
 

El Govern d’Adolfo Suarez i les primeres 

eleccions democràtiques 
 

 

 Els inicis de la transició: la Llei de Reforma Política  

 

Adolfo Suárez, que provenia dels sectors més moderats del franquisme, va 

iniciar el procés de transició a la democràcia, amb el suport total del Rei (i 

per tant, de l’Exèrcit) 

 

 El desembre de 1976 s’aprovà en un referèndum la Llei del Projecte de 

Reforma Política, que donava inici al procés. Un mes abans aquest 

Projecte havia estat votat a les darreres Corts franquistes, que 

acceptaven la seva dissolució i la del Movimiento Nacional  a canvi 

d’immunitat. 

 

 

 Les primeres eleccions democràtiques: el juny del 1977.....    

 

El juny de 1977 es van celebrar a Espanya les primeres eleccions a Corts 

democràtiques des de la Segona República. 

 

Prèviament, hi ha un procés de legalització dels partits polítics: 

 

 Suárez fundà la UCD (Unión de Centro Democrático) que agrupava els 

sectors més moderats del franquisme. 

 Manuel Fraga va formar l’AP (Alianza Popular), que agrupava la dreta 

espanyola i els sectors provinents de l’antic Movimiento Nacional. 

 Felipe González i Alfonso Guerra encapçalaven el PSOE. 

 La difícil legalització del PCE (abril de 1977) permet l’entrada dels 

comunistes en el Parlament. 

 

Les eleccions foren guanyades en el conjunt d’Espanya per la UCD. A 

Catalunya, la victòria electoral va correspondre als PSC-PSOE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 La Constitució Espanyola de 1978.....  
 

 Una Comissió del nou Parlament fou l’encarregat de redactar un text 

constitucional, consensuat per la majoria dels partits polítics, i aprovat 

per referèndum el 6 de desembre de 1978. 

 La nova Constitució definia Espanya com un Estat de dret, democràtic i 

plural, i garantia els drets fonamentals dels ciutadans i la separació entre 

Església i Estat. 

 La Constitució obria la porta a la descentralització de l’Estat amb les 

autonomies basca, gallega i catalana, i encetant el procés 

d’autonomia de la resta de comunitats de l’Estat. 

 

 

 Les eleccions generals de 1979..... 
 

 Aprovada la Constitució, calia votar un nou Parlament i un nou Govern. 

A les eleccions de 1979 es produeix una nova victòria de la UCD, 

seguida pel PSOE, el PCE i l’AP de Fraga. A Catalunya els resultats foren 

favorables al PSC. 

 El Parlament aprova el 1981 la Llei del Divorci. 

 

 

 Les eleccions municipals de 1979..... 
 

 L’abril de 1979 hi ha les primeres eleccions democràtiques als 

Ajuntaments. Es produeix un triomf general de les esquerres a les capitals 

més importants. A Catalunya la victòria és per al Pacte de Progrés (PSC, 

PSUC, ERC i CiU) 

 

 


