
 

ESQUEMA COMPARATIU DE LES CONSTITUCIONS ESPANYOLES del segle XIX 
 

CONSTITU- 
CIONS 

ELABORACIÓ  SOBIRANIA. 
REI-CORTS 

SUFRAGI DRETS QÜESTIÓ 
RELIGIOSA  

ALTRES  

BAIONA  
(Juliol 1808)  

Assemblea Constituent :  
Estamental  
President: Ardanza  
Projecte: Esmerard, Murat, i 
Napoleó  

Sobirania reial  limitada. 
Tasca legislativa: Corts; el Rei nomena i 
deposa (ministres, senadors); Per decret 
(Corts no reunides). Corts estamentals   
Senat: Vitalici-rei  

Censatari  De caràcter liberal . Llibertat 
d'impremta; ”habeas corpus”; 
No a la tortura; No duanes 
interiors; Contribució única; No 
neteja de sang  

Confessional  
”La religió catòlica,  
apostòlica i romana (...) serà 
la religió del rei i de la nació,  
i no es permetrà cap altra”  

Escassa repercussió  
(guerra). D'haver-se aplicat 
haguera suposat l'enfonsament de 
l'Absolutisme. 
Acceptada pels afrancesats. 

CADIS 
(19-III-1812) 

Assemblea Constituent:   
Convoca la regència  
Desigual composició  
Liberals i “servils”  

Sobirania Nacional. Separació de poders  
Rei: Iniciativa legislativa i veto suspensiu  
Corts: Unicamerals . Hereu. Regència  
Diputació permanent  
Consell d'estat (rei)  
Justícia: poder independent  

Universal masculí  
I indirecte  

De caràcter liberal   
Llibertat civil, propietat, 
impremta...etc.  
(pareguts als de la de Baiona)  
Milícia Nacional 

Confessional  
”La religió de la nació 
espanyola és i serà 
perpètuament la catòlica, 
apostòlica i romana, única i 
vertadera”. 

Ideologia Liberal   
(Símbol per a liberals d'Espanya i 
de fora). 
No aplicada (Ferran VII)  

ESTATUT 
REIAL  

(10-IV-1834) 

Martínez de la Rosa  
Carta atorgada (Lluís XVIII)  

Sobirania reial poc limitada  
Convoca, suspèn, dissol  
Total iniciativa legal  
Corts bicamerals:  
E. d'Eminents (Próceres) (rei… núm. il·limitat)  
E. de Procuradors (sufragi censatari)  

Censatari molt 
restringit  
(0,15%)  

NO APAREIXEN  Estat Confessional  
No llibertat de cultes  

Ideologia conservadora . 
Mèrit: una certa liberalització 
política.  
Novetat: sessions de les Corts 
públiques  

C. DE 1837 
(17-VII-37) 

Assemblea Constituent  
Per sufragi universal indirecte  
Argüelles-Olózaga  
Terme mitjà (1812-1834)  

Rei: poders menys limitats que en la del 12  
Inviolable, nomena i cessa a ministres  
Convocatòria, suspensió i dissolució de Corts  
Corts bicamerals (novetat fins avui)  
Congrés: iniciativa legal; prioritats en lleis 
sobre contribucions i crèdit públic  
Senat: triat pel Rei d'una terna d'electors  

Censatari ampliat  
(2,2%...4,3% en 
1843)  

De caràcter progressista  
Declaració àmplia i sistemàtica. 
Ajuntaments democràtics. 
Milícia nacional  

Ambigüitat:  
No hi ha declaració 
expressa de 
confessionalitat.  
“la nació s'obliga a mantenir  
el culte i els ministres de la 
religió catòlica que professen  
els espanyols”  

Ideologia progressista  però amb 
concessions moderades   
Influència de la belga  
o la francesa de 1830  
Debilitat (poca participació de 
moderats i guerra civil)  

C. DE 1845 

Assemblea Constituent 
Tendències:  
Puritana, “dretà” i “central” (Narváez)  

Sobirania compartida (rei-corts)  
Més poders reials: iniciativa legal  
Senat (més conservador): triat pel rei en 
núm. il·limitat  

Censatari rebaixat 
(1%)  

Retalls: a la llibertat d'impremta 
(censura) i  de reunió. Llei 
d'ajuntaments. No a la Milícia 
Nacional (creació Guàrdia Civil) 

Confessional  
(Proclamació expressa de la 
catolicitat del regne) 
No llibertat de cultes  

Ideologia plenament moderada   
La de major vigència  
La més pròxima als plantejaments 
de la reina  

C. DE 1856 
“LA NON NATA”  

Corts Constituents de novembre  
de 1854 

Sobirania Nacional  
Poder del rei limitat (tot i que encara manté la  
iniciativa legislativa i el dret de veto)  
Corts bicamerals (no elecció reial) triades per 
sufragi censatari ampliat  

Censatari ampliat  
(la meitat de  
la quota de diners 
per a ser elector   
que en 1837)  

Àmplia declaració de drets  
Jurat per als delictes d'impremta  
Abolició de la pena de mort per 
a delictes polítics...etc.  
Llei d'ajuntaments (1856)  
Milícia Nacional (en cada 
província)  

Estat aconfessional  
i llibertat de cultes  

Ideologia plenament progressista .  
No va arribar a publicar-se  

C. DE 1869 
(1-VI-69) 

Corts Constituents (amplis debats. 
Polèmica: monarquia o república 
(Castelar, Olózaga, Manterola)  

Sobirania Nacional (quasi popular)  
Poder del rei limitat (no iniciativa legislativa)  
Corts bicamerals (no elecció reial)  

Universal masculí 
directe per a  
el Congrés  
i indirecte per al 
Senat  

Minuciosa declaració de drets 
individuals i garanties 
constitucionals (llibertat 
d'ensenyança, de residència, 
d'impremta...etc.) 

Estat aconfessional  
i llibertat de cultes encara 
que l'estat mantenia el culte i 
clero catòlics.  

Ideologia democràtica   
Compromís de regular la qüestió 
colonial  

Projecte de 
Constitució 
Republicana 

De 1873 

Eleccions (maig del 73)  
(60% abstenció)  
(87% de republicans federals)  

República Confederal (17 estats i uns quants 
territoris d'ultramar)  
Sobirania Popular (art.42)  
President  (elecció indirecta)  

Universal masculí 
directe  

Àmplia declaració de drets 
individuals i garanties  
constitucionals  
Explícit el dret d'associació  

Separació Església-Estat  
(sense cap tracte 
preferencial cap a  
l'Església catòlica)  

Ideologia democràtica   
No va arribar a entrar en vigor  

C. De 1876 
(30-VI-76) 

Redactada per Cánovas del 
Castillo  
Corts Constituents elegides  
per sufragi universal  
(llei electoral de 1870)  

Sobirania compartida (rei-Corts)  
Rei: convoca, suspèn o dissol les Corts i 
manté el dret de veto. 
Tria o deposa ministres i no és responsable 
davant de les corts  
Congrés i senat (composició mixta)  

No fixa el sistema 
de votació :  
Llei de 1878: 
Censatari, 
Llei de 1890: 
Universal  

Drets individuals  
Reconeguts  
Ajuntaments i diputacions  
Sota control governamental 
(centralisme)  

Confessional però  
amb llibertat privada  
de cultes  

La de major durada (fins a1923)  
Barreja  de les constitucions del 
1845 i del 1869. 

 

 


