  especialmente coas nacións da súa comunidade histórica,  en 
referencia directa aos países hispanoamericanos. 

– Outras funcións de protocolo son as seguintes: 

– Convocar e disolver as Cortes.

– Sancionar e promulgar as leis.

– Propor ao candidato a presidente de Goberno. 

– Ser informado os asuntos de Estado polo presidente do Goberno. 

– Ser Capitán Xeral dos Exércitos e mando supremo das forzas armadas. 

A Organización territorial do Estado: o Título Preliminar da Constitución establece 
a  unidade  da  Nación  española,  pero  a  Constitución  tamén  recoñece  o  dereito  á 
autonomía das nacionalidades e rexións que a integran. Establece as vías para alcanzar 
a autonomía, así como os métodos de financiamento das novas comunidades autónomas.

Tamén  regula  a Reforma  constitucional:  para  reformar  calquera  artigo  da 
Constitución requírese unha maioría de 3/5 tanto no Congreso coma no Senado. Ademais 
establécense moitas dificultades para modificar: 

– A forma de goberno como substituír a monarquía pola República.

– Incluír a posibilidade de autodeterminación dunha rexión ou nacionalidade. 

– Cambiar a bandeira, substituír a capital de España ou restrinxir calquera das 
liberdades recoñecidas. 

Desde 1980, acentúanse unha serie de problemas que provocaron a caída de Adolfo 
Suárez:

– Aumentan as discrepancias internas na UCD xa que era un partido recente e 
pouco cohesionado.



– O Problema das  autonomías:  dentro  da  UCD xorde  unha  división  entre  os 
partidarios de facilitar as autonomías fronte aos que defendían unha aplicación 
restrinxida.

– O azoute do terrorismo. Entre 1978 e 1980 ETA asasinou a 235 persoas, delas 
144 pertencían ás forzas armadas.

– O perigo golpista. Destacou a “Operación Galaxia” así chamada pola cafetaría 
onde se  reunían os  involucrados que pretendeu asaltar  a  Moncloa,  deter  a 
Suárez  e  formar  un  goberno  de  salvación  nacional.  Foi  desmantelada  en 
novembro de 1978.

– O acoso do PSOE.  En maio  de 1980,  o  PSOE presentou unha moción de 
censura ao goberno de Suárez, propondo como candidato alternativo a Felipe 
González. Suárez superou o voto de censura (por 166 votos contra 152), pero 
saíu moi debilitado politicamente.

Ante  este  cúmulo  de  problemas,  en  xaneiro  de  1981,  produciuse  a  dimisión 
irrevogable de Suárez como xefe do goberno. 

Para  substituír  a  Suárez,  a  UCD  propuxo  ao  vicepresidente  Leopoldo  Calvo 
Sotelo. O día da súa investidura produciuse o Golpe de Estado do 23 F     de 1981   dirixido 
polo tenente coronel da Garda Civil Antonio Tejero. 

– Á fronte dun grupo de 200 gardas civís asaltou o Congreso dos Deputados 
durante a investidura de Calvo Sotelo e mantivo retidos aos deputados até o día 
seguinte.

– Ao mesmo tempo, Milans do Bosch, capitán xeneral de  Valencia,  sacou os 
tanques á rúa.

O golpe fracasou: o rei dirixiuse á nación por televisión na madrugada do día 24 e 
desautorizou o intento (Doc.5).

Tejero e M. do Bosch foron condenados a 30 anos de prisión. Tejero foi posto en 
liberdade en 1996. M. do Bosch en 1990 debido ao seu mal estado de saúde, morrendo 
no 1997.

A tentativa  militar  puxo  de  manifesto  a  fraxilidade  do  sistema  democrático.   O 
monarca convocou ó día seguinte ós dirixentes parlamentarios para reafirmar a lealdade 
cas  institucións  e  en  toda  España  houbo  manifestacións  multitudinarias  en  favor  da 
democracia.

Calvo Sotelo foi investido presidente do goberno o 25 de febreiro de 1981 e iniciou 
unha política de consenso co PSOE. Entre as súas principais medidas podemos destacar:

– A lei de divorcio que contou coa oposición dos democristiáns da UCD.

– Relanzou o proceso autonómico. Chegou a un acordo co PSOE que permitiu 
elaborar  9  novos  estatutos  de autonomía,  cos  que  só  quedaban pendentes 
Madrid, Castela - León, Estremadura e Baleares, que se resolverían en 1983, 
xa co goberno socialista.

– O Acordo Nacional de Emprego (xuño de 1981) para frear o principal problema 
de España, o paro, co apoio da CEOE (Conferencia Española de Organizacións 
Empresariais), UXT e CC.OO.



– O ingreso  de  España  na OTAN (maio  1982)  de  maneira  precipitada  o  que 
provocou unha onda de protestas populares e rompeu o consenso anterior da 
política exterior. O PSOE prometeu que se gañaba as eleccións sometería a 
referendo nacional a permanencia de España na OTAN

Pero, ao longo de 1982 acentuouse a crise da UCD. Suárez abandonou o partido e 
fundou o CDS (Centro democrático e Social). Landelino Lavilla ocupou a presidencia da 
UCD, substituíndo a Calvo Sotelo que permaneceu como presidente do Goberno.

As eleccións galegas e andaluzas confirman a caída en picado da UCD que só 
obtivo o 13 % dos votos. Ante esta situación, Calvo Sotelo viuse obrigado a convocar 
novas eleccións en outubro de 1982  (Doc. 6) que foron gañadas polo PSOE iniciando a 
década dos gobernos socialistas (1982 – 1996).

O  triunfo  socialista  nas  eleccións  de  1982  acabou  ca  inestabilidade  política  do 
goberno de Calvo Sotelo, pechou a transición e inaugurou a consolidación democrática.


	Modelo de comentario: setembro de 2010.

