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el futur 
autonòmic         d’espanya

La Constitució espanyola de 1978 
és un gran èxit col·lectiu. Un gran 
èxit polític, perquè per primera ve-
gada en la nostra història els espan-
yols vam ser capaços de posar-nos 
d’acord en el que és fonamental, 
deixant arrere una turbulenta història 
d’enfrontaments en el que, potser 

des del respecte més escrupolós al 
principi de legalitat, els cada vegada 
més complexos processos d’intercanvi 
polític, econòmic i social. I un gran 
èxit social, perquè a l’empara de la 
Constitució han tingut lloc positives 
i profundes transformacions en la so-
cietat espanyola.1  

La clau de l’èxit de la nostra Consti-
tució és, sense cap mena de dubte, 
l’ampli acord que la va originar. Un 
acord sobre els elements essencials 
que formen el nucli dur de tota cons-
titució democràtica: reconeixement 
i garantia dels drets fonamentals de 
la persona, divisió de poders, sotme-
timent a l’imperi de la llei com a ex-
pressió de la voluntat popular.

I un acord sobre els principals pro-
blemes que havien fet fracassar les 
successives experiències constitu-
cionals nostres. En primer lloc, el 
problema de la forma d’estat, amb 
la proclamació d’Espanya com a 
estat social i democràtic de dret que 

adopta la forma de monarquia parla-
mentària (article 1). En segon lloc, 
la qüestió econòmica i social, a tra-
vés de la constitucionalització de les 
institucions pròpies d’una economia 
social de mercat (articles 33, 38 i 
128, entre d’altres). En tercer lloc, la 
qüestió religiosa, amb la proclamació 
dels principis de llibertat religiosa i 
aconfessionalitat de l’estat i el com-
plementari de cooperació amb les 
confessions, molt particularment amb 

amb l’excepció de la Constitució de 
1876, les successives normes cons-
titucionals va   1978 és, en tant que 
norma, un text avançat que va incor-
porar adequadament al seu articulat 
les principals novetats del consti-
tucionalisme europeu posterior a la 
Segona Guerra Mundial i va ordenar, 

La clau de l’èxit de la nostra 
Constitució és l ’ampli 
acord que la va originar

1. La nostra Constitució, un gran 
èxit col·lectiu

1 Com posa de manifest l’excel·lent resum elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística (2003). 
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l’església catòlica (art. 16). També es 
va pactar, en quart lloc, una solució 
satisfactòria a la qüestió de la distri-
bució territorial del poder, mitjançant 
la garantia i el reconeixement del 
dret a l’autonomia de les nacionali-
tats i regions que integren la nació 
espanyola, pàtria comuna i indivisible 
de tots els espanyols (art. 2).

L’any 1978, en defi nitiva, els es-
panyols ens donàrem una norma as-
sumible per tots, construïda amb la 
conformació de complexos equilibris 
i la creació d’un marge sufi cientment 
ampli en els àmbits econòmic, social 
i territorial per a permetre l’actuació 
de governs d’un signe ideològic i de 
l’altre. Una fl exibilitat de la qual és 
bona prova el signifi catiu fet que 
els mecanismes de reforma recullen 
fi ns i tot la possibilitat d’una “revisió 
total” de la Constitució, únicament 
subjecta a límits merament procedi-
mentals que garanteixen en tot cas la 
continuïtat en el consens constitucio-
nal.

Un èxit, en fi , que ens du a concloure 
una primera i imprescindible condi-
ció en l’àmbit de la modifi cació del 
marc constitucional: ha de fer-se des 
de l’acord, des d’un consens almenys 
tan ampli com el que el 1978 va 
portar a la llum la nostra norma fo-
namental.

2. El debat sobre la reforma del 
model territorial de la Constitució: 
premisses i condicions

El que acabem d’afi rmar respecte al 
conjunt és també aplicable a la part 
de la Constitució que regula la distri-

Vista aèria del Pazo de Raxoi

També es va pactar una solució 
satisfactòria a la qüestió de la 
distribució territorial del poder 

La modificació del marc 
const i tuc iona l  ha  de 
fer-se des de l ’acord
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bució territorial del poder. La Consti-
tució de 1978 ha sigut l’instrument 
que ha facilitat el més profund pro-
cés de descentralització política que 
ha tingut lloc en un estat democràtic 
modern, que, a més, partia d’un sis-
tema polític fortament centralitzat.

La realitat autonòmica s’ha gene-
ralitzat i, cosa més important, s’ha 
consolidat entre els espanyols, que 
reconeixen en les institucions au-
tonòmiques un instrument polític 
útil i pròxim, capaç de gestionar 
i promoure el benestar més efi-
caçment. L’intensíssim procés de 
transferències desenvolupat al llarg 
de tots aquests anys —que va ne-
cessitar en les comunitats de “via 
lenta” les corresponents reformes 

estatutàries prèvies— i la ingent 
labor interpretativa del Tribunal 
Constitucional han contribuït de-
cisivament a la conformació de 

l’anomenat “bloc de constituciona-
litat” i a la delimitació dels àmbits 
competencials respectius.

Han sigut dos els elements que han pre-
sidit el desenvolupament de l’estat de 
les autonomies: l’escrupolós respecte a 
la legalitat constitucional i el consens.

En primer lloc, i fi ns ara, totes les 
parts implicades en el desenvolupa-
ment de l’estat autonòmic han actuat 
respectant la legalitat constitucional. 
Si el sistema de ”l’estat integral” de 
la Segona República “va petar” quan 
la Generalitat no respectà la decla-
ració d’inconstitucionalitat de la llei 
catalana de cultius de l’any 1934, 
l’èxit del model de 1978 s’ha fona-
mentat en la “normalitat amb què 
els confl ictes polítics territorials són 
resolts jurídicament de la mateixa 
manera que els confl ictes personals 
greus es resolen davant d’instàncies 
jurisdiccionals”.2

En segon lloc, tot el procés ha sigut 
impulsat per grans acords d’estat. 
Un consens que s’ha mantingut des 

Totes les parts implicades en el 
desenvolupament de l’estat au-
tonòmic han actuat respectant 
la legalitat constitucional

2   Solozabal Echeverría, 2004, pàg. 14

Pazo Raxoi, seu de la Presidència de la Xunta de Galicia (plaça del obradoiro, Santiago)
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de l’aprovació de la Constitució fi ns 
als nostres dies i que s’ha posat de 
manifest en els grans pactes que, a 
través de la reforma dels estatuts, 
han permès l’equiparació dels àmbits 
competencials de les comunitats au-
tònomes que accediren a l’autonomia 
per l’article 143 de la Constitució i 
les que ho havien fet prèviament a 
través de l’article 151. Des del con-
sens entre els grans partits nacionals 
es produïren els pactes autonòmics de 
1992, que transferiren a autonomies 
del 143 l’educació i l’IMSERSO; i els 
que durant el període 1996-1999 
equipararen les comunitats del 143 
a les del 151, mitjançant el traspàs 
de la sanitat i les polítiques actives 
d’ocupació.

Els grans triomfs que els espanyols 
hem aconseguit en el desenvolupa-
ment de l’estat autonòmic han sigut 
possibles des de les premisses del 
respecte a la legalitat constitucional 
i de l’acord entre els grans partits na-
cionals. I resulta evident que aques-
tes dues premisses han de continuar 
sent condicions d’inexcusable com-
pliment en el futur. 
Dues condicions que cal mantenir 
amb fermesa en les circumstàncies 
polítiques presents, caracteritzades 
per la confusió —que alguns ani-
mem de manera interessada— entre 
les propostes genuïnament reformis-
tes, que des de l’estricte respecte a 
la lletra i l’esperit de la Constitu-
ció tracten de corregir algunes de 
les disfuncions institucionals que 
l’experiència d’aquests 26 anys ha 
posat en evidència, i les propostes 
i esforços que algunes minories na-
cionalistes estan fent per a obrir un 
nou període constituent, encobrint-
les fraudulentament com meres re-
formes estatutàries.

En aquest sentit, el Partit Popular, 
del qual m’honora ser el president 
fundador, té ben clar que la neces-
sitat de reformar alguns aspectes de 
l’estat de les autonomies no pot ser 
utilitzada com a coartada per a des-
truir l’estat mateix. La Constitució 
no permet, ni hauria de permetre, en 
cas de ser reformada, la introducció 
de desigualtats o asimetries entre les 
comunitats autònomes, més enllà 
dels fets diferencials ja reconeguts en 
la norma fonamental.3 Ni per a ero-
sionar la capacitat de les institucions 
comunes de l’estat per a complir con 

Seu administrativa de la Xunta de Galicia (San Caetano)

El Partit Popular, té ben clar 
que la necessitat de reformar 
alguns aspectes de l’estat 
de les autonomies no pot ser 
utilitzada com a coartada 
per a destruir l’estat mateix

3 Les llengües; els drets civils forals; els règims fi -

nancers i fi scals especials; les peculiaritats derivades 

de la insularitat, o algunes especifi citats organitzati-

ves derivades del fet insular, foral o del caràcter uni-

provincial d’algunes comunitats autònomes.
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els seus deures constitucionals, entre 
els quals destaca molt especialment 
la garantia del principi de solidari-
tat entre totes les persones i tots els 
territoris d’Espanya. Uns canvis in-
acceptables des de la lògica consti-
tucional que, amb molta més raó, no 
poden admetre’s per la porta de da-
rrere de suposades reformes estatu-
tàries que, com pretenia l’anomenat 
Pla Ibarretxe, suposarien la derogació 
del pacte social de 1978. 

3. Propostes reformistes per a la 
millora del model constitucional

Està ja generalitzada entre la doc-
trina constitucionalista i politològica 
una tesi que, modestament, defense 
reiteradament des que vaig assumir 
la Presidència de la Xunta de Galicia 
l’any 1989:4 és convenient reformar 
les institucions de l’estat per a per-
metre una millor inordinació5 de la 
voluntat autonòmica en la voluntat 
comuna de tota la nació.

En efecte, la generalització del fet 
autonòmic no s’ha vist acompanyada 
d’un impuls parell de les institucions 
d’inordinació i cooperació entre el 
poder nacional i els regionals, i molt 
especialment pel que fa a la nostra 
“cambra de representació territo-
rial”, tal com és defi nit el Senat per 
l’article 69 de la Constitució.

Deixant al marge les circumstàncies 
que frustraren entre el 1997 i el 1999 
la iniciativa de reformar el Senat, 
el fet és que avui es fa més evident 
que mai la necessitat de reforma de 
la cambra. Una reforma d’acord amb 
l’esperit de la nostra norma fonamen-
tal, que n’incremente el protagonisme 
respecte al Congrés en els procedi-
ments legislatius que regulen matèries 
de competència autonòmica o afecten 
molt directament els seus interessos 
fonamentals —com ara el fi nança-
ment— i que augmente la representa-
tivitat territorial dels seus membres.

4 Fraga, 1991, 1992, 1994, 1997.

5 Afortunada expressió de García-Pelayo, amb la qual es referia a la participació dels estats federats com a personalitats autònomes en la formació de la voluntat 

federal. Perquè l’estat federal —o, en el nostre cas, l’estat autonòmic— no és “un simple equilibri entre un poder central i una pluralitat de poders, sinó una síntesi 

dialèctica entre els dos”, que requereix instruments específi cs, molt particularment una cambra de representació territorial. García-Pelayo, 1984, pàg. 239 i següents. 

Seu administrativa de la Xunta de Galicia (San Caetano)
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La reforma constitucional consen-
suada del Senat ha d’anar acompan-
yada de la consolidació d’uns altres 

instruments de cooperació ja exis-
tents, però que necessiten impuls i 
reordenació (conferències sectorials, 
comissions bilaterals de cooperació), 
i molt especialment d’aquells instru-
ments que alguns hem demanat des 
de fa temps i que han sigut posats en 
marxa més recentment: la Conferèn-
cia de Presidents i els mecanismes 
de participació de les comunitats au-
tònomes en la Unió Europea.

Cap de les reformes que hem es-
mentat hauria d’incidir directa-
ment en l’àmbit estatutari. Tampoc 
les reformes constitucionals que 
l’actual govern ha introduït —a més 
de la del Senat— en l’agenda de la 
revisió constitucional, si es mante-
nen en el tenor literal amb què han 
sigut formulades pel president del 
Govern en el debat d’investidura.

Consegüentment, la qüestió de les re-
formes dels Estatuts pot i deu ser en-
carada dins del marc constitucional 
vigent. Un marc on encara hi ha marge 
per al reforçament de l’autonomia de 
les comunitats i, en defi nitiva, per a 
l’impuls en l’aplicació del principi de 
subsidiarietat que la Constitució euro-
pea, recentment acceptada en referèn-
dum, fa seu en els articles I-11 i I-18, 

i que no se circumscriu al desenvolu-
pament estatutari, perquè també in-

clou l’aplicació de l’article 150.2 de 
la Constitució espanyola, que estableix 
la possibilitat de transferir o delegar en 
les autonomies competències de titula-
ritat estatal que per la seua naturalesa 
siguen susceptibles de transferència o 
delegació.

El procés, en tot cas, hauria d’estar 
regit per principis de racionalitat. 
Perquè el fonament de l’estat de les 

Seu del Parlament de Galicia a Santiago de Compostela

La reforma del Senat ha d’anar 
acompanyada de la consoli-
dació d’uns altres instruments 
de cooperació ja existents

La qüestió de les re-
formes dels Estatuts pot i 
deu ser encarada dins del 
marc constitucional vigent
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autonomies no es cap altre que la 
distribució racional de les competèn-
cies entre els nivells de govern local, 

regional, central i europeu, amb el 
propòsit d’atendre tothom d’una ma-
nera més efi caç i efi cient, fi nalitat úl-
tima de tota forma d’acció política.

4. Conclusions

El nostre model territorial ac-
tual és el resultat d’un complex 
procés de descentralització polí-
tica, construït des del respecte a 
l’ordre constitucional a través de 
l’acord entre totes les forces po-
lítiques.

Qualsevol evolució futura del conjunt 
de normes que conformen el “bloc 

de constitucionalitat” ha de dur-se a 
terme mantenint aquests dos princi-
pis: constitucionalitat i consens. Les 
reformes constitucionals i institucio-
nals que proposem es presenten amb 
vocació d’unir voluntats i estan expre-
ssament dirigides al perfeccionament 
del nostre model constitucional.

Els que interpreten que l’estat autonò-
mic no és més que un pas intermedi en 
el camí cap la ruptura de la nació es-
panyola rebutjaran molt probablement 
aquestes propostes, precisament per-
què tracten de millorar el conjunt de 
les nostres institucions i no d’afeblir-
les. Una minoria, però, no pot condi-
cionar i desestabilitzar la convivència 
democràtica de tota una nació.

El Partit Popular ha deixat clar en 
la “Declaración de San Millán”6 
quins són els principis que de-
fensa en el debat de la reforma de 
la nostra constitució territorial: la 
defensa de la unitat d’Espanya; 
la igualtat de tots els espanyols 

davant la llei; la major autono-
mia de les nacionalitats i regions 
compatible amb el manteniment 

d’un estat viable capaç d’enfortir 
els vincles de solidaritat entre els 
espanyols; el respecte als fets di-
ferencials constitucionalment es-
tablits; l’acceptació d’aquelles 
reformes estatutàries que respec-
ten la Constitució, i el consens 
com a instrument per a la reforma 
de la Constitució i dels estatuts 
d’autonomia. Uns principis que, 
pel fet de ser compartits per la 
immensa majoria de la societat es-
panyola, han de ser defensats con-
juntament pels dos grans partits 
nacionals, per damunt de qualse-
vol altra diferència. 

6 Aprovada en la reunió de presidents del Partit Popular a San Millán de la Cogolla el 17 de setembre 
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Una minoria no pot condicionar 
i desestabilitzar la convivència 
democràtica de tota una nació

Principis que han de ser 
defensats conjuntament 
pels dos grans partits na-
cionals, per damunt de 
qualsevol altra diferència
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