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ESQUEMA-RESUM TEMA 15 – TRANSICIÓ I DEMOCRÀCIA (1975-2008)  

TRANSICIÓ 
(1975-1982)  

Inicis  
• Proclamació de Joan Carles I com a rei  
• Continuisme del govern d’Arias Navarro  
• Oposició democràtica: mobilització política i reivindicacions sindicals  

Reforma  
política  

• Govern d’Adolfo  
Suárez (1976)  
• Llei de reforma 
política (LRP)  

- Pacte amb l’oposició democràtica  
- Legalització de tots els partits polítics  
- Convocatòria d’eleccions democràtiques (juny 
del 1977)  

Governs 
d’UCD  
Suárez - Calvo  
Sotelo  

• Elaboració de la Constitució del 1978. Estat de les Autonomies  
• Consens polític i econòmic. Pactes de la Moncloa (octubre del 1977)  
• Tensió per terrorisme i colpisme involucionista (cop d’Estat del 23-F)  
• Limitació del règim autonòmic: LOHPA (1982)  

CATALUNYA  
AUTÒNOMA  
(1977-2008)  

Generalitat 
provisional 
(1977-1980)  

• Retorn del president Tarradellas de l’exili  
• Restabliment provisional de la Generalitat: govern d’unitat  
• Elaboració i aprovació de l’Estatut de Sau  
• Primeres eleccions al Parlament de Catalunya (1980)  

Generalitat 
estatutària 
(1980-2008)  

Governs de 
CiU (1980-
2003)  
Jordi Pujol  

• Desenvolupament de l’Estatut  
• Lleis de règim intern: organització del govern, funció 
pública, de policia autonòmica, d’ordenació del territori 
• Catalanització de la societat: Llei de normalització 
lingüística  
• Problemes amb l’Estat central: traspàs de 
competències i finançament econòmic  

Governs tripartits  
(2003-2008)  
Pasqual Maragall  
José Montilla  

• Pacte del Tinell (PSC-ERC-ICV)  
• Elaboració i aprovació de l’Estatut de Miravet. 
Recurs del PP al Tribunal Constitucional  

GOVERNS EN  
DEMOCRÀCIA  
(1982-2008)  

Governs del 
PSOE 
(1982-1996)  
Felipe González  

• Grans reformes: fiscal, econòmica, sanitat, educació…  
• Reconversió industrial: pèrdua de llocs de treball  
• Crisi per corrupció i guerra bruta contra el terrorisme  
• Política exterior: incorporació a l’OTAN i entrada a la CEE (UE)  

Governs del 
PP (1996-
2004)  
José M. Aznar  

• Primera 
etapa  

- Govern en minoria, aliança amb nacionalistes  
- Objectius 
econòmics  

- Complir els requisits de Maastricht  
- Creixement de l’ocupació i del PIB  

• Segona 
etapa  

- Govern en majoria absoluta  
- Nova legislació (educació, estrangeria, Pla Hidrològic)  
- Alineament amb els EUA: participació en la guerra de 
l’Iraq  
- Atemptat de l’11-M a Atocha (Madrid)  

Governs del PSOE  
(2004-2008)  
J.L. Rodríguez Zapatero  

• Sortida de la guerra de l’Iraq  
• Forta confrontació PP-PSOE  
• Legislació social: Llei d’igualtat i Llei de dependència  

 
 
 

TRANSFORMACIONS 
SOCIALS  

Immigració extracomunitària  →  Creixement demogràfic  

Nova estructura laboral  
• Augment de la població activa ocupada  
• Augment del sector terciari  
• Major incorporació de la dona al treball remunerat  

Estat del benestar  
• Consolidació del sistema de la Seguretat Social  
• Generalització de la cobertura sanitària  
• Educació obligatòria fins als 16 anys  



Noves mentalitats  
• Canvis en l’estructura familiar  
• Secularització de la societat  
• Noves pautes culturals i de comportament social  

  


