
CONSTITUCIONS CONSTITUCIÓ DE 1.812 
("La  Pepa") 
Vigència: 19 de març al 4 de 
maig. 1820 i 1823; 1836-37. 

CONSTITUCIÓ DE 1837 
Vigència: Des del 18 de juny 
fins el 23 de maig de 1845. 

CONSTITUCIÓ DE 1845 
Vigència: Des del 23 de maig 
de 1845 fins el 11 d'agost de 
1.854. 

CONSTITUCIÓ DE 1869 
Vigència: Des del 1 de juny de 
1869 fins el 11 de febrer de 
1873. 

CONSTITUCIÓ DE 1876 
Vigència: des del 30 de juny de 
1876 fins el 14 de setembre de 
1923. 

CONSTITUCIÓ DE 1931 
Vigència: des del 9 de 
desembre de 1931 al 1 d'abril 
de 1939. 

Cap de l'Estat Rei: Iniciativa legislativa. 
Nomena i separa els secreta-ris 
d'Estat. 
Regència: Designada per les 
Corts. 
No hi ha llei Sàlica 

Rei: Inviolable i irrespon-
sable. Iniciativa legislativa. 
Dret de Veto. Nomena i se-para 
els ministres. 
Regència: Designada per les 
Corts.  

Rei: Iniciativa legislativa. Dret 
de Veto. Nomena i se-para els 
ministres. 
Regència: El parent més 
pròxim. 

Rei: Hereditaria, inviolable i 
irresponsable. Nomena i se-
para els ministres. 
Regència: Designada per les 
Corts. 

Rei: Inviolable i irrespon-
sable. Nomena i separa els 
ministres. Dret de Veto. 
Regència: Pare o mare.  

President de la República: 
Elegit pels diputats. Nomena i 
sepra el cap del govern i els 
ministres. 
Eligibilitat: Cada 6 anys. 

Govern Set Secretàris d'Estat i del 
despatx. Refrenden els ordres 
reials. Responsabilitat davant 
les Corts. Incompatibilitat del 
càrrer de Secretari amb el de 
diputat. 

Refrenden els actes del 
Monarca. Son criminalment 
responsables davant les Corts. 
El càrrec de ministres és 
compatible amb el de diputat o 
senador. 

Refrendar els actes del Mo-
narca. Són criminalment res-
ponsables davant les Corts. 
Compatibilitat de càrrecs.. 

El poder executiu resideix en el 
Rei, el qual l'exerceix per mitjà 
dels seus ministres, els quals 
refrenden tots els seus actes i 
en son responsables. 
Compatibilitat de càrrecs. 

Tots els actes i manaments son 
refrendats pels ministres els 
quals han de ser res-ponsables 
d'ells. 

El president del Consell de 
Ministres dirigeix i repre-senta 
la política general del govern. 
Compatibilitat de càrrecs. Tots 
els actes i manaments del 
president de la República han 
de ser refrendats. 

Poder Legislatiu Unicambral. A més de les 
funcions legislatives controla el 
Govern. 
Empara la llibertat d'im-
prempta. 

Corts bicambrals: Senat i 
Congrés. Cambres electives i 
iguals atribucions: legislar i 
controlar el Govern. Elegir 
Regent. 

Corts bicambrals: Congrés de 
diputats (electiu) i Senat 
(designació reial) Atribu-cions: 
legislativa i de control. El 
Senat coneix dels delictes 
contra el Rei o l'Estat. 

Corts bicambrals: Congrès i 
Senat d'iguals facultats, ex-
cepte en contribucions, crèdit i 
força militar, sobre els quals té 
rpimacia el Congrés. 

Corts bicambrals: Senat i 
Congrés. Iguals caracterís-
tiques a les de la Constitució de 
1869. 

Una sola Cambra: Legisla en 
representació del poble. 
Exigeix responsabilitats polí-
tiques al govern. 

Relacions entre els poders Separació dels tres poders, tot i 
que el Monarca manté el dret 
de Veto sobre el legis-latiu. 

No es reconeix la separació de 
poders: col.laboració le-
gislativa del Rei i les Corts en 
la iniciativa i el veto legislatiu. 

Iguals característiques que en 
la Constitució de 1.837. 

Separació de poders però 
control mutu. 

Equilibri constitucional de 
poders. El govern ha de 
comptar amb la confiança de 
les Corts i el Rei. 

Sistema parlamentari. El 
govern ha de gaudir de la 
confiança de les Corts. El 
President de la República ha 
d'ajustar-se a la composició de 
les Corts quan nomena 
President del govern. 

Sufragi Elecció en quatre graus: 
Universal i directe en el primer 
i indirecte en la resta. 

Congrés: directe i censitari. 
Senat: Indirecte i censitari. 

Sols per al Congrés de 
Diputats: directe i censitari. 

Congrés: Sufragi univerals i 
directe. 
Senat: Sufragi universal 
indirecte. 

Congrés: sufragi restringit, 
censitari i de capacitats. 
Senat: meitat electiva pels 
majors contribuentsi corpo-
racions de l'Estat. 

Sufragi universal igual, directe 
i secret. 

Drets fonamentals Llibertat d'imprempta i de 
pensament. "Habeas corpus" i 
inviliolabilitat del domicili. 
Protecció a la propietat. 

Lliberts d'expressió. "Habeas 
corpus" Jurat per als delictes 
d'imprempta. Inviolabilitat del 
domicili. Protecció a la 
propietat amb limitacions. 

Iguals característiques que en 
la Constitució de l'any 1.837. 
Excepció: és suprimeix el jurat 
per als delictes d'imprempta. 

Llibertat d'expressió, reunió i 
associació. "Habeas corpus". 
Inviolabilitat del domicili i la 
correspondència. Judici per 
jurats per a tota classe de 
delictes polítics. 

Reconeguts tots els drets i 
llibertats constitucionalment 
però les lleis regulars foren 
restrictives i tardanes. 

Detallada garantia de tots els 
drets i  llibertats fonamentals. 

Principis d'organització 
política 

Sobirania Nacional. Monar-
quia constitucional. Règim 
Liberal. 

Sobirania nacional. Monar-quia 
constitucional limitada. Règim 
progressista. 

Sobirania compartida pel Rei i 
la Nació. Monarquia cons-
titucional amb un sistema de 
participació i llibertats molt 
limitat. 

Sobirania nacional. Monar-quia 
constitucional i progres-sista. 

Sobirania compartida entre les 
Corts i el Rei. Monarquia 
constitucional, moderada i 
doctrinaria. 

Sobirania popular. República 
democràtica i parlamentària. 
Reconeix l'autonomia de les 
regions. Possibilitat de 
socialització i expropiació per 
causa d'utilitat pública. 

 


