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A Transición: da ditadura á democracia (1975-82) 

 

 

 

 Da Ditadura á Democracia   

A expresión "Transición" designa o paso da ditadura 

franquista ao actual sistema democrático 

A “Transición” iníciase tras a morte de Franco e a 

proclamación como rei de Juan Carlos I en 1975, e pódese dar 

por terminada en 1982, coa chegada ao poder do primeiro 

goberno socialista desde a Segunda República. 
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O INICIO DO CAMBIO   

O  primeiro  goberno  da monarquía,  dirixido  por Carlos Arias Navarro,  é  

demasiado continuista,  pero,  a partir de   1976,  coa  presidencia  de Adolfo    

Suárez  -  un  home  novo  proveniente  do franquismo  pero  desexoso  do  cambio-      

,  tómanse    unha  serie  de importantes  iniciativas:  decrétase    unha  amnistía  

para  os  presos políticos  e  facilítase    o  retorno  dos exiliados;  legalízanse    os 

partidos  políticos,  incluído  o  Partido  Comunista  de España,    e  as asociacións  

sindicais;  e  nas propias  Cortes  franquistas  (e despois  por referendo    popular)  

apróbase a  Lei de Reforma Política, que prepara o camiño ás  eleccións democráticas. 

As eleccións de 1977  

O  día 15 de xuño de 1977 celébranse as primeiras eleccións democráticas ás 

Cortes españolas desde febreiro de 1936.  Supoñen  a  vitoria  do  partido  de Adolfo    

Suárez,  a  Unión  de Centro    Democrático  (UCD), mentres que    o  Partido  Socialista  

Obreiro  Español  (PSOE)  convértese    en     o principal partido da oposición.  A  tarefa  

fundamental  destas    novas  Cortes  será  a  redacción  de     unha Constitución,  que máis 

tarde,    será  ratificada  por     o pobo  español  en     o referendo  do  6  de decembro    de 

1978.  

Momentos difíciles  

A Transición, con todo, non foi un período fácil: existían temores ante o 

recordo da Guerra  Civil,  a  postura  do  exército,  a  debilidade  de     os partidos  

políticos  ou  a  inexperiencia política  de     a sociedade  española.   

Tamén  hai  que  situar  este proceso    político  nun  contexto de violencia 

provocado polo terrorismo (en especial o de ETA) e unha situación de forte  crise  

económica  e  por tanto    de abundantes    conflitos  laborais.   

A pesar de  todo,  a Transición española converteuse nun modelo para 

imitar no proceso de cambio pacífico dun modelo de goberno ditatorial a outro 

democrático.  

Constitución española de 1978 

As Cortes xurdidas tras as eleccións de 1977 ven a necesidade de crear 

un novo texto constitucional pero compartido por todos, o que se denomina 

unha política de “consenso”. Créase    así  un  relatorio  con sete    

representantes  de diferentes    partidos  políticos  (“os pais da Constitución”) 

que presentan un anteproxecto ás Cortes en xaneiro de 1978.  

O  texto  é  aprobado  o  31  de outubro    de 1978    polo Congreso  dos 

Deputados  (325 votos a favor, 6 en contra e 14 abstencións) e máis adiante polo 

Senado.  O   6   de decembro  de 1978,      o   pobo   español   aproba   en  

referéndumel   texto constitucional  (87%  de votos    a favor).    O  rei  sanciona,  

finalmente,  o  novo  marco  legal (27 de decembro de 1978).  Nun referendo 

Adolfo Suárez xura coma 
presidente do goberno 

Monumento na memoria dos avogados 
laboralistas asasinados pola 

ultradereita na rúa Atocha (Madrid) 
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sométense a voto popular as decisións políticas de especial transcendencia. 

QUE É UNHA CONSTITUCIÓN?  

A  Constitución  é  a  lei  fundamental dun Estado  (por  iso denomínalla     

tamén    a    “Carta    Magna”),    e     é importante porque:  

 Recolle os dereitos e os deberes dos cidadáns. 

 Fixa e regula o sistema de poder. 

 Define  os  órganos  do  Estado  e  as súas funcións,   así como      a   

organización territorial. 

 É  a  base  do  sistema  lexislativo posterior. 

ESTRUTURA  

A Constitución consta dun Preámbulo (a declaración de intencións), un Título Preliminar e  dez  Títulos  máis  

(en total,    169  artigos),  así como    varias  disposicións  adicionais, transitorias e finais (como sobre a súa posible 

reforma).  

No Título  Preliminar  defínese a  España    como  un “estado  social  e  democrático  de dereito”,  no que  a  

Soberanía  nacional  reside  en     o pobo.  A  forma  de Estado    é  a Monarquía  parlamentaria.  Recoñécese                

o  pluralismo  político  e  a  importancia  de Sindicatos e de Asociacións 

empresariais.  

No TÍTULO I. DOS DEREITOS E DEBERES FUNDAMENTAIS garántese    aos 

españois  os  dereitos  humanos  universais  e  todas  as  liberdades 

fundamentais,  abole  a  pena  de morte,  recoñece  a  liberdade  de ensino,    a  

liberdade  de empresa e a economía de mercado. Proclama tamén que non hai 

relixión oficial de Estado. Entre  os  deberes,  defender  a España    (aínda que  

recoñece  a  obxección  de conciencia),    o sostemento  económico  do  Estado  e    

o coñecemento  de     a lingua  castelá  (aínda que recoñece a oficialidade 

doutras linguas nos seus respectivos territorios.  

Nos TÍTULOS II A VII. Os ÓRGANOS DE PODER, establécese    como  forma  de Estado  a  Monarquía  

Parlamentaria,  con     un papel  de árbitro  pero non de goberno.  O Parlamento é  garante da Soberanía nacional, 

de composición  bicameral (Congreso e Senado), e asume o poder lexislativo. 

O  presidente  de goberno,    o  poder  executivo,  é  elixido  por     o Parlamento  e  ha  de responder ante el.  

As  liberdades  e  dereitos  están  asegurados  por     o Defensor  do  Pobo,  un  poder  xudicial que é independente e, 

en última instancia, o Tribunal Constitucional.  

No TÍTULO VIII. A ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DO  ESTADO. Como afirma o artigo 2,   “a Constitución 

fundaméntase   en       a indisoluble   unidade   da   Nación española, patria común e indivisible de todos os españois, 

e recoñece e garante o dereito  a     a autonomía  das    nacionalidades e rexións que a integran e a solidariedade 

entre todas elas”.  Cada   unha   das      autonomías   terá   un goberno  propio,  un  Parlamento,  un  Estatuto  e as 

competencias que correspondan. Tamén  se destaca    o  papel  das    entidades locais, como os concellos. 
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Os Gobernos da democracia 

Os diferentes partidos que conseguiron acceder ao goberno na España recente desenvolveron a súa política 

arredor dunha serie de temas comúns: 

 Desenvolvemento do proceso de descentralización administrativa e política a través do 

desenvolvemento autonómico . 

 A consolidación dun estado social (pensións, educación e sanidade universais) e de dereito 

(liberdades políticas e individuais). 

 Loita polo reto da modernización do país (infraestruturas, investigación, etc.). 

 A adaptación da economía española a unha economía de mercado máis aberta e globalizada 

(especialmente difícil en períodos de crises). 

 A loita contra o terrorismo, en especial contra ETA (pero tamén contra GRAPO, grupos islamitas ou a 

extrema dereita). 

 Un proceso de apertura ao exterior, en especial a integración en Europa. 

O GOBERNO DE ADOLFO SUÁREZ (1976-1981) 

Adolfo Suárez, xa no poder desde 1976, ve consolidar a súa posición co 

triunfo da UCD nas eleccións de 1977 e 1979. A forte crise económica 

internacional leva a unha  política  de consenso    en temas    económicos  e  

sociais  (os  Pactos  de     a Moncloa, 1977).   

Restablécese    o  autogoberno  en     as chamadas  “nacionalidades  

históricas”  (como Cataluña ou Euskadi) e ábrese o proceso ao resto de  

preautonomías.   

O  terrorismo  golpea  con moita    dureza  neste    período,  con     as 

cifras  máis  altas  de vítimas de ETA e GRAPO en todo o período democrático.  

O FIN DA UCD (1981-1982) 

As disensións internas na UCD forzan a dimisión de Suárez, que é substituído por 

Leopoldo  Calvo  Sotelo.  En  plena    investidura  do  novo  presidente  de goberno    (23  de 

febreiro  de 1981)    prodúcese    un  intento  de     golpe de estado  militar  que  fracasa, 

destacando a intervención do rei e o papel dos medios de comunicación. Durante o breve 

goberno de Calvo Sotelo prodúcese o ingreso na organización político-militar occidental  

OTAN,  cunha    inicial  oposición  do  PSOE.  Continúase    con     a forte  crise económica.  
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PRIMEIRA ETAPA SOCIALISTA (1982-1996) 

As  eleccións  de 1982    outorgan  maioría  absoluta  ao PSOE,  e  Felipe  González  

convértese en presidente  de goberno. En política interior destaca por completar o mapa 

autonómico,  unha  importante  política  social  e  unha política  económica  liberal,  que  lle 

enfronta  a     os sindicatos  en varias    ocasións  (folgas  xerais).  Desde    o punto  de vista  

exterior,  o  referendo  por     a permanencia  en     a OTAN  en 1986    (con vitoria    do si)  e,  

en especial,    a  integración  en     as Comunidades  Europeas  (adhesión  asinada  en xuño 

de 1985). O custo social da súa política económica, a loita antiterrorista e algúns casos de corrupción foron decisivos 

para o fin do goberno.  

Os GOBERNOS DO PP (1996-2004) 

José  Mª  Aznar  consolida  un  forte  partido  de centro-dereita    (Partido  Popular)  

que  lle leva    á  vitoria en     as eleccións  de 1996    e,  especialmente,  de 2000    (maioría 

absoluta).  Destaca  o  éxito  de     a súa política  económica,  que  permite  o  ingreso  na  

moeda única (euro) en 2002. Desaparece o servizo militar obrigatorio. 

Desde    o punto  de vista    exterior  se  alía    claramente  con     a política  do  

goberno norteamericano  de  G.    Bush,  especialmente  tras  os  atentados  do  11- S  en EE. 

UU.  (2001). O  custo  político  por     o apoio  do  goberno  a     a guerra de Iraq    e    o 

impacto  dos  atentados  do  11  de marzo    de 2004    provocan  a  derrota    do  PP  en     as 

eleccións  de 2004.  

SEGUNDA ETAPA SOCIALISTA (2004- 2011 ) 

José Luís Rodríguez Zapatero convértese en presidente en 2004. O seu primeiro 

esforzo dedícase    a temas  de política    exterior  (retirada  de Iraq)    e  política  social  (Lei  

de dependencia,  matrimonio  homosexual),  aínda que  a  forte  crise  económica  iniciada  

o ano 2007 condiciona fortemente a partir de entón a política gobernamental. 

 

España ábrese ao mundo   

Os diferentes gobernos da Democracia mantiveron – a pesar das súas diferenzas – as mesmas grandes liñas 

en política exterior, que se pode definir así: 

 A política exterior da Democracia, iniciada aínda na Guerra Fría, sitúa a súa pertenza no bloque 

occidental (ingreso na OTAN en 1981). Unha política que se mantivo de maneira máis ou menos 

intensa (total apoio á política dos EE. UU. tras o 11- S de 2001;retirada de Iraq, 2004). 

 Os lazos históricos con Iberoamérica e os  recíprocos movementos migratorios fan que as relacións 

entre ambas as beiras do Atlántico sexan intensas (Cumes Iberoamericanos, Conmemoración do V 

Centenario en 1992). 

 Outra zona tamén moi importante estratexicamente é o  Magreb, tanto por lazos de veciñanza 

(Marrocos) como pola dependencia enerxética (Alxeria). 

España en Europa 
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Aínda que xa houbo algúns tímidos intentos durante o franquismo, non é 

ata a chegada da Democracia a España que puido exporse a entrada de España nas 

entón denominadas Comunidades Europeas (actualmente Unión Europea). 

En xullo de 1977 solicítase formalmente a adhesión, e en febreiro de 1979 

inícianse as conversacións, que non culminarán con todo ata o 12 de xuño de 1985, 

coa firma do Tratado de Adhesión. España entra como pleno membro das 

Comunidades Europeas o 1 de xaneiro de 1986. 

España e  Portugar entraron xuntas no que se chamou entón "A Europa dos doce". 

Desde o seu ingreso, o Estado español participa de forma activa no proceso de 

construción europea. A súa incorporación coincide cunha das etapas na que se dá maior impulso 

cara a unha efectiva integración económica e unha maior cooperación política, así como unha 

ampliación xeográfica. 

 

RESUME 

 A Transición española é o paso da Ditadura franquista á Democracia actual, que se produce tras a 

morte do Xeneral Franco en 1975. 

 Produciuse, con todo, nun difícil contexto: o recordo da Guerra Civil, a inexperiencia política, a crise 

económica e os atentados terroristas de diferente signo. 

 Os presidentes de goberno da Democracia foron Adolfo Suárez (UCD, 1976-1981), Leopoldo Calvo 

Sotelo (UCD, 1981-1982), Felipe González (PSOE, 1982-1996), José María Aznar (PP, 1996-2004) e 

José Luís Rodríguez Zapatero (PSOE, 2004- ). 

 A Constitución española, aprobada en referendo o 6 de decembro de 1978, garante as liberdades e 

os dereitos dos cidadáns, fixa e regula a forma política da Monarquía parlamentaria e define os 

órganos do Estado e a súa administración. 

 Hai que destacar a descentralización da organización político-territorial do Estado, o “Estado das 

Autonomías”, caracterizado por un amplo autogoberno rexional. 

 A España recente tamén viviu importantes transformacións das pautas demográficas, sociais e 

culturais do noso país. 

 A chegada da Democracia permitiu un maior proceso de apertura de España ao mundo, tanto 

política como económica e culturalmente. 

 A integración de España na Unión Europea en 1986, coa apertura do país e as políticas de axudas, 

supuxo un factor de modernización decisivo para a economía española. 

 Tamén permitiu ao pobo español participar de pleno na “cidadanía europea”, con plena liberdade 

para viaxar, estudar, vivir e traballar nos estados membros da Unión.  


