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  Departament de Geografia i Història 
 

 

Constitució de Baiona (8-07-1808) 
 

Vigència 8-07-1808 fins 1814. 
En realitat alguns no l’accepten com a constitució espanyola al no reconèixer la validesa de les 
abdicacions de Baiona i considerar el regnat de Joseph I Bonaparte com una impostura estrangera, 
davant la legalitat que suposava la Junta de Govern, deixada per Ferran VII abans de l’encontre amb 
Napoleó i composta pels Consells, les Audiències i els Capitans Generals.   
 

Forma Consta de 146 articles. Promulgada per una assemblea de notables espanyols (inicialment convocats 
150, la firmaren 93 assembleistes), reunits durant el mes de juny de 1808 a Baiona, designats i 
convocats per Joachim Murat, Lloctinent General d’Espanya a les ordres de Napoleó. 
 

Sobirania És en realitat una Carta Atorgada, sense al·lusió a la sobirania.   
 

Drets fonamentals Reconeix alguns drets fonamentals, però no inclou una declaració de drets. 
• llibertat de pensament i impremta. 
• Llibertat individual. Prohibició de la tortura. 
• Llibertat de comerç 
• Inviolabilitat del domicili. 
• “Habeas corpus”. Per arrestar es precisa d’un manament judicial. Presentació al jutge 

Correspon al Senat vetllar pel manteniment d’aquestos drets. 
 

Divisió de poders No es proclama la separació. 
El Rei, és el centre del sistema polític, proclama: 
Als ministres, als membres del Consell d’Estat, a alguns diputats, al president de les Corts i als jutges. 
 

Cap d’Estat El Rei.  
Iniciativa legislativa. 
 

Poder executiu El Rei. Ajudat pels seus ministres (9 més un secretari d’Estat) nomenats i cessats pel Rei, que 
refrenden les ordres reials.  
 

Poder legislatiu El Rei.  
Al Consell d’Estat li correspon  la iniciativa parlamentària 

Poder judicial Els jutges i tribunals. 
S’administra justícia en nom del Rei. 
Els càrrecs són inamobibles i de designació reial. 
S’estableixen els principis de uniformitat de furs i procés (garanties processals). 
 

Parlament Hi ha representació estamental 
Bicameral. L’integren les Corts o Juntes de la nació (amb 172 membres dividits per estaments) i el 
Senat amb membres nats (infants d’Espanya amb 18 anys) i altres (24) de designació reial entre 
membres de determinada èlit i amb caràter vitalici.  
 

Forma de govern Monarquia hereditària amb exclusió de les dones dins la familia Bonaparte.  
El Rei és no és responsable davant el poble. Inviolable.  
El Rei sanciona les lleis.  
 

Sufragi Actiu: sufragi indirecte per a l’elecció del diputats a Corts 
Passiu:  Per ser diputat, es requereix: 

a) Ser major de vint-i-cinc anys 
b) Disposar d’una determinada renda de béns propis. 
c) Pertanyer a un determinat estament. 

Recordem que el membres del Senat són de designació Reial. 
 

Organització 
territorial 

Manté la divisió del país en regnes i províncies. 
S’igualen els territoris d’Amèrica i Asia amb la metròpoli  
 

Confessionalitat En l’article 1 proclama a la Religió católica, apostòlica i romana com la religió del Rei i la nació. 
No se’n permet cap altra.  
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Constitució de Cadis o de 1812 (19-03-1812) 
(la PEPA, la Gloriosa) 

Vigència 19-3-1812 fins 4-5-1814 ;     10-3-1820 fins 1-10-1823 ;      13-8-1836 fins 17-6-1837 
 

Forma Extensa i detallada. Consta de 384 articles, agrupats en 10 títols. Elaborada i promulgada per les Corts 
en absència del Rei. Procediment de reforma contemplat al titol X. 
 

Sobirania Nacional, expressada a l’article 13 
 

Drets fonamentals Es consagren i contemplen dispersos al llarg del text entre altres:  
• llibertat de pensament i impremta (a excepció dels llibres de temàtica religiosa). 
• protecció a la propietat . Inviolabilitat domiciliària.    
• la nació està obligada a protegir estos drets i llibertats 
• igualtat dels espanyols.  Eliminació dels privilegis. 
• “habeas corpus”. Per arrestar es precisa d’un manament judicial. Presentació al jutge. 

Divisió de poders Queda ben reflexada, amb independència estricta entre ells. 
No hi ha una separació completa 
 

Cap d’Estat El Rei.  
Iniciativa legislativa. 
Dret de veto a una proposta de Corts durant dos anys i per dues vegades. A la tercera proposta: Llei. 
Dret a la presentació de bisbes. 
 

Poder executiu El Rei i el seu gabinet de ministres que no pot incloure al diputats. Governa ajudat pels Secretaris 
d’Estat (7), nomenats i cessats pel Rei, que refrenden les ordres reials, però responsables davant les 
Corts. El Consell d’Estat, és òrgan consultiu de 40 membres, nomenats pel Rei.  
 

Poder legislatiu Les Corts amb el Rei 
 

Poder judicial Els jutges i tribunals. 
S’administra justícia en nom del Rei. 
Els càrrecs són inamovibles i de designació reial. 
S’estableixen els principis de uniformitat de furs i procés (garanties processals). 
Es contemplen tres instàncies.  
 

Parlament Els diputas electes representen als membres de la Nació. No hi ha representació estamental 
Unicameral. L’integren les Corts que tenen iniciativa legislativa.  
El Rei inagura i clausura les seues sessions, pero no pot:  
       *  estar present en el transcurs de les deliberacions 
       *  suspendre  o dissoldre les seues sessions  
El diputats són elegits pels districtes provincials per dos anys 
 

Forma de govern Monarquia moderada hereditària. Constitucional ja que hi ha un predomini de les Corts sobre el Rei
El Rei és no és responsable davant el poble. Inviolable. Majoria d’edat del rei als 18 anys 
El Rei sanciona les lleis.  
Regència provisional automática per desig reial. La definitiva correspon nombrar-la a les Corts.  
 

Sufragi Actiu: sufragi universal masculí indirecte en quatre etapes:  
a) Elecció de les juntes de parròquia. (sufragi directe) 
b) Elecció de les juntes de districte. 
c) Elecció de les juntes provincials. 
d) Elecció dels diputats a Corts. 

Passiu:  Per ser diputat, es requereix: 
d) Ser major de vint-i-cinc anys 
e) Disposar d’una determinada renda de béns propis. 

Organització 
territorial 

Acaba amb la divisió del país en regnes i comarques tradicionals. 
Divisió dels país en províncies (sense definir) amb un cap polític: el Governador Civil i un òrgan 
administratiu:  la Diputació provincial.  
Ajuntaments elegits per sufragi universal masculí indirecte. 
Diputació provincial elegits per sufragi universal masculí indirecte. 
Centralització: El governador és a la vegada  president de la Diputació i és de designació reial 

Confesionalitat Religió catòlica 
No se’n permet cap altra. La Nació està obligada a protegir la religió catòlica 
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Estatut  Reial ( 10 d’abril de 1834) 
 

Vigència 10-4-1834 fins 25-8-1836       
Va ser anul·lat després de la revolta dels Sergents de la Guàrdia Reial a la Granja en agost de 1836, 
proclamant-se de nou la Constitució de 1812. 

Forma Curt i poc detallat. Consta de 50 articles. Es tracta d’una Carta atorgada (es dir una concessió del Rei 
en un acte de sobirana voluntat) per la regent Mª Cristina en nom de la seua filla Isabel II. Elaborada 
pel liberal moderat Martínez de la Rosa, no va satisfer ni a uns ni als altres. 
 

Sobirania Compartida entre el Rei i les Corts. 
 

Drets fonamentals No es contemplen en l’Estatut. Posteriorment es va elaborar una taula de drets que no es va arribar a 
aprovar i per tant no va entrar en vigor.   

 
Divisió de poders No hi ha una divisió, ja que el Rei contempla a les Corts com un òrgan assessor, al que convoca, 

suspèn o dissol a voluntat. 
 

Cap d’Estat El Rei.  
Iniciativa legislativa. 
Eligeix al membres de l’Estament de Pròcers. 
 

Poder executiu El Rei.  
Governa ajudat pels Secretaris d’Estat  
 

Poder legislatiu El Rei, s’ajuda de les Corts. 
 

Poder judicial Els jutges i tribunals. 
S’administra justícia en nom del Rei. 
 

Parlament Bicameral. L’integren les Corts dividides en: 
• Estament de Prócers del Regne Cambra Alta, composada per uns membres de naixement 

(arquebisbes, bisbes, Grans d’Espanya, Títols de Castella, etc.) i altres de designació reial 
(grans personalitats del món de les lletres o les ciències, grans propietaris, etc.). Tots eren 
vitalicis i amb nombre il·limitat de membres. 

• Estament de Procuradors del Regne o Cambra Baixa elegida per sufragi censitari, amb 
unes condicions tan estrictes (12.000 reials de renda) que sols suposaven uns 16.000 electors 
en tota Espanya (un 0’15 %  de la població total ).  

 
 

Forma de govern Monarquia moderada i hereditària, en la que el Rei convoca, suspèn i dissol les Corts, té la 
iniciativa parlamentària i legislativa, proposant a les Corts els tributs a votar, les lleis, etc. 
El Rei és no és responsable davant el poble. Inviolable.  
El Rei proposa i sanciona les lleis.  
 

Sufragi Sufragi censitari molt estricte, tant per votar, com per poder presentar-se com a candidat. 
Passiu:  Per ser diputat, es requereix: 

f) Ser espanyol varó major de trenta anys. 
g) Tenir una renda superior als 12.000 reials 
h) Haver residit al menys dos anys en la província que l’anomena. 
 

Organització 
territorial 

Divisió del país en províncies (la elaborada per Javier de Burgos en l’any 1833). 
 

Confessionalitat Religió catòlica 
No se’n permet cap altra.  
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Constitució de 18 de juny de 1837 
 

Vigència 18-6-1837 fins 23-5-1845       
 

Forma Mes breu, flexible i pragmàtica que la Constitució de 1812 a la que ha de substituir.  
Consta de 77 articles i dues disposicions addicionals.  
Promulgada per la regent Mª Cristina en nom de la seua filla Isabel II. 
És la primera constitució que distingeix entre part dogmàtica i part orgànica. 
No contempla procediment de reforma. Remet a lleis orgàniques i ordinàries 

Sobirania Nacional, expresada al preàmbul 
No és un precepte del que es deriven conseqüències jurídiques. 
 

Drets fonamentals Es la primera constitució espanyola que al seu títol I enumera aquestos drets. Són preceptes pràctics i 
amb contingut jurídic:  

• llibertat de pensament i imprenta sense censura prèvia. 
• protecció a la propietat . Inviolabilitat domiciliària.    
• “habeas corpus”. Per arrestar es precisa d’un manament judicial. Presentació al jutge. 

Divisió de poders Es consagren implícitament. 
S’articulen mecanismes que possibiliten la col.laboracio i interacció dels distints poders. 
 

Cap d’Estat El Rei. Convoca i dissol les Corts. En cas de dissolució, compromís de convocar eleccions en 3 mesos.
Iniciativa legislativa. (sanciona i promulga les lleis). 
Dret de veto ilimitat per a una llei.  
Dret a designar als senadors entre una terna presentada pel clergat i l’aristocràcia. 
 

Poder executiu El Rei amb el govern. Si pot incloure al diputats. 
Governa ajudat pels ministres d’Estat, nomenats i cessats pel Rei, que refrenden les ordres reials.  
El govern, és responsable davant les Corts. Elabora el pressupost anual. No té president formal. 
 

Poder legislatiu Les Corts amb el Rei. Autoritzen la llei de pressupostos i les lleis especials de caràcter fiscal. 
 

Poder judicial Els jutges i tribunals per als judicis civils i criminals. Judicis per jurats en els delictes d’impremta. 
S’administra justícia en nom del Rei. 
Els càrrecs són de designació reial. Poden ser deposats per auto judicial o ordre reial. 
S’estableixen els principis de uniformitat de furs i procés (garanties processals). 
Es contemplen tres instàncies. 
 

Parlament Bicameral. L’integren les Corts que tenen iniciativa legislativa.  
         * Congrés de Diputats o cambra baixa. Cada província anomena un diputat per cada 50.000 hab.
         * Senat o cambra alta. Elecció reial entre ternes que presenten els electors de cada provincia . 
Cada província al menys 1 senador. Es renova cada tres anys 1/ 3 del Senat 
El diputats són elegits pels districtes provincials per tres anys (llei electoral de 20-7-1837). 
Cada cambra té el seu propi reglament. Reunió anual, sense necessitat de que les convoque el Rei.  
El Senat no pot ser dissolt. Per la seua composició i funcionament, és el vertader suport de la 
Monarquia, actuant sempre com a força conservadora. 
Les lleis abans de ser presentades al Rei han d’estar aprovades per les dues cambres.  
 

Forma de govern Monarquia limitada i hereditaria.  
El Rei no és responsable davant el poble. Inviolable. Majoria d’edat del rei als 18 anys 
Rei i regencia (que és electiva) juren complir la Constitució i les lleis.   
El govern, ha de comptar amb la confiança del Ri i de les Corts. Moció de Censura. 
 

Sufragi Actiu: sufragi censitari directe per l’elecció dels diputats del Congrés. Tenien de contribuir a Hisenda 
com a mínim 200 reials (suposava entre un 4’5-5% de la població amb dret a vot).  
Passiu:  Per ser diputat, es requereix: 

i) Ser major de vint-i-cinc anys 
j) Disposar d’una determinada renda de béns propis. 

 
Organització 
territorial 

Divisió del país en províncies amb un cap polític: el Governador Civil i un òrgan administratiu:  la 
Diputació provincial. La Diputació provincial és elegida per sufragi censitari directe. 
Ajuntaments amb alcalde elegits per sufragi  censitari directe. 
Milicia Nacional, regulada per una llei especial. Cada província té la seua Milicia. El Rei amb 
autorització de les Corts, pot disposar d’ella. 

Confessionalitat L’estat no es declara confessional, encara que predomina la Religió catòlica 
S’enceta una mínima tolerància religiosa.  
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Constitució de 18 de juny de 1845 
 

Vigencia 23-5-1845 fins 11-8-1854  després des de setembre de 1856 fins a 5-6-1869.      
 

Forma Alguns ho consideren com una reforma de la la Constitució de 1837 a la que ha de substituir.  
Reforma feta des d’el govern. És un clar exemple de lliberalisme doctrinari. Influència en la de 1876. 
Completa i sistemática. Consta de 80 articles.  
Flexible. No contempla procediment especial de reforma. Promulgada per Isabel II. 
 

Sobirania Compartida per la Reina i les Corts. 
 

Drets fonamentals No es consagren. Remetent la seua ordenació a futures lleis que o no es promulgaren o restringiren 
prou els drets dels espanyols. Concreta el dret a imprimir i publicar les idees sense censura prèvia. 
 

Divisió de poders Es torna a augmentar el poder ejecutiu (Rei) en detriment del legislatiu. 
S’articulen mecanismes que possibiliten la col.laboracio i interacció dels distints poders. 
 

Cap d’Estat El Rei. Convoca i dissol les Corts. En cas de dissolució, compromís de convocar eleccions en 3 mesos.
Iniciativa legislativa. (sanciona i promulga les lleis). 
Dret de veto ilimitat per a qualsevol llei.  
El Senat es de designació reial i amb un nombre ilimitat de membres. 
 

Poder executiu El Rei amb el Govern. Nomena o separa als ministres.  
Vincula el Senat a la Corona i pot dissoldre el Congrés a voluntat. 
 

Poder legislatiu Les Corts amb el Rei. Autoritzen la llei de pressupostos i les lleis especials de carácter fiscal. 
 

Poder judicial Passa a nomenar-se Administració de Justicía. Limita l’autonomia dels jutges. Desapareixen els  jurats.
S’administra justícia en nom del Rei. 
Els càrrecs són de designació reial. Poden ser deposats per auto judicial o ordre reial. 
S’estableixen els principis de uniformitat de furs i procés (garanties processals). 
Es contemplen tres instàncies. 
 

Parlament Bicameral. L’integren les Corts que tenen iniciativa legislativa.  
         * Congres de Diputats o cambra baixa. Els seus membres són elegits per les Juntes electorals. 
L’elecció es fa per districtes i no per províncies. 
         * Senat o cambra alta. Elecció reial entre membres de l’aristocràcia o clergat. Càrrec de senador 
vitalici.Nombre de senadors ilimitat. Cada província al menys 1 senador. Majors atribucions que la 
Cambra baixa. 
El diputas són elegits pels districtes provincials per cinc anys. 
Cada cambra té el seu propi reglament.  
El Senat passa a ser un instrument del Rei. 
 

Forma de govern Monarquia limitada i hereditària.  
El Rei és no és responsable davant el poble. Inviolable. Majoria d’edat del rei als 14 anys 
Regència recau en el parent mes proper al Rei.  
Moció de censura. 
 

Sufragi Actiu: sufragi censitari directe per l’elecció dels diputats del Congrés. Tenien de contribuir a Hisenda 
com a mínim 400 reials (suposava entre un 0’8-1 % de la població amb dret a vot).  
Passiu:  Per exemple, per ser senador, es requereix: 

k) Ser major de trenta anys, pertanyer a nobleza, ministres, bisbes, arquebisbes, etc. 
l) Disposar de mes de trenta mil rals de renda de béns propis. 

 
Organització 
territorial 

Divisió del país en províncies (amb Governador depenent del Ministeri de Govern) i en districtes.  
Els alcaldes dels Ajuntaments amb més de 2000 hab. elegits per la Corona i la resta d’alcaldes pel 
Governador. (Llei d’Administració Local de 1845)  
La resta de membres de l’Ajuntament, elecció per sufragi censitari. 
Diputació provincial elegida en la forma que determine la llei. 
Es suprimeix la Milicia Nacional. 
 

Confessionalitat L’estat es declara de confessionalitat catòlica. 
No es prohibeix explícitament a les altres religions.  
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 A  més de les Constitucions Oficials, altres quedaren sols en projecte, però són un clar reflexe de l’època en 
que es vàren redactar. Així tenim en 1852, el projecte de Juan Bravo Murillo d’elaborar una nova constitució 
més conservadora que substituira a la de 1845. Mantenia el bicameralisme, suprimia la llibertat d’impremta i els 
drets individuals. Reforçava la figura del Rei, al donar-li la facultat de legislar en casos urgents i introduia la figura 
del decret llei tan popular i a la vegada criticat a posteriori. La caiguda de Bravo Murillo ho va deixar en projecte. 

 

Constitució de 1856 (non nata) 
 

Vigència Elaborada durant el bienni progressista (1854-1856) dins d’un ample programa legislatiu (+ de 200 
lleis) que pretenia canviar l’Espanya isabelina. No va arribar a ser promulgada al dimitir Espartero i 
pujar al poder O’Donnell. Pretenia restaurar l’espirit de la de 1837 i substituir a la de 1845. 
 

Forma És un clar exemple de lliberalisme progressista. Influirà en la de 1869. 

Sobirania Nacional. Explicitant que tots els poders pùblics emanen de la nació, en la qual resideix la sobirania.  

Drets fonamentals Es consagren al seu títol I. Concreta el dret a imprimir i publicar les idees sense censura previa. 

Divisió de poders És molt clara la divisió de poders: 
     Executiu    El Rei amb el Govern. Nomena o separa als ministres. 
     Legislatiu  Les Corts amb el Rei.  
     Judicial     Es reconeix que l’administració de Justicía pertany en exclusiva als jutges.  
 

Cap d’Estat El Rei. Iniciativa legislativa. (sanciona i promulga les lleis). 

Parlament Bicameral. L’integren les Corts que tenen iniciativa legislativa.  
         * Congrés de Diputats o cambra baixa. Els seus membres són  d’elecció directa per províncies. 
         * Senat o cambra alta. Elecció per sufragi censitari.  

Forma de govern Monarquia limitada i hereditària.  

Sufragi Actiu: sufragi censitari directe per l’elecció dels diputats del Congrés.  
Passiu:  Per ser diputat, es requereix: 

Ser espanyol major de vint-i-cinc anys 
Complir les circumstàncies que la llei estableisca. 

              Per ser senador, es requereix: 
Ser espanyol major de quaranta anys 
Disposar d’una determinada renda de béns propis. 

Organització 
territorial 

Divisió del país en províncies i (amb Governador depenent del Ministeri de Govern) i en districtes.  
Renaix la Milicia Nacional. 
 

Confessionalitat L’estat es declara no confessional. No es prohibeix explícitament a les altres religions.  

Constitució de 7 de juliol 1873 (projecte) 
 

Vigencia Elaborada durant la Primera República (1873) no va arribar a ser promulgada al produir-se el colp 
d’Estat de Pavía. Presenta una sèrie d’innovacions dignes de menció.   
 

Forma Consta de 117 articles 

Sobirania Nacional. Explicitant que tots els poders pùblics emanen de la nació, en la qual resideix la sobirania.  

Drets fonamentals Es consagren els drets fonamentals com naturals i cap llei ni autoritat pot menystenir-los. Abolició 
dels títols nobiliaris. 

Divisió de poders Hi ha una rígida divisió de poders, entre l’executiu, legislatiu i judicial 

Cap d’Estat El president de la República elegit i amb la funció de mediar entre els diferents poders del sistema.  

Parlament Bicameral. L’integren les Corts que tenen iniciativa legislativa.  
         * Congrés de Diputats o cambra baixa. Els seus membres són  d’elecció directa per provincies. 
         * Senat o cambra alta. Elegit pels parlaments dels estats, amb dret de vet suspensiu. 
 

Forma de govern República federal integrada per quinze estats peninsulars mes Cuba i Puerto Rico. 
 

Sufragi Congrés de Diputats: Universal masculí i directe.   Per al Senat: Elecció pels parlaments dels Estats 

Organ. territorial Divisió dels país en estats, cadascun amb el seu parlament. Autonomia municipal i dels estats. 
 

Confessionalitat L’estat es declara no confessional. Hi ha tolerància religiosa.  
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Constitució de 1 de juny de 1869 
 

Vigència 6-6-1869 fins a 11 - 2 - 1873       
 

Forma Obra de les Corts Constituients elegides per sufragi universal masculí, reunides després de la Gloriosa 
(1868). Clar exemple de lliberalisme democràtic. Influència de la de 1856. 
Consta de 112 articles distribuits en 11 títols mes dues disposicions transitòries.  
Constitució rígida. Contempla procediment especial de reforma al títol XI.  
 

Sobirania Nacional.  L’article 32 proclama que la sobirania resideix en la nació. 
 

Drets fonamentals Es consagren amplament al títol I. Als tradicionals drets naurals, s’afegeixen una llarga llista de nous 
com: llibertat de residència, ensenyament, culte, inviolabilitat del correu, etc. 
Caràcter ilimitat dels drets, es dir, l’enumeració no suposa la prohibició dels altres no citats. 
 

Divisió de poders Clara separació dels poders com requereix un règim parlamentari. 
 

Cap d’Estat El Rei. “El Rei regna, però no governa”   
La seua figura ve legitimada per la Constitució. El Rei pot dissoldre les Corts. Perd el dret de vetar. 
 

Poder executiu El Rei. L’exerceix a través del Govern. Nomena o separa lliurement als ministres. “El Rei regna, 
pero no governa”  El govern, refrenda els actes del Rei. Els membres del govern no poden assistir a les 
sessions de Corts a no ser per la seua condició de diputas o senadors.  
 

Poder legislatiu Les Corts.  
 

Poder judicial Major autonomia dels jutges (meitat per oposició i resta de nomenament reial que controla els ascensos 
a informe del Consell d’Esta).  
Tornen els  jurats per a delictes polítics i comuns altres determine la llei. 
Es reglamenta el dret dels ciutadans a iniciar accions públiques contra jutges i magistrats per delictes 
comesos en l’exercici dels seus càrrecs. 
S’estableixen els principis de uniformitat de furs i procés (garanties processals). 
 

Parlament Bicameral. L’integren les Corts que tenen la potestat legislativa.  
         * Congres de Diputats. Un diputat per cada 40.000 hab. Manament per tres anys. 
         * Senat  Copia el model nord-americà: 4 senadors per província. 
Gran autonomia respecte de l’executiu, encara que les Corts poden ser dissoltes pel Rei 
Es reuneixen anualment per un període mínim de 4 mesos. 
Control polític de l’executiu (dret de censura i de interpel.lació)  
Elegeixen la Regència i la tutoria del Rei. 
 

Forma de govern Monarquia constitucional, ja que la constitució legitima la monarquia. Limitada i hereditària.  
El Rei és no és responsable davant el poble. Inviolable. 
El Rei convoca les Corts i pot dissoldre-les. 
 

Sufragi Actiu: Sufragi universal directe masculí per l’elecció dels diputats del Congrés.  
Sufragi universal indirecte (primer es trien uns compromissaris) per l’elecció dels Senadors.  
Passiu:   Per ser senador, es requereix: 

Ser major de quaranta anys, pertànyer a una determinada èlit (nobleza, ministres, bisbes, generals)
               Per ser diputat, es requereix: 

Ser major de vint -i- cinc anys, en plenitud dels drets civils. 
 

Organització 
territorial 

Divisió dels país en províncies (amb Governador i Diputació), districtes i ajuntaments.  
Hi ha una gran descentralització, ja que ajuntaments i diputacions tenen una gran autonomia, fins i tot 
per elaborar els seus pressupostos 
Eleccions  per sufragi universal masculí. 
 

Confesionalitat Llibertat de cultes. 
L’estat s’obliga a mantenir la religió católica. Es permeten les altres religions i el seu exercici públic
  

Altres És la primera constitució que proclama el sufragi universal masculí. 
És la Constitució qui legitima la monarquia: Art. 33 “ La forma de govern de la Nació Espanyola és 
la Monarquia” i una llei constitucional eligirà al nou Rei Amadeu de Saboia. 
 



  CONSTITUCIONS   ESPANYOLES 
  Departament de Geografia i Història 
 

Constitució de 30 de juny de 1876 
 

Vigencia 30 - 6 - 1876 fins a 14 - 12 - 1923       
Obra d’una assemblea de notables (ex-senadors i ex-dipiutats) i legitimada per unes Corts elegides per 
sufragi universal ( les apariències canovistes) d’acord a les lleis de l’anterior constitució de 1869. 

Forma Té influències de la de 1845, de tendència moderada i ambigua en molts aspectes que remetia a lleis 
posteriors a elaborar pel govern, el que  permetia la seua manipulació constant (Canovisme). 
És un text breu, complet i ordenat. Consta de 13 títols dividits en 89 articles.  
Constitució flexible, ja que el procediment de reforma segueix el procediment legislatiu ordinari.  
 

Sobirania Compartida pel Rei i les Corts.  
 

Drets fonamentals Es consagren al títol I. Contempla el drets naturals, i molts altres, pero el seu desenvolupament remet 
a lleis posteriors, el que possibilita el control gubernamental.  
 

Divisió de poders Torna el poder legislatiu a ser compartit pel Rei i les Corts.  
 

Cap d’Estat El Rei.  
 

Poder executiu El Rei. L’exerceix a través del Govern. El Rei nomena als ministres a proposta del president del 
Consell d’Estat. Apareix de forma tàcita el consell de Ministres. Són compatibles els càrrecs de 
parlamentari i membre del govern. Hi ha un principi de responsabilitat política. 
El Rei convoca les Corts. Pot vetar, suspendre o dissoldre les Corts, amb l’obligació a reunir-les en tres 
mesos. 

Poder legislatiu Les Corts amb el Rei.  
 

Poder judicial Els  jurats per a delictes polítics i comuns, s’establiran per llei el 1888.  
Possibilitat de processar a les autoritats i agents prèvia autorització per llei especial.   
S’estableixen els principis de uniformitat de furs i procés (garanties processals). 
 

Parlament Bicameral. L’integren les Corts que tenen la potestat legislativa.  
         * Congrés de Diputats. Un diputat per cada 50.000 hab. Manament per cinc anys. 

 * Senat  amb tres classes de senadors:  
• Senadors vitalicis per dret propi per raons de sang o jerarquia. 
• Senadors vitalicis nomenats pel propi Rei. 
• Senadors elegits pels majors contribuents i per les Corporacions (50 %). 

 
Les Corts perden autonomia: El Rei convoca les Corts, i pot vetar, suspendre o dissoldre les Corts. 
Es reuneixen anualment i el Rei tria cada legislatura al president del Senat. 
No tenen dret de censura al govern, però sí poden retirar-li la seua confiança. 
Elegeixen la Regència i la tutoria del Rei. 
 

Forma de govern Monarquia moderada i hereditaria.  
El Rei no és responsable davant el poble. Inviolable. 
El Rei acumula el poder executiu i comparteix al legislatiu amb les Corts, a les que controla. 
 

Sufragi Actiu: censitari o universal. És considerat un mecanisme electoral, no un dret dels individus, de 
manera que segons la llei que el desenvolupe, podrà ser censitari o universal. 
Passiu:   Per ser senador, es requereix: 

Pertànyer a una determinada èlit (noblesa, ministres, bisbes, generals). 
               Per ser diputat, es requereix: 

Ser major de vint -i- cinc anys, en plenitud dels drets civils. 
 

Organització 
territorial 

Divisió del país en províncies (amb Governador i Diputació), districtes i ajuntaments.  
Torna la centralització, ja que el govern intervé en el seu funcionament. 
 

Confesionalitat L’estat es declara catòlic. 
Sols permet les altres religions a títol individual i sense manifestació o ceremonial públic. 
 

Altres És la Constitució que més temps ha estat a Espanya.  
És una constitució manipulable i conscientment ambigua. 
 

 



  CONSTITUCIONS   ESPANYOLES 
  Departament de Geografia i Història 
 

Constitució de 9 de desembre de 1931 
 

Vigència 9 - 12 - 1931 fins a 31 - 3 - 1939 

Forma Separació de la part dogmática i l’orgànica. 
Consta de 125 articles, 2 disposicions transitòries, preàmbul, títol preeliminar i 9 títols.  
Constitució rígida. Reforma mitjançant la doble aprovació. 
 

Sobirania Popular. Desapareix la referència a la Nació. El Congrés suposa el principal poder 
 

Drets fonamentals Proclamats al títol III. Ampla gamma de drets i llibertats orientades de forma social. 
 

Cap d’Estat El president de la República. 
Personifica a la nació. És  elegit pels diputat. Nomena i separa al President del Govern i als ministres. 
El President de la República, necessita del refrend ministerial per als seus actes. 
Queden exclosos com a possibles presidents: militars, eclesiàstics o membres de la família real. 
El President, pot convocar, suspendre o dissoldre les Corts, pero pot ser distituït pel Congrés   

Poder executiu El Govern de la Nació (Consell de ministres amb el seu president).  
Necessita de la doble confiança: President de la República  + les Corts. Dirigeix la política de la Nació.
Responsablitat davant les Corts (solidària i individual). Pot: *Elaborar projectes de llei *pressupostos 
*dictar decrets *suspendre les garanties constitucionals, *proposar al President de la República, 
Regular per decret matèries pròpies de les Corts, quan estes no estan reunides, etc. 

Poder legislatiu Les Corts i el Consell de ministres. 
 

Poder judicial Exclusivitat i autonomia judicial. Creació d’un Tribunal Suprem. 
Possibilitat de procesar a les autoritats i agents previa autorització per llei especial.   
S’estableixen els principis d’uniformitat de furs, independència judicial, responsabilitat civil i criminal 
dels jutges, magistrats o fiscals. Institució dels jurats.   
Creació del Tribunal de Garanties Constitucionals, per regular els conflictes Estat-Autonomies i els 
recursos de inconstitucionalitat i empar. 

Parlament Unicameral: Congres de Diputats.  
Gran autonomia, reglament propi, iniciativa legislativa, vot de censura al govern, elegeix i pot destituir 
al President de la República. Disposa d’una Diputació Permanent amb 21 membres dels diversos grups
 

Forma de govern República democrática de treballadors de totes classes.  
 

Sufragi Universal, igual, directe i secret per a majors de 23 anys (dones i homens) tant actiu com passiu. 
 

Organització 
territorial 

És un dels apartats més novedosos, ja que configura un estat integral, compatible amb l’autonomia dels 
municipis i les regions, és dir crea un model entre l’estat unitari i el federal. 
Municipis: Amb l’elecció de l’Ajuntament i l’alcalde per sufragi universal, lliure, igual i directe.  
Provincia: Constituïda per la mancomunitat de tots el municipis que la formen. 
Regió Autónoma: Composta per una o vàries provincies limítrofes, amb característiques històriques, 
culturals i económiques comunes, presentant un Estatut d’acord a la Constitució. 
      Accés a l’autonomia: 

• Proposta: Majoria dels Ajuntaments o ajuntaments que repleguen 2/3 del electorat. 
• Votació i acceptació per 2/3 dels electors del cens de la regió, en cas negatiu, nova consulta 

transcorreguts al menys cinc anys. 
• Aprovació de l’Estatut per les Corts de la Nació.  

Estat: Constituït per totes les regions autònomes i els territoris no autònoms (es pot renunciar a 
l’autonomia -2/3 dels electors o majoria dels municipis- i dependre del poder Central). 
      En l’Estat de les Autonomies queda clara: 

• Igualtat de les diferents Autonomies. 
• Superioritat del dret de l’Estat. 
• Exclusió de les federacions. 

     En quant a les competències de cada entitat: 
• Hi ha unes matèries d’exclusiva competència estatal (nacionalitat, moneda, assumptes 

exteriors, seguretat pública, pressupostos, drets i deures, etc. 
• Matèries que legisla l’Estat i executa l’Autonomia (legislació penal, mercantil, sanitat, 

educació, agricultura, indústria, etc.) 
• Matèries d’exclusiva competència autonómica (Les no incloses amb anterioritat) 
• Possibilitat de lleis d’harmonització de l’Estat. 

Confessionalitat L’estat es declara laic. No hi ha religió oficial. Llibertat de consciència, dret a professar qualsevol 
religió. Anticlericalisme: discriminació de l’Esglèsia i de les seues institucions.  
 



  CONSTITUCIONS   ESPANYOLES 
  Departament de Geografia i Història 

Constitució de 6 de desembre de 1978 
 

Vigència 6 - 12 - 1978 fins a hui. 
 

Forma Consta de 169 articles, reunits en:  
1Titol preeliminar (articles 1- 9): Organització de l’Estat, característiques i valors de la Constitució. 
Títol I (articles 10-55):  Drets i deures fonamentals dels espanyols 
Títol II (articles 56-65): Funcions de la Corona 
Títol III (articles 66-96):    9 disposicions transitòries, 4 disposicions addicionals preàmbul, títol 
preeliminar i 9 títols.  
Constitució rígida. Reforma mitjançant la doble aprovació. 
 

Sobirania  

Drets fonamentals  

Cap d’Estat  

Poder executiu  

Poder legislatiu  

Poder judicial  

Parlament  

Forma de govern  

Sufragi  

Organització 
territorial 

 

Confesionalitat  
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