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10256 LLEI 9/1993, de 19 d’abril, de reconeixement de 
la Universitat «Alfonso X el Sabio», de Madrid.  
(«BOE» 96, de 22-4-1993.)

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
La Constitució espanyola reconeix la llibertat d’ense-

nyament, així com la llibertat de creació de centres 
docents, dins el respecte als principis constitucionals.

Segons el que exigeixen els articles 53.1 i 81.1 de la 
Constitució, la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de 
reforma universitària, regula al títol vuitè l’exercici de les 
llibertats pel que fa a la creació d’universitats i centres 
docents d’ensenyament superior de titularitat privada.

Al seu torn, mitjançant el Reial decret 557/1991, de 12 
d’abril, han quedat establerts amb caràcter general els 
requisits mínims indispensables per a això, com disposa 
l’article 58 de la dita Llei orgànica de reforma università-
ria, que preveu el cas del reconeixement d’una universitat 
privada mitjançant una llei de les Corts Generals.

Per arribar a constituir la Universitat «Alfonso X el 
Sabio», de Madrid, a l’empara d’aquestes previsions, l’en-
titat «Universidad Privada de Madrid, Sociedad Anónima», 
promotora d’aquesta, ha complert els requisits necessa-
ris, constituïts avui fonamentalment pel títol esmentat de 
la Llei orgànica de reforma universitària i determinats 
preceptes del Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre 
creació i reconeixement d’universitats i centres universi-
taris, per a la creació d’una universitat privada.

Aquest compliment ha semblat suficient als efectes 
que es dicti aquesta Llei de reconeixement de la Universi-
tat de què es tracta. En particular, s’ha comprovat que 
l’entitat promotora garanteix el nombre mínim de titulaci-
ons a què fa referència l’article cinquè del Reial decret 
557/1991, de 12 d’abril, i que igualment assumeix el com-
pliment, en el moment corresponent, de totes les altres 
obligacions que exigeixi l’ordenament jurídic aplicable a 
les universitats privades, i a aquests efectes s’ha aportat 
la documentació pertinent. Aquesta Llei, per tant, habilita 
la Universitat «Alfonso X el Sabio», de Madrid, una vegada 
reconeguda, per exercir l’activitat que faci possible, al seu 
moment, l’atorgament per part de l’Administració educa-
tiva competent de l’autorització per a l’inici de les seves 
activitats.

Article 1. Reconeixement de la Universitat.

1. Es reconeix la Universitat «Alfonso X el Sabio», de 
Madrid, com a universitat privada.

2. La Universitat «Alfonso X el Sabio», de Madrid, 
s’estableix a la Comunitat Autònoma de Madrid i es regeix 
pels preceptes corresponents de la Llei orgànica 11/1983, 
de 25 d’agost, de reforma universitària, i les normes dicta-
des en el seu desplegament, així com per aquesta Llei i per 
les seves pròpies normes d’organització i funcionament.

3. Les normes esmentades, de conformitat amb l’ar-
ticle 20.1.c) de la Constitució i amb el que preveu l’article 
2.1 de la Llei orgànica abans esmentada, reconeixen explí-
citament que l’activitat de la Universitat es fonamenta en 
la llibertat acadèmica, manifestada en les llibertats de 
càtedra, de recerca i d’estudi.

Article 2. Estructura.

1. La Universitat «Alfonso X el Sabio», de Madrid, 
consta inicialment dels centres que s’especifiquen a l’an-
nex. Aquests centres s’encarreguen de la gestió adminis-
trativa i de l’organització dels ensenyaments conduents a 
l’obtenció dels títols oficials i amb validesa en tot el terri-
tori nacional, que igualment s’indiquen a l’annex.

2. Per al reconeixement de nous centres a la Univer-
sitat «Alfonso X el Sabio», de Madrid, i la implantació en 
aquesta de nous ensenyaments conduents a títols oficials 
amb validesa en tot el territori nacional, així com per a 
l’homologació d’aquests, s’exigeix el compliment dels 
requisits a què es refereixen l’article 58 de la Llei orgànica 
11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària, i totes les 
altres normes que es dictin en el seu desplegament.

Article 3. Autorització per a la posada en funcionament 
de la Universitat.

1. El Govern, a sol·licitud de l’entitat promotora de la 
Universitat «Alfonso X el Sabio», de Madrid, mitjançant 
un reial decret a proposta del ministre d’Educació i Cièn-
cia, ha d’atorgar en un termini no superior a sis mesos 
l’autorització per a la posada en funcionament de la Uni-
versitat i homologar els títols oficials que aquesta ha d’ex-
pedir, de conformitat amb el que preveu l’article 58.4 de la 
Llei orgànica 11/1983, de reforma universitària.

2. Per a això s’ha d’haver comprovat prèviament el 
compliment dels compromisos adquirits per l’entitat titular 
i disposar del corresponent informe del Consell d’Universi-
tats sobre els ensenyaments que s’hi hagin d’impartir.

Article 4. Requisits d’accés.

1. Per a l’accés als centres de la Universitat «Alfonso 
X el Sabio», de Madrid, és necessari haver superat prèvi-
ament les proves d’aptitud de conformitat amb les nor-
mes generals reguladores d’aquestes, proves que s’han 
de portar a terme en una universitat pública.

2. La Universitat ha de regular lliurement el règim 
d’accés i permanència de l’alumnat als seus centres. No 
obstant això, ha d’atribuir una valoració preferent als 
resultats acadèmics entre els diferents mèrits que al-
leguin els sol·licitants.

3. La Universitat ha de tenir cura que en el dret d’ac-
cés i permanència no hi hagi una regulació o situació 
pràctica de fet que impliqui una discriminació per raó de 
naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social.

Article 5. Termini de funcionament de la Universitat i 
dels seus centres.

1. La Universitat «Alfonso X el Sabio», de Madrid, i 
cadascun dels seus centres s’han de mantenir en funcio-
nament almenys durant el període de temps que permeti 
finalitzar els seus estudis als alumnes que, amb un aprofi-
tament acadèmic normal, els hagin iniciat en aquesta.

2. En tot cas, i en absència d’un compromís específic 
previst en les normes d’organització i funcionament de la 
Universitat o en altres normes aplicables, es considera 
que el temps mínim a què fa referència l’apartat anterior 
és el que resulti de l’aplicació de les normes d’extinció 
dels plans d’estudi modificats a què es refereix l’article 
11.3 del Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, o 
norma que el substitueixi.

Article 6. Inspecció.

1. Als efectes del que preveu l’article 27.8 de la Consti-
tució, el Ministeri d’Educació i Ciència ha d’inspeccionar 
el compliment, per part de la Universitat «Alfonso X el 



Suplement núm. 15 Any 1993 28

Sabio», de Madrid, de les normes que hi siguin aplicables 
i de les obligacions que tingui assumides.

2. La Universitat ha de col·laborar amb els òrgans 
competents del dit Ministeri en la tasca d’inspecció, i faci-
litar la documentació i l’accés a les seves instal·lacions 
que, a aquest exclusiu efecte, se li requereixin.

3. La Universitat ha de comunicar al Ministeri d’Edu-
cació i Ciència, en els terminis i forma que es determinin 
per reglament, totes les variacions que es puguin produir 
en les seves normes d’organització i funcionament, en la 
seva situació patrimonial i en la seva regulació específica 
de concessió de beques i ajudes a la recerca i a l’estudi.

4. Si després de l’inici de les seves activitats, el 
Ministeri d’Educació i Ciència aprecia que la Universitat 
incompleix els requisits que exigeix l’ordenament jurídic, 
i en especial el Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, i els 
compromisos adquirits en sol·licitar el seu reconeixe-
ment, li ha de requerir la regularització de la seva situació 
en el termini establert. Transcorregut aquest termini sense 
que la Universitat atengui el requeriment, i amb l’audièn-
cia prèvia d’aquesta i del Consell d’Universitats, el Govern 
n’ha d’informar les Corts Generals, als efectes de la seva 
possible revocació.

Article 7. Memòria de les activitats.

1. La Universitat «Alfonso X el Sabio», de Madrid, ha 
d’elaborar anualment una memòria comprensiva de les 
activitats docents i de recerca que s’hi facin.

2. La Universitat ha de posar aquesta memòria a dis-
posició de les Corts Generals, del Ministeri d’Educació i 
Ciència i del Consell d’Universitats.

Disposició addicional única. Caducitat del reconeixe-
ment legal.

El reconeixement de la Universitat caduca en cas que, 
transcorreguts quatre anys des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, no s’hagi sol·licitat l’autorització per a l’inici 
de les activitats acadèmiques a què fa referència l’article 3. 
Igualment caduca si s’ha denegat l’autorització perquè no 
s’han complert els requisits que preveu l’ordenament jurí-
dic, una vegada la denegació hagi arribat a ser ferma.

Disposició final primera. Desplegament reglamentari.

S’autoritza el Govern i el ministre d’Educació i Ciència 
per dictar, en l’esfera de les seves respectives atribucions, 
les disposicions necessàries per a l’aplicació i el desplega-
ment del que disposa aquesta Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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.

Madrid, 19 d’abril de 1993.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

ANNEX

CENTRES I ENSENYAMENTS INICIALS DE LA
 UNIVERSITAT «ALFONSO X EL SABIO»

I) Campus de Fuente el Saz de Jarama

Facultat de Dret:
Llicenciatura en Dret.

Facultat d’Economia:
Llicenciatura en Economia.

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses:

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empre-
ses.

Facultat d’Història de l’Art i Patrimoni Artístic:
Llicenciatura en Història de l’Art.

Facultat de Traducció i Interpretació:
Llicenciatura en Traducció i Interpretació.

Institut de Ciències de l’Educació:

Mestre, especialitats d’Audició i Llenguatge, Edu-
cació Infantil, Llengua Estrangera i Educació 
Física.

II) Campus de Villanueva de la Cañada
Facultat de Dret:

Llicenciatura en Dret.

Facultat d’Economia:
Llicenciatura en Economia.

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses:

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empre-
ses.

Facultat d’Història de l’Art i Patrimoni Artístic:

Llicenciatura en Història de l’Art.

Facultat de Traducció i Interpretació:
Llicenciatura en Traducció i Interpretació.

Facultat de Física:
Llicenciatura en Física.

Facultat de Química:
Llicenciatura en Química.

Institut Politècnic, amb:
Escola d’Informàtica:

Enginyer en Informàtica.
Escola d’Enginyers de Telecomunicació:

Enginyeria de Telecomunicació.
Escola d’Enginyers Industrials:

Enginyeria Industrial.


