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L’època dels moderats i la crisi del règim (1843-1868) 

Les fases del govern dels moderats 

Primera fase de govern dels 

moderats - (1844-1854) 

- General Narváez 

- Constitució de 1845 

Bienni Progressista (1854-56) - General Espartero, Madoz ... 

- Constitució de 1856 (no es va 

arribar a promulgar) 

Segona fase de govern dels 
moderats -  (1856-1868) - O’Donnell, Narváez 

- Restabliment de la Constitució del 45 

1844 

Les eleccions donen la victòria als 

moderats. La Reina nomena Narváez 

com a Cap del Govern. 

Es posen les bases del nou Estat 

liberal de signe conservador. 

Eleccions per sufragi censatari, 

controlades al camp pels 

cacics i pel propi Govern. 

1843 – Exili d’Espartero. 

Els moderats pugen al 

poder. 

Es declara oficialment la majoria 

d’edat de la reina Isabel II. 

Nova Constitució de 1845. 

Les seves bases són: 

 Sobirania del Rei amb les Corts. 

 Concentració d’atribucions en 

el poder executiu, en mans de 

la Corona i del Govern. 

 Sufragi fortament censatari. 

 Retall en les llibertats individuals. 
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1851 
... 

Creació de la Guàrdia 

Civil. Gran pes de l’Exèrcit 

sobre la societat. 
 

Llei de l’Administració 

Local. Control sobre els 

municipis i les províncies. 

 Codi Penal i projecte de Codi Civil (uniformització jurídica a 

tot el territori).  

 Ley Moyano sobre la instrucció publica ... 
 Concordat amb la Santa Seu 

1846-49 – Segona Guerra Carlina 

(Carles VI) o “Guerra dels Matiners”. 
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1854 Pronunciament de signe progressista a Vicálvaro 

(Manifest de Manzanares) 

La Reina crida al govern als progressistes al 

govern (Espartero), que van convocar unes 

eleccions legislatives a Corts que van guanyaren. 

BIENNI 

PROGRESSISTA 
(1854 – 56) 

Es reprenen les mesures desamortitzadores (Llei Madoz de 1855) 

Llei General de Ferrocarrils (1855) 

Llei del Treball (1855). Es legalitzen les associacions obreres. 

Forta conflictivitat social, que desembocà 

en la repressió social  i en la caiguda 

d’Espartero i del règim progressista. 

La Reina va cridar al govern 

a O’Donnell, que havia 

format la Unión Liberal. 

Retorn de la coalició moderada – unionista 

al poder, que duraria fins al 1868. 

1856 – 1868  

Redacció d’una nova Constitució per al país (1856), que mai no es 

va arribar a promulgar. 

Restabliment de la 

Constitució de 1845, i 

nova frenada a la 

desamortització i a les 

llibertats reconegudes 

durant el Bienni. 

Política exterior activa i de signe 

imperialista (intervencions a 

Mèxic, a Indoxina, i al nord del 

Marroc entre el 1858 i el 1863). 

Règim de signe autoritari, on 

es van alternant Narváez i 

O’Donnell al poder. Forta 

oposició de progressistes, 

demòcrates i republicans. 

Progressiva identificació de la crisi 

general del règim amb la mateixa 

monarquia, que va guanyant 

enemics a àmplies capes de la 

societat espanyola. 


