
   DESAMORTIZACIÓN E TRANSFORMACIÓNS DA   
AGRICULTURA NO SÉCULO XIX.

l No século XIX rematouse co réxime xurídico de propiedade da terra compartida 
do Antigo Réxime e implantouse a propiedade plena e libre da terra propia do liberalismo. 
Este proceso estivo marcado polas medidas desamortizadoras. 

1 -  Os contratos de arrendamento no Antigo Réxime.  

l Na maioría das terras, sobre todo en  Galicia, Asturias, Cataluña, e Valencia os 
campesiños tiñan uns contratos enfitéuticos ou de  moi longa duración. Debido a isto 
o señor non podía introducir cambios na explotación sen contar co campesiño.

l Noutras zonas, sobre todo en Estremadura e Andalucía, os campesiños tiñan 
contratos de arrendamento a curto prazo polo cal o señor tiña máis fácil expulsar ó 
campesiñado e impoñer as súas condicións.

2 - As terras amortizadas do Antigo Réxime.  

l Eran terras polas que se cobraban rendas pero que non se podían mercar nin 
vender. Neste sistema estaban:

̶ As terras do clero,  chamadas terras en  “mans  mortas”.  Na súa orixe eran 
doazón dos reis e dos nobres, o clero podía usufrutualas pero non vendelas.

̶ As terras da nobreza vinculadas á institución dos  morgados  ( fillo máis vello 
herdaba o título e o grosso dos bens que non podían vender, só usufrutuar. Esta 
institución foi creada polos Reis Católicos para protexer os bens da nobreza.)

̶ As terras comunais que eran administradas polos concellos ou comunidades 
de veciños.  Había terras “ de propios” que o concello arrendaba para obter 
recursos cos que sosterse,  e “baldíos”  que eran terras de libre disfrute dos 
veciños para pastos e leña. Todas as terras comunais debían someterse ó ritmo 
de  traballo  da  comunidade  campesiña,  é  dicir,  facer  os  traballos  ó  mesmo 
tempo, e respectar os dereitos de paso e de pasto dos veciños.

3 -  Cambio da estrutura   agraria polos gobernos   
liberais.

l Os sucesivos gobernos liberais modificaron a estrutura agraria  cunha serie de 
leis que suprimiron: 

̶ As  “vinculacións”  da  propiedade  nas  familias  nobiliarias  abolindo  os 
morgados.

̶ O réxime señorial  de propiedade compartida entre señor e campesiño abolindo 
os  señoríos  xurisdicionais  e  transformando  o  señorío  territorial  en 
propiedade privada e plena da terra.

l A propiedade eclesiástica en forma de “mans mortas” e as formas de propiedade 
colectiva municipais e comunais mediante as desamortizacións.
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3.1 -  Abolición dos morgados  :  

l Promulgouse  por  1ª  vez  nas  Cortes  de  Cádiz  pero  non  se  estableceu 
definitivamente  ata  1837, ca  “Lei  de  desvinculación  dos  patrimonios”  que  prohibía  a 
existencia  de  propiedades  vinculadas  e  autorizaba  ós  donos  a  vendelas  con  plena 
liberdade. Esta lei complementouse ca abolición do réxime señorial  do mesmo ano.

3.2 - Abolición do réxime señorial:  

l O réxime señorial  era unha institución que se creou na Península Ibérica no 
século IX a carón da caída do imperio carolinxio, que deixou de controlar ós condes da 
chamada “Marca Hispánica”, e do inicio da Reconquista. 

l Os  reis  non  tiñan  recursos  suficientes  para  defender  ós  campesiños  das 
incursións musulmáns. Isto fixo que concederan á nobreza laica e eclesiástica o dereito a 
cobrar impostos, exercer xustiza, e organizar o territorio, a cambio de defender e protexer 
ós campesiños. A isto chamóuselle “señorío xurisdicional” . Este dereito era acompañado 
da doazón de terras para o seu sustento as que se lle chamou “señorío territorial”. Estas 
terras tamén eran cultivadas por campesiños arrendatarios ou por servos. 

l A principios do século XIX ambos dominios  estaban moi  misturados pero  as 
Cortes de Cádiz estableceron esta distinción.  Os decretos de 1811 abolían o señorío 
xurisdicional (o dereito a administrar xustiza pasaba ós tribunais, e o de cobrar impostos ó 
Estado),  e  convertían  ó  señorío  territorial  en  propiedade  privada  plena  que  se  podía 
dividir, vender, mercar, cultivar, ou arrendar con plena liberdade. Este decreto non tivo 
moita aplicación práctica pola guerra contra os franceses e pola posterior restauración do 
absolutismo de Fernando VII.

l O Trienio liberal de 1820- 1823 recupera da división entre señorío xurisdicional 
e territorial das Cortes de Cádiz pero o  problema que xurdiu foi decidir  quen eran os 
auténticos donos: os campesiños que a cultivaban ou os señores que percibían rendas?. 
Decidiuse deixar a resolución de cada caso ós tribunais pero estableceu que foran os 
nobres os  que tiñan os títulos que establecían o dominio territorial. Esta lei beneficiaba ós 
campesiños xa que moitos nobres cobraban moitas rendas que viñan do dominio señorial 
ou da usurpación dos dereitos dos campesiños. Pero o rei vetou esta lei ata 1923, poucos 
meses antes da intervención dos Cen Mil Fillos de San Luís e, polo tanto, non se chegou 
a aplicar.

l A abolición  definitiva  do  réxime  señorial  ven  da  man  do  goberno  liberal 
progresista de Calatrava, durante a rexencia de Mª Cristina de Borbón ca  lei de 1837. 
Nesta  lei  mantense  a  distinción  entre  ambos  señoríos,  abólese  o  xurisdicional  e 
confirmase o territorial. A distinción entre ambos segue  a ser competencia dos tribunais 
pero con unha diferencia importante:  os títulos de propiedade territorial  teñen que ser 
presentados polos campesiños, en caso contrario, o señor confirma a propiedade se a 
reclama alegando calquera outro documento de cobro de rendas. Esta decisión favoreceu 
enormemente  á  nobreza  que  confirmou  e  mesmo  aumentou  os  seus  territorios.  A 
excepción  estivo  naquelas  zonas  onde  predominaban  os  contratos  enfiteúticos  ou de 
longa  duración  (  Norte  da   península  e  Valencia  sobre  todo)  ou  en  lugares  onde  o 
campesiñado  medio  estaba  máis  afianzado  (  comunidades  campesiñas  que  tiña 
propiedades provenientes  das “cartas puebla” da Reconquista).

l Esta lei de 1837, xunto cas sucesivas leis de desamortizacións dos bens do clero 
e dos concellos exemplificou a alianza da burguesía liberal  e da nobreza en contra do 
campesiñado que non puido acceder á propiedade da terra que cultivaba. España perdeu 
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a súa oportunidade de facer unha revolución agraria ó estilo francés: propietarios medios 
que  vivían  dignamente  do  campo,  pero  tampouco  fixo  unha  revolución  tipo  francés: 
grandes propietarios que modernizaban as súas explotacións. Os novos propietarios da 
península pasaron a ser latifundistas absentistas máis interesados en cobrar rendas que 
en modernizar as súas explotacións.

3.3 -  As desamortización dos bens da Igrexa e dos concellos:  

l A  desamortización consistiu  na  incautación  por  parte  do  Estado  de  bens 
pertencentes  á  Igrexa  e  ós  municipios.  Estes  bens  pasaron  a  ser  vendidos  en puxa 
pública  a  particulares  que  adquirían  a  súa  plena  propiedade.  Os  obxectivos das 
desamortizacións foron varios: 

̶ Facer fronte á débeda pública.

̶ Abordar unha reforma agraria  para modernizala tecnicamente.

̶ Limitar o poder da Igrexa.

̶ Permitir o acceso á libre disposición da terra.

3.3.1 - Leis desamortizadoras:  

l O primeiro  “Decreto xeral de  desamortización”  foi publicado polas Cortes de 
Cádiz en 1813.  Desamortizábanse os bens dos xesuítas, ordes militares, e  conventos 
destruídos pola guerra, así como a metade dos baldíos (terras sen cultivar de propiedade 
comunal  para  leña,  pastos...),  e  a  metade  do  realengos  (  lugares  dependentes 
directamente da monarquía). 

l No  Trienio Liberal ( 1820-1823) retomouse a lei de 1813 pero introduciuse a 
puxa pública, fixéronse lotes moi grandes ós  que non podía acceder o campesiñado, e 
admitíronse para o pago Títulos  de Débeda pública que tampouco tiña o campesiñado. 
Debido  a  isto  a  desamortización  perdeu  o  seu  carácter  social  ó  non  permitir  ó 
campesiñado acceder á propiedade da terra. En zonas como Estremadura e Andalucía 
consolidouse  o  latifundismo,  e  máis  de  2  millóns  de  campesiños  pasaron  de  ser 
arrendatarios a simples xornaleiros. Isto creou unha conflitividade social que se arrastrará 
durante todo o século XIX.

l A  desamortización  de  Mendizábal  de 1836  (DOC.1). A  intención  desta 
desamortización foi  facerse con recursos  para costear a 1ª Guerra Carlista,  e facerse 
cunha masa de propietarios ligados ó sistema liberal e á monarquía isabelina. Afectou ós 
bens das ordes relixiosas1 agás os que se dedicaban ó ensino ou ó coidado dos hospitais. 
Espartero completouna en 1841 ca desamortización dos bens do clero secular (DOC.2). 
Desamortizáronse terras e edificios. Os edificios das cidades pasaron a ser ocupados por 
institucións  públicas.  Os  edificios  do  campo  acabaron  en  mans  privadas  ou  foron 
abandonados. O valor dos bens desamortizados foi moito máis importante no sur, onde se 
consolidou o latifundismo, e nas cidades debido a importancia do patrimonio inmobiliario. 
No norte tivo menos importancia porque a propiedade estaba moi repartida.

l Estas  desamortizacións  abriron  un  conflito  ca  Igrexa  católica  que  nos  se 
solucionou ata a firma do  Concordato de 1851 co Vaticano, segundo o cal o papado 

1 Todas as ordes relixiosas que non se dedicaran ó ensino ou ó coidado de hospitais foron 
disoltas, co cal, da noite para a mañá, miles de monxes e monxas pasaron a ser pobres e a 
vivir da mendicidade. 
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aceptaba as desamortizacións a cambio de que o Estado compensase ó clero secular co 
pago dun soldo, e de que lle deixase á Igrexa a tarefa da Educación.

A desamortización de Madoz de1855 (DOC.3) Iniciouse no Bienio Progresista de 
Isabel II e continuou ata finais do século XIX. Recibiu o nome de “Desamortización Xeral” 
porque afectou ós bens pertencentes ó Estado, ó clero, e ós municipios. Os seus ingresos 
foron  destinados á débeda pública e ó investimento en obras públicas,  sobre todo no 
ferrocarril.  O  pago  debía  facerse  en  metálico.  En  termos  económicos  foi  moito  máis 
importante ca de Mendizábal. 

3.3.2 -  Consecuencias das   desamortizacións:  

l Socialmente (DOC.4) as desamortizacións contribuiron á loita contra o Antigo 
Réxime creando unha  nova clase de propietarios,  formada pola antiga nobreza e a 
burguesía compradora de bens desamortizados, favorable ó sistema liberal. Neste sentido 
foi particularmente eficaz a desamortización de Mendizábal en plena guerra carlista:   os 
compradores de bens desamortizados perderon o interese por volver ó Antigo Réxime e 
formaron un grupo homoxéneo de burgueses propietarios de terras con independencia da 
súa  orixe  social.  Pero  os  pequenos  campesiños,  arrendatarios,  e  xornaleiros  víronse 
prexudicados xa que se viron desposuídos dos dereitos de aproveitamento gratuíto dos 
terreos  comunais  e  sometidos  a  contratos  agrarios  a  curto  prazo,  á  suba  dos 
arrendamentos,  e  a  contratos  estacionais.  Formaron  unha  masa  de  campesiños  sen 
terras que incrementaron a conflitividade social no campo.

l Economicamente  (DOC.5) os ingresos  obtidos  polo  Estado ca 
desamortización de Mendizábal foron decisivos para o triunfo liberal na Guerra Carlista e 
compensaron o déficit  da  Facenda sendo útil  sobre todo a desamortización de  Madoz 
cuxos ingresos foron invertidos na débeda acumulada polo Estado e no ferrocarril. Tamén 
medrou a produción agraria debido ó aumento da superficie cultivada, que pasou de 10 
a 16 millóns de hectáreas. Aumentou a produción de  cereais,  millo,  pataca, a cabana 
porcina,  a  cría  de  gando  vacún,  e  a  produción  de  leite.  Levante  especializouse  nos 
produtos de horta e cítricos. Cataluña desenvolveu a produción de cavas espumosos. E 
Andalucía incrementou a produción de aceite de oliva e renovou as zonas vitícolas. Este 
aumento permitiu  alimentar á poboación agraria, enviar excedentes ás cidades e aínda 
exportar. Pero a introdución de innovacións técnicas foi moi lenta debido a que moitos 
propietarios  eran absentistas que estaban máis  interesados  en cobrar  rendas que en 
modernizar as súas explotacións, ó mantemento do cultivo extensivo de cereais no interior 
e do minifundismo no norte. 

l Por último podemos dicir que:

̶ En España non houbo unha revolución agraria ó estilo inglés  xa que non 
houbo  revolución  tecnolóxica,  nin  aumento  espectacular  da  produción  que 
permitise acumulación de capitais e reinversión na industria.

̶ Tampouco  houbo  unha  revolución  ó  estilo  francés que  permitira  a 
consolidación dun propietario medio con  poder adquisitivo que aumentase o 
comercio interior.

̶ As desamortizacións  eclesiásticas  levaron  aparelladas  unha  gran perda  do 
patrimonio histórico e cultural debido ó abandono e espolio que sufriron.
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	l No século XIX rematouse co réxime xurídico de propiedade da terra compartida do Antigo Réxime e implantouse a propiedade plena e libre da terra propia do liberalismo. Este proceso estivo marcado polas medidas desamortizadoras.
	1 - Os contratos de arrendamento no Antigo Réxime.
	l Na maioría das terras, sobre todo en Galicia, Asturias, Cataluña, e Valencia os campesiños tiñan uns contratos enfitéuticos ou de moi longa duración. Debido a isto o señor non podía introducir cambios na explotación sen contar co campesiño.
	l Noutras zonas, sobre todo en Estremadura e Andalucía, os campesiños tiñan contratos de arrendamento a curto prazo polo cal o señor tiña máis fácil expulsar ó campesiñado e impoñer as súas condicións.

	2 - As terras amortizadas do Antigo Réxime.
	l Eran terras polas que se cobraban rendas pero que non se podían mercar nin vender. Neste sistema estaban:
	̶ As terras do clero, chamadas terras en “mans mortas”. Na súa orixe eran doazón dos reis e dos nobres, o clero podía usufrutualas pero non vendelas.
	̶ As terras da nobreza vinculadas á institución dos morgados ( fillo máis vello herdaba o título e o grosso dos bens que non podían vender, só usufrutuar. Esta institución foi creada polos Reis Católicos para protexer os bens da nobreza.)
	̶ As terras comunais que eran administradas polos concellos ou comunidades de veciños. Había terras “ de propios” que o concello arrendaba para obter recursos cos que sosterse, e “baldíos” que eran terras de libre disfrute dos veciños para pastos e leña. Todas as terras comunais debían someterse ó ritmo de traballo da comunidade campesiña, é dicir, facer os traballos ó mesmo tempo, e respectar os dereitos de paso e de pasto dos veciños.


	3 - Cambio da estrutura agraria polos gobernos liberais.
	l Os sucesivos gobernos liberais modificaron a estrutura agraria cunha serie de leis que suprimiron:
	̶ As “vinculacións” da propiedade nas familias nobiliarias abolindo os morgados.
	̶ O réxime señorial de propiedade compartida entre señor e campesiño abolindo os señoríos xurisdicionais e transformando o señorío territorial en propiedade privada e plena da terra.

	l A propiedade eclesiástica en forma de “mans mortas” e as formas de propiedade colectiva municipais e comunais mediante as desamortizacións.
	3.1 - Abolición dos morgados:
	l Promulgouse por 1ª vez nas Cortes de Cádiz pero non se estableceu definitivamente ata 1837, ca “Lei de desvinculación dos patrimonios” que prohibía a existencia de propiedades vinculadas e autorizaba ós donos a vendelas con plena liberdade. Esta lei complementouse ca abolición do réxime señorial do mesmo ano.

	3.2 - Abolición do réxime señorial:
	l O réxime señorial era unha institución que se creou na Península Ibérica no século IX a carón da caída do imperio carolinxio, que deixou de controlar ós condes da chamada “Marca Hispánica”, e do inicio da Reconquista.
	l Os reis non tiñan recursos suficientes para defender ós campesiños das incursións musulmáns. Isto fixo que concederan á nobreza laica e eclesiástica o dereito a cobrar impostos, exercer xustiza, e organizar o territorio, a cambio de defender e protexer ós campesiños. A isto chamóuselle “señorío xurisdicional” . Este dereito era acompañado da doazón de terras para o seu sustento as que se lle chamou “señorío territorial”. Estas terras tamén eran cultivadas por campesiños arrendatarios ou por servos.
	l A principios do século XIX ambos dominios estaban moi misturados pero as Cortes de Cádiz estableceron esta distinción. Os decretos de 1811 abolían o señorío xurisdicional (o dereito a administrar xustiza pasaba ós tribunais, e o de cobrar impostos ó Estado), e convertían ó señorío territorial en propiedade privada plena que se podía dividir, vender, mercar, cultivar, ou arrendar con plena liberdade. Este decreto non tivo moita aplicación práctica pola guerra contra os franceses e pola posterior restauración do absolutismo de Fernando VII.
	l O Trienio liberal de 1820- 1823 recupera da división entre señorío xurisdicional e territorial das Cortes de Cádiz pero o problema que xurdiu foi decidir quen eran os auténticos donos: os campesiños que a cultivaban ou os señores que percibían rendas?. Decidiuse deixar a resolución de cada caso ós tribunais pero estableceu que foran os nobres os que tiñan os títulos que establecían o dominio territorial. Esta lei beneficiaba ós campesiños xa que moitos nobres cobraban moitas rendas que viñan do dominio señorial ou da usurpación dos dereitos dos campesiños. Pero o rei vetou esta lei ata 1923, poucos meses antes da intervención dos Cen Mil Fillos de San Luís e, polo tanto, non se chegou a aplicar.
	l A abolición definitiva do réxime señorial ven da man do goberno liberal progresista de Calatrava, durante a rexencia de Mª Cristina de Borbón ca lei de 1837. Nesta lei mantense a distinción entre ambos señoríos, abólese o xurisdicional e confirmase o territorial. A distinción entre ambos segue a ser competencia dos tribunais pero con unha diferencia importante: os títulos de propiedade territorial teñen que ser presentados polos campesiños, en caso contrario, o señor confirma a propiedade se a reclama alegando calquera outro documento de cobro de rendas. Esta decisión favoreceu enormemente á nobreza que confirmou e mesmo aumentou os seus territorios. A excepción estivo naquelas zonas onde predominaban os contratos enfiteúticos ou de longa duración ( Norte da península e Valencia sobre todo) ou en lugares onde o campesiñado medio estaba máis afianzado ( comunidades campesiñas que tiña propiedades provenientes das “cartas puebla” da Reconquista).
	l Esta lei de 1837, xunto cas sucesivas leis de desamortizacións dos bens do clero e dos concellos exemplificou a alianza da burguesía liberal e da nobreza en contra do campesiñado que non puido acceder á propiedade da terra que cultivaba. España perdeu a súa oportunidade de facer unha revolución agraria ó estilo francés: propietarios medios que vivían dignamente do campo, pero tampouco fixo unha revolución tipo francés: grandes propietarios que modernizaban as súas explotacións. Os novos propietarios da península pasaron a ser latifundistas absentistas máis interesados en cobrar rendas que en modernizar as súas explotacións.

	3.3 - As desamortización dos bens da Igrexa e dos concellos:
	l A desamortización consistiu na incautación por parte do Estado de bens pertencentes á Igrexa e ós municipios. Estes bens pasaron a ser vendidos en puxa pública a particulares que adquirían a súa plena propiedade. Os obxectivos das desamortizacións foron varios:
	̶ Facer fronte á débeda pública.
	̶ Abordar unha reforma agraria para modernizala tecnicamente.
	̶ Limitar o poder da Igrexa.
	̶ Permitir o acceso á libre disposición da terra.

	3.3.1 - Leis desamortizadoras:
	l O primeiro “Decreto xeral de desamortización” foi publicado polas Cortes de Cádiz en 1813. Desamortizábanse os bens dos xesuítas, ordes militares, e conventos destruídos pola guerra, así como a metade dos baldíos (terras sen cultivar de propiedade comunal para leña, pastos...), e a metade do realengos ( lugares dependentes directamente da monarquía).
	l No Trienio Liberal ( 1820-1823) retomouse a lei de 1813 pero introduciuse a puxa pública, fixéronse lotes moi grandes ós que non podía acceder o campesiñado, e admitíronse para o pago Títulos de Débeda pública que tampouco tiña o campesiñado. Debido a isto a desamortización perdeu o seu carácter social ó non permitir ó campesiñado acceder á propiedade da terra. En zonas como Estremadura e Andalucía consolidouse o latifundismo, e máis de 2 millóns de campesiños pasaron de ser arrendatarios a simples xornaleiros. Isto creou unha conflitividade social que se arrastrará durante todo o século XIX.
	l A desamortización de Mendizábal de 1836 (DOC.1). A intención desta desamortización foi facerse con recursos para costear a 1ª Guerra Carlista, e facerse cunha masa de propietarios ligados ó sistema liberal e á monarquía isabelina. Afectou ós bens das ordes relixiosas1 agás os que se dedicaban ó ensino ou ó coidado dos hospitais. Espartero completouna en 1841 ca desamortización dos bens do clero secular (DOC.2). Desamortizáronse terras e edificios. Os edificios das cidades pasaron a ser ocupados por institucións públicas. Os edificios do campo acabaron en mans privadas ou foron abandonados. O valor dos bens desamortizados foi moito máis importante no sur, onde se consolidou o latifundismo, e nas cidades debido a importancia do patrimonio inmobiliario. No norte tivo menos importancia porque a propiedade estaba moi repartida.
	l Estas desamortizacións abriron un conflito ca Igrexa católica que nos se solucionou ata a firma do Concordato de 1851 co Vaticano, segundo o cal o papado aceptaba as desamortizacións a cambio de que o Estado compensase ó clero secular co pago dun soldo, e de que lle deixase á Igrexa a tarefa da Educación.

	3.3.2 - Consecuencias das desamortizacións:
	l Socialmente (DOC.4) as desamortizacións contribuiron á loita contra o Antigo Réxime creando unha nova clase de propietarios, formada pola antiga nobreza e a burguesía compradora de bens desamortizados, favorable ó sistema liberal. Neste sentido foi particularmente eficaz a desamortización de Mendizábal en plena guerra carlista: os compradores de bens desamortizados perderon o interese por volver ó Antigo Réxime e formaron un grupo homoxéneo de burgueses propietarios de terras con independencia da súa orixe social. Pero os pequenos campesiños, arrendatarios, e xornaleiros víronse prexudicados xa que se viron desposuídos dos dereitos de aproveitamento gratuíto dos terreos comunais e sometidos a contratos agrarios a curto prazo, á suba dos arrendamentos, e a contratos estacionais. Formaron unha masa de campesiños sen terras que incrementaron a conflitividade social no campo.
	l Economicamente (DOC.5) os ingresos obtidos polo Estado ca desamortización de Mendizábal foron decisivos para o triunfo liberal na Guerra Carlista e compensaron o déficit da Facenda sendo útil sobre todo a desamortización de Madoz cuxos ingresos foron invertidos na débeda acumulada polo Estado e no ferrocarril. Tamén medrou a produción agraria debido ó aumento da superficie cultivada, que pasou de 10 a 16 millóns de hectáreas. Aumentou a produción de cereais, millo, pataca, a cabana porcina, a cría de gando vacún, e a produción de leite. Levante especializouse nos produtos de horta e cítricos. Cataluña desenvolveu a produción de cavas espumosos. E Andalucía incrementou a produción de aceite de oliva e renovou as zonas vitícolas. Este aumento permitiu alimentar á poboación agraria, enviar excedentes ás cidades e aínda exportar. Pero a introdución de innovacións técnicas foi moi lenta debido a que moitos propietarios eran absentistas que estaban máis interesados en cobrar rendas que en modernizar as súas explotacións, ó mantemento do cultivo extensivo de cereais no interior e do minifundismo no norte.
	l Por último podemos dicir que:
	̶ En España non houbo unha revolución agraria ó estilo inglés xa que non houbo revolución tecnolóxica, nin aumento espectacular da produción que permitise acumulación de capitais e reinversión na industria.
	̶ Tampouco houbo unha revolución ó estilo francés que permitira a consolidación dun propietario medio con poder adquisitivo que aumentase o comercio interior.
	̶ As desamortizacións eclesiásticas levaron aparelladas unha gran perda do patrimonio histórico e cultural debido ó abandono e espolio que sufriron.





