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Any 1989

LLEI 9/1989, de 5 de maig, de creació de la
Universitat «Carlos III» de Madrid. («BOE» 108,
de 6-5-1989.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.
PREÀMBUL
Els canvis socioeconòmics experimentats al nostre país
han generat un increment notable en la demanda d’educació
superior, la qual cosa fa ineludible que els poders públics
ofereixin respostes a aquesta demanda en el marc de la
programació general de l’ensenyament universitari.
A això respon la creació d’una nova universitat a Madrid,
l’objectiu prioritari de la qual resideix a facilitar l’exercici del
dret a l’educació que consagra l’article 27.5 de la Constitució,
a través d’una política d’inversions que permeti adequar
la capacitat de les places universitàries a la demanda
d’ensenyament. Així mateix, pretén contribuir a corregir les
disfuncionalitats que produeix aquesta demanda en la resta
d’universitats de Madrid, i evitar que l’excessiu increment
del nombre d’alumnes afecti negativament el compliment
de les funcions que aquestes tenen encomanades, i, alhora,
propiciar una política de reequilibri geogràfic en la ubicació
dels centres universitaris situats a la Comunitat de Madrid
en el marc de la col·laboració existent amb els òrgans
d’aquesta Comunitat.
D’altra banda, i com que es tracta d’una nova
universitat, aquesta assumeix des de l’inici l’estructura
organitzativa i acadèmica que estableix la LRU, cosa que
li ha de permetre respondre amb més garantia al repte
científic i tècnic que té plantejat el món modern i oferirhi solucions adequades a través de la qualitat docent i
investigadora que exigeix la societat.
Article primer
Es crea la Universitat «Carlos III» de Madrid, la qual
es regeix pel que estableix la Llei orgànica 11/1983, de 25
d’agost, de reforma universitària, i, en el que aquesta no
preveu, pel que disposa aquesta Llei.
Article segon
Per a la gestió administrativa i l’organització dels
ensenyaments conduents a l’obtenció de títols acadèmics,
la Universitat «Carlos III» consta, inicialment, dels centres
següents: una facultat de ciències socials i jurídiques i una
escola politècnica superior, ubicades, respectivament, al
Campus de Getafe i al Campus de Leganés.
Article tercer
Fins que no s’aprovin els estatuts de la Universitat,
el Ministeri d’Educació i Ciència mantè, respecte
d’aquesta, les competències que la Llei orgànica 11/1983,
de 25 d’agost, de reforma universitària, atribueix a les
universitats, sens perjudici de l’exercici per part dels
òrgans creats en aquesta Llei de les funcions específiques
que se’ls assignen.
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Article quart
A efectes del que preveu l’article anterior es creen els
òrgans següents:
a) La Comissió Gestora, que exerceix les funcions
de govern necessàries per a l’organització i posada en
funcionament de la nova universitat i el desenvolupament
de les seves activitats acadèmiques. El seu president, que
ha de ser catedràtic d’universitat, el nomena el ministre
d’Educació i Ciència, el qual, a més, designa els set
membres restants que la integren.
b) El Consell d’Administració, que exerceix les
funcions econòmiques i pressupostàries que la legislació
atribueix al Consell Social de la Universitat. Està presidit
pel secretari d’Estat d’Universitats i Recerca i en formen
part el director general d’Ensenyament Superior i els
representants designats per cadascun d’aquests òrgans:
dos pel Ministeri d’Educació i Ciència; dos per la Comissió
Gestora; un per l’Assemblea de Madrid; un pel Consell de
Govern de la Comunitat de Madrid, i dos representants
elegits l’un pel Ple de l’Ajuntament de Getafe i l’altre pel
de Leganés.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera: En el termini d’un any a partir de la publicació
d’aquesta Llei, el Govern, a proposta del Ministeri
d’Educació i Ciència, ha de determinar la normativa
singular reguladora de l’activitat de la Universitat fins a
l’aprovació dels estatuts.
Segona:
1. Transcorreguts cinc anys des de l’inici d’activitats
acadèmiques, la Universitat ha de procedir a l’elecció
del Claustre Universitari Constituent. Aquest ha d’elegir
el rector i, a continuació, elaborar els estatuts de la
Universitat en el termini màxim d’un any a partir de la
seva constitució.
2.
Transcorregut aquest termini sense que la
Universitat hagi sotmès els seus estatuts a l’aprovació
del Govern, aquest ha de promulgar uns estatuts
provisionals.
DISPOSICIONS FINALS
Primera: Queden autoritzats el Govern i el ministre
d’Educació i Ciència per dictar, en l’àmbit de les seves
competències respectives, les disposicions necessàries
per al desplegament i compliment del que disposa
aquesta Llei.
Segona: Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Palau de la Zarzuela, Madrid, 5 de maig de 1989.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

