
CONSTITUCIONALISMO DO SÉCULO XIX.

1 - Cambios fundamentais entre o estado absolutista do século   
XVIII e o estado liberal do século XIX.

No século XVIII  os Borbóns van tentar impoñer o absolutismo monárquico ó estilo 
francés de Luís XIV ó que se lle atribúe a famosa frase “ O Estado son Eu”. 

Ó longo do primeiro terzo do século XIX vai haber unha pugna entre absolutismo e 
liberalismo, das mans de Fernando VII, para impoñerse definitivamente o liberalismo ca 
súa filla Isabel II. 

Os cambios máis importantes daranse nos seguintes aspectos:

1.1 - A Soberanía e o Estado:  

No absolutismo do século XVIII o rei é de orixe divina polo que ten todo o poder, ten 
a soberanía. Rei e Estado son a mesma cousa. O pobo está formado por súbditos do rei.

No liberalismo do século XIX o poder está na “nación” que decide o goberno que 
desexa, por iso se fala de “soberanía nacional”. A nación está formada por cidadáns ou 
individuos que teñen dereitos.

1.2 - Os poderes do Estado.  

No absolutismo do século XVIII o rei exerce todos os poderes persoalmente ou por 
medio das persoas ás que encarga o goberno no seu nome.

No liberalismo do século XIX existe separación de poderes:

– O poder executivo é o que goberna e correspóndelle ó rei.

– O poder  lexislativo  é  o  que  elabora  as  leis  e  correspóndelle  ó  Parlamento  ou 
Cortes.

– O poder xudicial é o que fai cumprir as leis e correspóndelle ós tribunais de xustiza.

1.3 - A Constitución.  

No absolutismo do século XVIII non existe Constitución, cúmprese a vontade do rei.

No liberalismo do século XIX existe unha Constitución escrita que é a lei suprema 
do país.

1.4 - Os Dereitos das persoas.  

No absolutismo do  século XVIII as persoas que pertencen á nobreza ou á clero 
teñen privilexios que lles son negados ós do terceiro estado ( campesiños, comerciantes,  
e  traballadores das cidades).

No liberalismo do século XIX todas as persoas teñen dereitos iguais protexidos pola 
lei. A única desigualdade é a que se orixina polas diferencias de riqueza.
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1.5 - O Parlamento.  

No absolutismo do  século XVIII o rei case nunca convocaba ás Cortes. Cando o 
facía  só  tiñan  un  carácter  consultivo,  normalmente  para  pedir  unha  subvención 
extraordinaria. Nestas Cortes a representación era por estamentos, cada estamento tiña 
un voto.

No liberalismo do século XIX as Cortes ou Parlamento reúnense periodicamente e 
elaboran as leis que ten que cumprir toda a poboación. Os representantes están elixidos 
pola poboación sen diferencias polo seu nacemento.

2 - Os principios políticos do liberalismo.  

2.1 - Liberdades e dereitos individuais.  

O liberalismo considera que todos os seres humanos son portadores de dereitos 
naturais que todo sistema político protexer.

Estes dereitos son a liberdade, a propiedade e a igualdade ante a lei. 

A  liberdade  individual é  o  valor  supremo  do ser  humano e  afecta  a  todos  os 
campos  de  actuación  das  persoas:  liberdade  de  movementos,  de  residencia,  de 
pensamento, de opinión, de conciencia, de relixión, de culto, de reunión, de asociación, de 
traballo, de empresa, de mercado... 

O dereito á propiedade privada considerase como a base da felicidade e o camiño 
do triunfo social.

A igualdade ante a lei parte da consideración de que todos os seres humanos son 
iguais e teñen os mesmos dereitos. Isto significa que ten que haber unha única lexislación 
para todos.

2.2 - Soberanía nacional e soberanía popular.  

O liberalismo defende a soberanía colectiva fronte á soberanía do rei. Pero a hora 
de definila xurdiron dúas propostas diferentes: 

– Uns defenderon  a “soberanía nacional”, entendendo por nación un ente colectivo 
que representaba ó pobo.

– Outros defenderon a “soberanía popular”, entendendo por popular a cada un dos 
cidadáns que constitúen a nación. 

– Neste caso era preciso contar co consentimento de todos os cidadáns para 
gobernar polo que irá unido ó sufraxio universal. 

En España será frecuente  un modelo intermedio entre a soberanía nacional e a 
soberanía popular: será a “soberanía compartida” entre as Cortes e o Rei.

2.3 - Representación política e dereito de voto.  

Para o liberalismo o exercicio da soberanía é competencia dos representantes da 
nación ou do pobo. Estes representantes deben ser elixidos e poden ser revocados polos 
cidadáns. 
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A aplicación práctica destas ideas implica o recoñecemento do dereito de voto ou 
sufraxio. Pero sobre o recoñecemento de voto xurdiron dúas posturas: 

– Uns defenderon o  sufraxio censatario ou restrinxido que limitaba o dereito de 
voto a aqueles cidadáns que posuían certo nivel de riqueza.

– Outros defenderon o sufraxio universal que ampliaba o dereito de voto a tódolos 
cidadáns maiores de idade. 

O característico do liberalismo do século XIX foi o sufraxio censatario defendido pola 
alta burguesía e a oligarquía terratenente, xa que vía na extensión do dereito de voto un 
perigo para os seus intereses económicos. O sufraxio universal non se produciu ata a 
Constitución de 1869.

2.4 - Separación de poderes.  

O liberalismo defende a división de poderes en contra da concentración que existía 
no Antigo Réxime. Os poderes serían lexislativo, executivo, e xudicial. 

– O poder lexislativo encargase de elaborar as leis e exérceo o Parlamento.

– O poder executivo encargase de facer posible o cumprimento das leis e exérceo o 
Goberno. 

– O poder xudicial vixía o correcto cumprimento das leis e exércenmo os xuíces e 
tribunais. 

Con este sistema pretendíase impedir  os abusos e arbitrariedades do poder,  así 
como salvagardar a liberdade e os dereitos dos individuos. 

En  España  o  máis  frecuente  será  que  as  Cortes  e  o  rei  compartan  o  poder 
lexislativo, e que o poder executivo recaia no rei e os seus ministros. 

2.4.1 - Existencia de Parlamentos ou Cámaras representativas.  

Os Parlamentos ou Cámaras representativas creáronse para respectar os principios 
de separación de poderes e de representación da vontade colectiva.  

Os  Parlamentos  exercen  o  poder  lexislativo.  Pode  organizarse  en  unha  única 
Cámara ou en dúas. No caso de organizarse en dúas Cámaras, Congreso e Senado. 

2.5 - O Estado Liberal de Dereito.  

O liberalismo  defende  a  construción  dun  Estado  cunhas  institucións  que  estean 
sometidas ás leis  e que garanten a protección das liberdades e dereitos individuais. 

2.5.1 - Constitucións escritas.  

Os dereitos e liberdades e os poderes do Estado deben estar recollidos por escrito 
nunha  Constitución  escrita  que  soe  conter  unha  Declaración  de  Dereitos  e  unha 
descrición da organización do Estado. 

As diferenzas respecto da súa organización permiten distinguir entre monarquía e 
república:

– Monarquía  constitucional na  que  o  rei  ten  amplas  competencias  intervindo 
significativamente no goberno do país: “ o rei goberna a través dos seus ministros”.
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– República presidencialista na que o presidente asume o poder executivo.

– República parlamentaria  na que o só presidente asume funcións honoríficas e 
arbitrais.

En canto a organización territorial do Estado pódese distinguir entre:

– Estado unitario  no que existe un poder central.  Dependendo da presencia que 
teñan as institucións territoriais, pode ser centralista ou autonómico.

2.6 - Formas do liberalismo en España:  

Tendo en conta as anteriores características podemos diferenciar dúas formas de 
liberalismo en España: o liberalismo democrático e o liberalismo doutrinario:

2.6.1 - O liberalismo doutrinario caracterizase por:  

– Soberanía compartida entre o Rei e as Cortes.

– Sufraxio censatario.

– Escasa declaración de dereitos.

– O catolicismo como relixión oficial do Estado.

– Centralización.

– Apoio dos notables e da alta burguesía.

2.6.2 -  O liberalismo democrático caracterizase por:  

– Soberanía popular.

– Sufraxio universal.

– Ampla declaración de dereitos e liberdades.

– Liberdade de cultos.

– Descentralización.

– Apoio das clases medias.

3 - A Constitución de 1812.  

A defensa da integridade territorial, o odio a Napoleón considerado como un tirano e 
traidor, a defensa do monarca raptado en Baiona, e a defensa das tradicións relixiosas 
ameazadas  provocaron  o  levantamento  de  2  de  maio  que  deu  orixe  á  Guerra  da 
Independencia.

Napoleón  impuxo  ó  seu  irmán,  Xosé  Bonaparte,  como  rei  de  España.  Xosé 
permaneceu en España entre 1808 e 1813.

Tivo o apoio dos afrancesados, grupo composto por nobres, cargos militares, alto 
clero, burgueses e burócratas. 
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Xosé I promulgou o Estatuto de Baiona en 1808 nun intento de dar lexitimidade ó 
seu  goberno.  A  súa  maior  importancia  histórica  foi  que  obrigou  a  elaborar  unha 
Constitución alternativa que veu sendo a Constitución de Cádiz.

A Constitución de Cádiz de 1812 foi promulgada o 19 de marzo de 1812 por iso se 
coñece  como  “  A Pepa”.  É  a  primeira  Constitución  liberal  española.  É  de  signo 
progresista pola súa Declaración de Dereitos, e polo sufraxio universal masculino. 

Os  españois  pasaban  a  ser  cidadáns  en  vez  de  súbditos  cos  Dereitos de 
propiedade, igualdade ante a lei,  inviolabilidade de domicilio,  liberdade de expresión e 
imprenta excepto para los libros relixiosos. Por primeira vez eran declarados cidadáns os 
españois e americanos das colonias. 

Declarase a  Soberanía Nacional  segundo a cal o poder reside no conxunto dos 
cidadáns e expresase a través das Cortes formadas polos representantes da nación.

O Sufraxio era universal masculino indirecto para maiores de 25 anos. Isto significa 
que se podía elixir  pero para poder ser elixido había que ter unha determinada renda 
anual.

 A Relixión oficial era a  católica. Isto é un recoñecemento da influencia social da 
Igrexa. O clero e os militares gozaban dun estatuto especial.

A forma  de  goberno era  a  monarquía  hereditaria  encarnada  na  dinastía  dos 
Borbóns.

O Estado organizábase en torno a división dos poderes lexislativo, executivo, e 
xudicial: 

– O poder lexislativo residía nas Cortes xunto co rei.

– O poder executivo no monarca.

–  E o poder xudicial nos tribunais.

Por último, establecíase o  pago de impostos proporcional á riqueza.

Esta constitución foi a  primeira constitución liberal española  debido ó concepto 
de soberanía que pasou de residir no rei á estar na nación, á división de poderes, e á 
defensa da propiedade privada, das liberdades civís, e da igualdade ante a lei.

Marcou a historia do constitucionalismo español do século XIX e estableceu un 
marco de referencia para o liberalismo ca súa defensa do sufraxio universal. Tamén foi 
fonte de inspiración doutras constitucións europeas e americanas.

4 - As constitucións do reinado de Isabel II:  

A implantación do liberalismo tivo lugar no reinado de Isabel II (1833 – 1868). Neste 
reinado o Antigo Réxime foi definitivamente desmantelado e implantouse un  Estado liberal 
de carácter doutrinario ou conservador baseado no sufraxio censatario, no predominio do 
partido moderado,  no protagonismo do exército, e no intervencionismo da raíña.

4.1 - A Constitución progresista de 1837:  
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En 1833 morre Fernando VII e a súa filla, Isabel, tiña só tres anos. Os absolutistas 
non aceptan a Isabel como lexítima herdeira, e defenden ó seu tío Carlos María Isidro 
como sucesor de Fernando VII. Iniciase así 1ª guerra carlista en contra de Isabel e a favor 
do seu tío Carlos María Isidro. A viúva do rei, Mª Cristina de Borbón, busca apoios entre 
os liberais para defender o trono da súa filla. 

Os  liberais,  cristinos  ou  isabelinos  defendían  o  acceso  ó  trono  de  Isabel  II 
representada pola súa nai  Cristina. Reciben os apoios  políticos dos liberais  dende os 
exaltados ós moderados:

– Os  progresistas naceron  dos  exaltados  no  Trienio  Liberal.  No  seu  ideario 
defenden:

– O poder lexislativo só para as Cortes.

–  A ampliación do sufraxio.

– A separación Igrexa-Estado.

– A ampliación de dereitos, e a Milicia Nacional. 

Tiveron incidencia na  Constitución de 1837  que tivo unha vixencia de 8 anos.

– Os moderados ou liberais doutrinarios defendían:

– A soberanía compartida entre as Cortes e o rei.

– O sufraxio censatario moi restrinxido. 

– A colaboración coa Igrexa católica e confesionalidade do Estado.

–  A limitación das liberdades de imprenta, expresión e asociación. 

Mostra da súa influencia foi a constitución moderada de 1845 que se mantivo ata a 
Gloriosa en 1868 (23 anos).

  En 1834 a rexente, Mª Cristinan nun intento de achegamento ós liberais fronte ó  
avance carlista promulga o Estatuto Real de 1834, pero non foi aceptado polos liberais 
progresistas e desembocou no motín dos Sarxentos na Granxa en 1835.

Este  motín  dou  paso  ó  restablecemento  da  Constitución  de  1812  mentres  se 
redactaba unha nova constitución. Así en 1837 promulgouse a   Constitución     de 1837   de 
carácter liberal progresista baseada nos principios de:

– Soberanía nacional.

– Ampla declaración de dereitos.

– Sufraxio censatario.

– E Bicameralismo.

– Papel moderador da Coroa ca facultade de disolver as cámaras e vetar as  leis.

Os    cambios máis destacados respecto á Constitución de 1812   foron de tres   
tipos:

– Reforzouse o poder da Coroa. A soberanía nacional estrita matizouse mediante a 
atribución  conxunta  da  potestade  lexislativa  ó  rei  e  as  Cortes.  Na  práctica 
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significaba iniciar  o  principio  de soberanía  compartida.  Tamén selle  concedía  á 
Coroa o dereito de veto absoluto, é dicir o dereito de non sancionar unha lei, e o 
dereito de disolución das Cortes.

– Modificouse a estrutura do Parlamento.  As Cortes unicamerais substituíronse 
por  unhas  Cortes  divididas  en  dúas  cámaras:  O  Senado  e  o  Congreso  dos 
Deputados.

– Cambiouse  o  procedemento  electoral.  O  sistema  de  sufraxio  indirecto  case 
universal masculino de 1812 foi substituído por un sistema directo censatario, que 
reservaba  o  dereito  de  voto  ós  maiores  contribuíntes  de  cada  localidade.  Nas 
primeiras  eleccións  de  setembro  de  1837  tan  só  votou  algo  máis  do  2%  da 
poboación.

4.2 - A constitución moderada de 1845.  

A Constitución de 1845 veu a raíz do pronunciamento de Narváez que provocou a 
caída de Espartero e a formación dun novo goberno que lle deu a maioría de idade de 
Isabel II en 1843, ós 13 anos.

No  goberno  sitúase  o   partido  moderado  con  Narváez.  Ten  os  apoios  da  alta 
burguesía,  dos  sectores  enriquecidos  pola  compra  de  terras  desamortizadas  e  da 
aristocracia  latifundista  e  elabora  unha  constitución  de  carácter  doutrinario,  máis 
conservadora ca de 1837.

A Constitución de 1845 estivo vixente ata 1868 e estaba baseada nos seguintes 
principios:

– Declaración de Dereitos ampla pero remitida a unha lexislación posterior.

– A soberanía compartida entre as Cortes e o rei. Con iso pretendíase fortalecer a 
orde e a autoridade fronte á ampla Declaración de Dereitos que, de todos xeitos, 
son limitados pola lexislación posterior.

– O fortalecemento dos poderes  da Coroa.  A raíña  tiña  a  iniciativa  lexislativa, 
podía disolver as Cortes e vetar as súas decisións.  O goberno debía contar co 
apoio conxunto da raíña e mais das Cortes.

– Sufraxio moi censatario deixando a participación política ás grandes fortunas do 
país.

– Bicameralismo:

– Os membros do Senado eran designados libremente pola raíña, con carácter 
vitalicio, entre as altas xerarquías da Igrexa, do exército, e da nobreza.

– E os membros do Congreso eran elixidos por sufraxio moi restrinxido, arredor 
do 1% da poboación tiña dereito de voto.

– Relixión católica como a relixión oficial do Estado que tamén mantén o culto e o 
clero católico.

5 - A Constitución democrática de 1869.  

En 1849 naceran os demócratas. Foran unha excisión dos progresistas e defendían 
o sufraxio universal e a ampliación dos dereitos individuais. 
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Os  republicanos xurdirán como outra escisión dentro dos demócratas na década 
dos  50  e  serán  os  primeiros  que  incorporarán  as  reivindicacións  obreiras  nos  seus 
programas. 

O deterioro da situación política, ca sucesión de gobernos cada vez máis autoritarios 
e  represivos,  e  o  desprestixio  da  raíña  aumentou  a  popularidade  e  o  prestixio  de 
demócratas e republicanos sobre todo nos anos 60 a partir de feitos como a matanza de 
San Gil ou a noite de San Daniel.

En 1867 tódolos partidos, excepto o Partido Moderado no poder, firmaron o Pacto 
de Ostende  no que se pedía a fin da monarquía isabelina e a convocatoria de Cortes 
constituíntes elixidas por sufraxio universal masculino.

En setembro de de 1868 o pronunciamento militar en Cádiz do brigadier Topete 
co lema: ¡Viva España con honra!  Foi seguido da  formación de xuntas en  pobos e 
cidades dirixidas  fundamentalmente  por  demócratas  e  republicanos,  e  da  lectura  de 
manifestos  nas  prazas  pedindo:  Cortes  constituíntes,  sufraxio  universal  masculino, 
liberdade de reunión, asociación,imprenta e ensino, e supresión do sistema de quintas e 
dos impostos de portas e consumos.

Despois  do  triunfo  desta  revolución  coñecida  como  “A Gloriosa” formouse  un 
goberno provisional  con  Prim  ( da Unión Liberal,  partido de centro, xurdido do sector 
“puritano”  dos  moderados  e  das  dereitas  dos  progresistas  ) e  Serrano (  Partido 
Progresista) como líderes. 

O novo goberno convocou eleccións a  Cortes constituíntes. O goberno constituínte 
elaborou a   Constitución de 1869   que é a primeira constitución democrática da historia de 
España:

– Declaraba a soberanía nacional e o sufraxio universal masculino para maiores de 
25 anos adquirindo así o carácter de soberanía popular. A Constitución de Cádiz 
tamén establecía  o  sufraxio  universal  pero  indirecto,  é  dicir  todos  os  cidadáns 
podían  ser  electores  pero  non  elixidos  xa  que  para  ser  elixidos  requiríase  un 
mínimo de renda.

– Fai  unha  ampla  declaración  e  regulación  de  dereitos para  impedir  unha 
limitación lexislativa posterior.

– O Estado declarase como  unha  monarquía  constitucional pero  o rei  non ten 
dereito de veto sobre as leis como en Cádiz.

– O poder lexislativo reside nas Cortes formadas por Congreso e Senado.

– Cuba e Porto Rico teñen  plenos dereitos de cidadanía pero  Filipinas quedaba 
baixo unha lei especial.

– Establecese  a liberdade  de  culto  privado  e  público,  pero  o  Estado  asume  o 
compromiso de manter o culto católico.

O  feito  de  que  a  Constitución  declarase  o  Estado  como  unha  monarquía 
constitucional deu a posibilidade de presentar un candidato carlista ó trono despois da 
caída de Isabel II: Carlos VII. Pero a elección de Amadeo de Savoia motivou o inicio da 
2ª Guerra Carlista. Amadeo de Savoia  abdica en febreiro de 1873  debido á falta de 
apoios e á  a imposibilidade de encamiñar os problemas existentes. Este feito da paso ó 
nacemento da I República española (1873 – 1874).
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6 - A Constitución liberal doutrinaria de 1876.  

En  decembro  de  1874  cae  a  I  República  co  pronunciamento  de  Martinez 
Campos en Sagunto que proclamou rei de España a Afonso XII, fillo de Isabel II.

Ó pronunciamento militar engadiuse o Manifesto de Sandhurst, documento político 
asinado por Afonso XII e redactado por Cánovas del Castillo. No manifesto de Sandhurst,  
Afonso XII prometía unha monarquía constitucional moderada e católica. 

A Constitución de 1876 será inspirada por Cánovas e será o segundo piar no que 
se asente a monarquía constitucional e católica. Estará vixente ata a ditadura de Primo de 
Rivera en 1923. 

A convocatoria a Cortes foi  por  sufraxio  universal  masculino,  inda que despois 
volveuse ó sufraxio censatario.

É unha  constitución  liberal  doutrinaria polo  sufraxio  censatario ata  1890  e  a 
soberanía compartida entre as Cortes e o rei. 

– A Coroa tiña o poder de moderador da vida política, con amplos poderes: dereito 
de Veto, de convocar e disolver as cortes, e de nomear os ministros.

– As Cortes eran bicamerais: Congreso e Senado. Os deputados do Congreso eran 
elixidos.  Os do Senado: a metade eran  designados polo rei e as institucións do 
Estado.

– A relixión oficial do Estado era católica pero permitíase a liberdade de conciencia 
e de culto privado. Restableceuse o financiamento do culto e do clero católico.

– A  declaración  de  dereitos era  extensa  (sufraxio,  prensa,  asociación...)  pero 
remitía a unha lexislación posterior e as leis posteriores tenderon a restrinxir os 
dereitos de imprenta, expresión, asociación, e reunión.

A  legalidade  constitucional  funcionou  con  normalidade  ata  a  crise  do  98  e 
mantívose , co parénteses da ditadura de Miguel Primo de Rivera ( 1923 – 1930), ata  
1931 en que será abolida pola II República.

Así pois, a Constitución de 1876 foi a máis longa de toda a historia de España e 
exemplifica  o  o modelo  liberal  dominante  en España durante  o  século  XIX  foi  o 
liberalismo doutrinario como resultado da alianza entre a nobreza terratenente e a alta 
burguesía comercial e industrial. 

Este liberalismo caracterizouse por:

– A soberanía compartida entre o Rei e as Cortes.

– O sufraxio censatario.

–  A escasa declaración de dereitos.

– O catolicismo como relixión oficial do Estado.

– O parlamento bicameral.

–  A centralización política e administrativa.

–  E a defensa da propiedade privada e da orde social.
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