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Les Corts de Cadis i la Constitució de 1812
Monarquia de Josep I Bonaparte
(1808 – 1813)

Les tropes britàniques de Wellington
van fustigar els francesos des de
Portugal.

GUERRA DEL
FRANCÈS (o de la
INDEPENDÈNCIA)

La guerra es basà
sobretot en la
resistència popular

Mantinguda i assegurada per la
permanència d’un exèrcit francès
a la Península.

Col·laboració militar espanyola amb els
britànics.
Partides de gent armada o “guerrilles”
Setges de ciutats com Girona o Saragossa

Organització de les “Juntas Provinciales”, que només reconeixien a
Ferran com a Rei legítim, per organitzar la resistència.
Formació d’un Consejo de
Regencia degut a l’exili forçat del
Rei Ferran VII.

Formació de la “Junta
Suprema Central” a Cadis,
convertida en Corts el 1810.

Divisió del diputats entre
liberals i absolutistes.



Els absolutistes volen el retorn
del Rei segons l’Antic Règim.
Els liberals volen instaurar una
monarquia constitucional.

Gener de 1812 – Annexió de Catalunya a l’Imperi Francès.
Cooficialitat del català (amb el francès)
Grans derrotes franceses a Rússia. Britànics i espanyols obtenen la
victòria a Los Arapiles (juliol de 1812)
Tractat de Valençay (finals de 1813) maig de 1814 – Napoleó
reconeix Ferran VII com a Rei d’Espanya i pacta la retirada de les
tropes franceses que abandonen Espanya (fins el maig de 1814).
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Hegemonia dels liberals a les Corts, que van posar les bases
d’una monarquia liberal a Espanya per quan retornés el Rei.

19 de març de 1812
Es promulga la Constitució de
1812 (la primera d’Espanya).

Coneguda popularment amb
el nom de “La Pepa”.

Les Corts de Cadis van iniciar el camí per desmantellar l’Antic
Règim, suprimir el feudalisme i tots els obstacles que permetessin el
desenvolupament d’un règim liberal i capitalista a Espanya.
Inspirada en la Constitució Francesa de 1791. Constava de
384 articles, agrupats en 10 Títols.
Determina com a forma d’Estat la monarquia hereditària en
la persona de Ferran VII de Borbó.
Estableix la separació de poders de l’Estat, i reconeix la
sobirania nacional.
Promulga la confessionalitat de l’Estat, centrada en la religió
catòlica
Reconeixement de determinats drets fonamentals dels
ciutadans: la igualtat dels ciutadans davant de la llei,
l’habeas corpus, la supressió de la tortura ...

La nova Constitució havia de ser finalment sancionada pel rei
Ferran VII quan es produís el seu retorn per poder ser aplicada.

