
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’etapa de la Transició Política i la Democràcia (1975 – 1992)  

Les primeres legislatures socialistes: l’etapa de Felipe 

González i la “política del canvi”. 

L’accés del Partit Socialista al poder, amb líders joves i no 

compromisos amb la Dictadura (Felipe González i Alfonso Guerra), i la 

promesa d’una “política del canvi”, donava per a molts el punt de 

tancament de l’etapa de la Transició i l’inici d’una democràcia plena i 

consolidada. 

Grans línies polítiques en el primer 

govern del PSOE (1982 – 1986)  

POLÍTICA 

ANTITERRORISTA 
Importants èxits en la lluita policial 

contra ETA (detenció de membres 

de la cúpula de l’organització).  

Acords de cooperació antiterrorista i 

d’extradició amb França. 

Inici de les polítiques de reinserció 

amb els “refugiats bascos” 

Aparició de la “guerra bruta” contra ETA: els 

GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) 

POLÍTICA 

AUTONÒMICA Aprovació dels Estatuts d’Autonomia pendents, i 

victòria del PSOE a les comunitats autònomes 

creades per l’article 143 de la Constitució (1983) 

Victòria de CiU a Catalunya i del PNB a Euskadi 

(1984). El lehendakari Karlos Garaikoetxea dimití 

el desembre de 1984 i fou substituït per José 

Antonio Ardanza. 

Victòria de Coalición 

Democrática, liderada per 

Alianza Popular, a les 

eleccions autonòmiques 

gallegues de 1985. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA SOCIAL 

POLÍTICA MILITAR I 

INTERNACIONAL 

Aprovació de la Llei de 

despenalització parcial de 

l’avortament (1985) 

Aprovació de la Llei Orgànica del Dret a 

l’Educació (la LODE, 1985) 

Procés de modernització i 

professionalització de 

l’Exèrcit. 

Referèndum per a la 

permanència i plena 

integració d’Espanya a 

l’OTAN 

Eliminació de 

l’amenaça 

“colpista”  

Espanya havia 

ingressat a l’Aliança 

Atlàntica l’any 1982. 

Victòria a favor molt 

ajustada (un 51%) 

POLÍTICA 

ECONÒMICA 

El juny de 1986 es va signar el 

Tractat d’Adhesió d’Espanya a 

la CEE (Comunitat Econòmica 

Europea). 

Polítiques de reconversió industrial, incentivació de les 

inversions productives i lluita contra la inflació. Política de 

contenció salarial, Es va prioritzar en general les accions per 

sanejar l’economia espanyola.  

Augment de la taxa d’atur, 

que el 1984 arribava al 22% 

de la població activa. 

Expropiació del “hòlding” RUMASA 

(1983), propietat de l’empresari José 

M. Ruiz Mateos, amb gran ressò 

mediàtic. 


