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La Restauració Borbònica i la Constitució de 1876 

Cop d’Estat del general 
Martínez Campos el 
desembre de 1874. 

Va acabar amb el període de govern de 
Serrano i amb l’etapa del “Sexenni”, i 
imposà el retorn del príncep Alfons com a 
Rei d’Espanya.  
 

L’opció borbònica havia 
crescut en els darrers anys, 
sota el lideratge d’Antonio 
Cánovas del Castillo. 

S’inicia el període conegut com a la 
RESTAURACIÓ BORBÒNICA, en la figura 
d’Alfons XII (1875-1885) 

Aquest “partit” era recolzat 
fonamentalment per les classes 
dominants, atemorides davant la 
força del moviment obrer i 
desitjoses d’un règim fort i estable. 

LES BASES IDEOLÒGIQUES DE LA 
RESTAURACIÓ 

(el “sistema canovista”) 

Era un règim profundament conservador i tradicionalista, 
políticament immobilista i no democràtic, i purament 
liberal en l’aspecte econòmic. 

L’Exèrcit es comprometia a la no intervenció en la vida 
política, a canvi d’una autonomia gairebé absoluta. 

El nou règim tenia com a prioritats l’estabilitat institucional, 
el manteniment de l’ordre públic i de la pau social, i el 
desenvolupament dels principis del liberalisme econòmic. 

El príncep Alfons signà l’1 de 
desembre de 1874 a Londres el 
Manifest de Sandhurst, on es 
reconeixia com a legítim Rei 
d’Espanya i acceptava el tron. 

 

REGNAT 
D’ALFONS XII 
(1875 – 1885) 
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LA CONSTITUCIÓ DEL 1876 

Atorgava a la monarquia un paper arbitral en la política 
nacional, amb dret de vet i de dissolució de les Cambres. 
Sobirania compartida amb les Corts (bicamerals; el Senat era 
de designació reial, i el Congrés de Diputats escollia els seus 
membres per sufragi, segons determini la llei electoral. 
 

Proclamava la llibertat de cultes, però amb la confessionalitat 
catòlica de l’Estat. L’Església catòlica obtenia importants 
prerrogatives en el tracte oficial amb l’Estat. 
 

Caràcter marcadament censitari del dret de sufragi (Llei 
electoral de 1879). 
El govern liberal de Sagasta va atorgar el sufragi universal 
masculí el 1890. 
 

Es van restringir les llibertats d’opinió, d’expressió i 
d’associació. S’establí la censura i la limitació d’altres llibertats 
individuals mitjançant les lleis ordinàries. 
 
 
Política fortament centralista. Els ajuntaments i les diputacions 
depenien directament del Govern.  
 

Poder legislatiu compartit entre el Rei i les Corts. La Corona 
era la titular també el poder executiu i nomenava i destituïa 
els ministres. 

La Constitució de 1876 va tenir una vigència molt prolongada, fins a 
la proclamació de la II República el 1931. 


