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1. La transició: concepte 
- Concepte: període de la Història d’Espanya que es va donar entre 1975 i 1982 i que va consistir en el pas 

de la dictadura del general Franco a un sistema democràtic amb monarquia parlamentaria. 
- Franco mor el 20 de novembre de 1975. Cap d’estat: Joan Carles I; cap de govern: C. Arias Navarro. 
 
 
2. Opcions polítiques al final del franquisme 

a) immobilista i continuista amb el règim franquista (l’anomenat “búnker”). Extrema dreta: Blas Piñar. 
b) aperturistes (“pseudo-reformista”): franquistes que volen fer algunes reformes molt limitades. 

President Arias Navarro 
c) opcions democràtiques: volen democràcia, trencar amb el passat i un plebiscit sobre monarquia o 

república. (Junta Democràtica – Plataforma de Convergència – Coordinació Democràtica). Ací estan 
la majoria de partits polítics de l’oposició, destacant el PCE i el PSOE. 

d) opcions revolucionàries d’esquerra: no accepten ni el franquisme ni la democràcia amb pluralisme 
polític. Volen la revolució social. Al País Basc també demanen la independència (ETA). 

 
 
3. Fases de la transició 
 
0. Govern Arias Navarro (nov 75-jul 76) 

- basat en un continuisme ideològic franquista amb alguns intents de reformes aperturistes que van 
fracassar. 

- no va satisfer ni al “búnker” ni als demòcrates.  
- el rei va demanar la dimissió a Arias Navarro a finals de juny del 76. 

 
1. Preparació eleccions generals a Corts (jul 76 – juny 77) 

1r govern Suárez.  
- Objectiu: preparació d’eleccions generals a Corts Generals: 
- Importantíssim: la transició es fa passant de les lleis franquistes a les lleis de la democràcia.  
- Atenció: serà una transició o reforma pactada entre el poder i l’oposició. No es discutiran ni els símbols 

ni la monarquia d’origen franquista. A canvi s’establirà un règim democràtic. (Suárez els dirà: “yo 
tengo el poder, vosotros tenéis la legitimidad”). El govern té la iniciativa, condueix el procés.  

- LEY PARA LA REFORMA POLÍTICA  (aprovada per les Corts franquistes el 18 nov 76; ratificada per 
referèndum popular el 15 des 76). Última llei fonamental i acta de defunció del franquisme. 

- Amnistia política (76) i legalització de partits (PSOE febrer 77; el més difícil: PCE abril 77) 
- Eleccions generals a Corts: juny 1977. Suárez es presenta amb un partit personalista de caràcter 

liberal i centrista, amb polítics sobretot del franquisme, anomenat UCD (Unión de Centro Democrático) 
 

2. Corts constituents (jul 77 – gener 79) 
2n govern Suárez. 
- resultat eleccions juny 77: UCD guanya per majoria simple; PSOE, 1r partit d’oposició; PCE i 

franquistes com Alianza Popular tenen un resultat pobre, 20 i 16 diputats). 
- Problemes i actuacions: 
1) Acords de la Moncloa (oct 1977). Entre partits polítics, patronal i sindicats. Per a lluitar contra els 

efectes de la crisi econòmica de 1973 (atur, inflació, dèficit). S’acorda més transparència i control. 
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2) Descentralització de l’Estat: s’acorden 13 ens (“entes”) preautonòmics. Reconeixement de diversitat. 
3) SOBRETOT: Elaboració d’una nova Constitució  espanyola: les Corts nomenen una comissió per a 

redactar la constitució. Format per 7 membres (3 UCD; 1 PSOE; 1 PCE; 1 AP; 1 Catalans-bascos). Va 
ser un procés amb molta negociació, pactes i revisions (esmenes). 

 - Aprovació de la Constitució:  1. Les Corts l’aproven: 30 oct 78 
      2. El poble espanyol la ratifica per referèndum: 6 des 78 
      3. El rei la sanciona: 27 des 78 
      4. Es promulga el dia que es publica en el BOE: 29 des 78 
 
 
Característiques de la Constitució de 1978 
- Llarga (169 articles, amb 1 preàmbul, 1 títol preliminar, 10 títols, 4 disposicions addicionals, 9 

transitòries, 1 derogatòria i 1 final). Només la de Cadis de 1812 és més llarga. 
- Prou rígida: la reforma constitucional no és massa fàcil. 
- Consensuada: les diverses tendències polítiques del moment van participar en la seua redacció, 

cosa que provoca que en alguns temes siga ambigua (p. ex. qüestions territorials). “café para todos” 
- Oberta: en temes delicats la constitució remet a lleis orgàniques posteriors (p.ex. temes militars). 
- Poc original: influïda sobretot per les constitucions espanyoles de 1876 i de 1931, i per la italiana de 

1947 i la Llei Fonamental de Bonn de 1949. 
- Forma d’Estat: Monarquia parlamentària. 
- Model d’Estat: “Espanya és un Estat democràtic i social de Dret, que propugna com a valors 

superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític” (art. 1.1.) 
- Territorialment: Espanya és una nació però reconeix el dret d’autonomies: Estat de les autonomies. 
- Poder executiu: el rei és el cap d’estat; un president triat per les Corts serà el cap del govern. 
- Poder legislatiu: 2 cambres: el Congrés dels Diputats (cambra popular) i el Senat (c. territorial). 
- Poder judicial: “La justícia emana del poble i s’administra en nom del Rei per Jutges i Magistrats 

integrants del poder judicial, independents, inamobibles, responsables i sotmesos únicament a 
l’imperi de la llei” (art. 117.1.) 

 
- Enllaç: http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionVALENCIANO.pdf 
 
 

3. Primera legislatura de la democràcia (abril 79 – oct 82) 
Suárez i Leopoldo Calvo-Sotelo.  
- UCD al poder, però amb molts problemes interns i externs. UCD està desintegrant-se: és un partit 

format per una suma de grups d’interessos al voltant de la figura de Suárez. Els conservadors es 
passen a Alianza Popular; els socialdemòcrates al PSOE; Suárez queda aïllat. 

- Suárez, totalment desprestigiat, dimitirà el gener de 1981. Substituït per Leopoldo Calvo-Sotelo. 
 
- Problemes i actuacions: 

1) Autonomies: la Constitució no aclara massa aquesta qüestió. La LOAPA (Ley Orgánica para la 
armonización del proceso autonómico) de 1982 intentarà organitzar el procés de descentralització 
de l’Estat. Al final s’acordaran 17 comunitats i 2 ciutats autònomes. 

2) Política exterior: ingrés en l’OTAN (1982), i normalització diplomàtica: augmenten les relacions 
amb Europa (CEE), amb Amèrica Llatina i amb els països àrabs de la Mediterrània.  

3) Terrorisme: sobretot d’extrema esquerra. Destaquen el GRAPO i ETA. 
4) Militarisme: el govern intenta controlar la cúpula militar, totalment franquista, a la qual no li 

agradava la transició. Els assassinats de militars realitzats per ETA i la legalització del PCE (abril 
1977) provoquen un distanciament profund de la casta militar. L’exèrcit comença a conspirar.  

 
Colp d’estat  del  23-F, 23 de febrer de 1981, durant la sessió d’investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo 
com a president del govern, un grup de guàrdies civils comandats per tinent coronel Tejero ocupen el 
Congrés i segresten durant 17 hores als diputats. A València el capità general Milans del Bosch trau 
els tancs al carrer i declara la llei marcial. Però les diferències i indecisions entre els colpistes i 
l’actuació del rei en favor de l’ordre constitucional faran fracassar el colp d’estat. 
 

- La profunda crisi de l’UCD farà que Calvo-Sotelo convoque eleccions per a octubre del 82. Suárez 
crearà un nou partit (CDS). En aquestes eleccions guanyarà el PSOE amb majoria absoluta, el centre 
polític i el partit comunista s’enfonsaran, i Alianza Popular serà el primer partit de l’oposició.  
Amb aquestes eleccions la transició s’ha acabat. A Espanya hi ha un tipus de democràcia liberal. 

 


