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17361 LLEI 24/1995, de 17 de juliol, per la qual es reco-
neix com a universitat privada la denominada 
«Universitat Europea de Madrid», amb seu a 
Madrid. («BOE» 170, de 18-7-1995.)

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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Constitució espanyola reconeix la llibertat d’ense-

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

Segons exigeixen els articles 53.1 i 81.1 de la Constitu-
ció, la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma uni-
versitària, regula en el títol VIII l’exercici de les llibertats 
en relació amb 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, ampliat pel Reial decret 485/1995, sobre creació i 
reconeixement d’universitats i centres universitaris, han 
quedat establerts amb caràcter general els requisits 
mínims indispensables per a això, tal com disposa l’arti-
cle 58 de l’esmentada Llei orgànica 11/1983, que preveu el 
cas del reconeixement d’una universitat privada mitjan-
çant llei de les Corts Generals.

Per arribar a constituir la Universitat denominada 
«Universitat Europea de Madrid», a l’empara d’aquestes 
previsions, l’entitat «Prouniversidad, Sociedad Anónima», 
promotora d’aquella, ha complert els requisits necessaris, 
constituïts avui fonamentalment pel títol esmentat de la 
Llei orgànica 11/1983, i determinats preceptes del Reial 
decret 557/1991, de 12 d’abril, ampliat pel Reial decret 
485/1995, per a la creació d’una universitat privada.

Aquest compliment ha semblat suficient a l’efecte de 
dictar aquesta Llei de reconeixement de la Universitat de 
què es tracta. En particular, s’ha comprovat que l’entitat 
promotora garanteix el nombre mínim de titulacions a 
què fa referència l’article cinquè del Reial decret 557/1991 
i que, igualment, s’assumeix el compliment, en el moment 
corresponent, de totes les altres obligacions que exigeix 
l’ordenament jurídic aplicable a les universitats privades, 
i aporta, a aquests efectes, la documentació pertinent. 
Aquesta Llei, per tant, habilita la «Universitat Europea de 
Madrid», una vegada reconeguda, per exercir l’activitat 
que faci possible, al seu moment, l’atorgament per part de 
l’Administració educativa competent de l’autorització per 
a l’inici de les activitats.

L’expedient de reconeixement d’aquesta Universitat 
disposa de l’informe favorable del Consell d’Universitats i 
de l’Acord del Consell de Govern de la Comunitat Autò-
noma de Madrid.

Article 1. Reconeixement de la Universitat.

1. Es reconeix la Universitat denominada «Universi-
tat Europea de Madrid», amb seu a Madrid, com a univer-
sitat privada.

2. La Universitat que es reconeix s’estableix a la 
Comunitat Autònoma de Madrid i es regeix pels precep-
tes corresponents de la Llei orgànica 11/1983, de 25 
d’agost, de reforma universitària, i normes dictades en el 
seu desplegament, així com per aquesta Llei i per les 
seves pròpies normes d’organització i funcionament.

3. Aquestes normes, de conformitat amb l’article 
20.1.c) de la Constitució i amb el que preveu l’article 2.1 de 
la Llei orgànica abans esmentada, han de reconèixer 

explícitament que l’activitat de la Universitat es fona-
menta en la llibertat acadèmica, manifestada en les lliber-
tats de càtedra, de recerca i d’estudi.

Article 2. Estructura.

1. La Universitat que es reconeix a l’article 1 consta 
inicialment dels centres que s’esmenten a l’annex. Aquests 
centres s’encarreguen de la gestió administrativa i de l’or-
ganització dels ensenyaments conduents a l’obtenció dels 
títols oficials i amb validesa en tot el territori nacional que 
també s’indiquen a l’annex.

2. Per al reconeixement de nous centres en aquesta 
Universitat i la implantació de nous ensenyaments con-
duents a títols oficials i amb validesa en tot el territori 
nacional, així com per a l’homologació d’aquests, s’exi-
geix el compliment dels requisits a què es refereix l’article 
58 de la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, i de 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, mitjançant reial decret, a proposta del minis-
tre d’Educació i Ciència, ha d’atorgar, en un termini no 
superior a sis mesos, l’autorització per a la posada en fun-
cionament de la Universitat i homologar els títols oficials 
que aquesta expedeix, de conformitat amb el que preveu 
l’article 58.4 de la Llei orgànica 11/1983.

2. Per a això s’ha d’haver comprovat prèviament el 
compliment dels compromisos adquirits per l’entitat titu-
lar i s’ha de disposar de l’informe corresponent del Con-
sell d’Universitats sobre els ensenyaments que s’hi han 
d’impartir.

Article 4. Requisits d’accés.

1. Per a l’accés als centres de la Universitat que es 
reconeix a l’article 1 és necessari haver superat prèvia-
ment les proves d’aptitud, de conformitat amb les normes 
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 en els 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 procurar que en el dret d’ac-
cés i permanència no hi hagi cap regulació o situació 
pràctica de fet que suposi 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 que reconeix l’article 1 i cada un 
dels seus centres s’han de mantenir en funcionament, 
almenys, durant el període de temps que permeti que 
finalitzin els estudis els alumnes que, amb un aprofita-
ment acadèmic normal, els hi hagin iniciat.

2. En tot cas, i en absència del compromís específic 
que preveuen les normes d’organització i funcionament 
de la Universitat o altres normes aplicables, es considera 
que el temps mínim a què fa referència l’apartat anterior 
és el que resulta 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, modi-
ficat pel Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, o norma 
que el substitueixi.
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Article 6. Inspecció.

1. Als efectes que preveu l’article 27.8 de la Constitució, 
el Ministeri d’Educació i Ciència ha d’inspeccionar el compli-
ment per part de la Universitat de les normes que li siguin 
aplicables i de les obligacions que tingui assumides.

2. La Universitat ha de col·laborar amb els òrgans 
competents d’aquest Ministeri en la tasca d’inspecció, i 
facilitar la documentació i l’accés a les seves instal·lacions 
que, a aquest exclusiu efecte, li siguin requerits.

3. La Universitat ha de comunicar al Ministeri d’Edu-
cació i Ciència, dins els terminis i en la forma que es deter-
minin per reglament, totes les variacions que es poden 
produir en les 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, amb posterioritat a l’inici de les seves activi-
tats, el Ministeri d’Educació i Ciència aprecia que la Uni-
versitat incompleix els requisits exigits per l’ordenament 
jurídic, i en especial el Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, 
ampliat pel Reial decret 485/1995, i els compromisos 
adquirits en sol·licitar el seu reconeixement, ha de reque-
rir a la mateixa Universitat la regularització, dins el ter-
mini, de la seva situació. Transcorregut aquest termini 
sense que la Universitat atengui el requeriment, i prèvia 
audiència d’aquesta i del Consell d’Universitats, el Govern 
ha d’informar-ne les Corts Generals, als efectes de la pos-
sible revocació d’aquest reconeixement.

Article 7. Memòria de les activitats.

1. La Universitat que es reconeix a l’article 1 ha d’ela-
borar anualment una memòria on s’incloguin les activi-
tats docents i investigadores que s’hi realitzen.

2. La Universitat ha de posar la memòria a disposi-
ció de les Corts Generals, del Ministeri d’Educació i Cièn-
cia i del Consell d’Universitats.

Disposició addicional primera. 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. També caduca si s’ha denegat l’autorització per absèn-
cia de compliment dels requisits que preveu l’ordenament 
jurídic i dels compromisos adquirits per l’entitat titular, una 
vegada hagi arribat a ser ferma la denegació.

Disposició addicional segona. Transmissió o cessió de 
la titularitat.

En la realització d’actes i negocis jurídics que impli-
quin la transmissió o cessió, total o parcial, a títol onerós 
o gratuït, entre vius o per causa de mort, de la titularitat 
de la Universitat, que reconeix aquesta Llei, cal atenir-se 
al que disposa la disposició addicional tercera del Reial 
decret 557/1991, de 12 d’abril, ampliat pel Reial decret 
485/1995.

Disposició addicional tercera. Traspàs a la Comunitat 
Autònoma de Madrid.

Una vegada efectuats els traspassos de serveis en 
matèria d’universitats a la Comunitat Autònoma de 
Madrid, les referències que conté aquesta Llei a les Corts 
Generals i al Govern i Ministeri d’Educació i Ciència, s’en-
tenen fetes a l’Assemblea de Madrid i a l’òrgan correspo-
nent de la Comunitat Autònoma.

En tot cas, l’homologació dels títols oficials que ha 
d’expedir la Universitat s’ha de fer de conformitat amb el 
que preveu l’article 58.4 de la Llei orgànica 11/1983, de 25 
d’agost, de reforma universitària.

Disposició transitòria única. Procés d’integració de cen-
tres existents.

1. A mesura que la «Universitat Europea de Madrid» 
implanti els seus ensenyaments, s’han d’extingir els cor-
responents del centre d’ensenyament superior de la Fun-
dació Cultura y Libertad «CEES», adscrit a la Universitat 
Complutense de Madrid.

2. En tot cas, els alumnes que cursin els estudis en el 
centre d’ensenyament superior a què es refereix l’apartat 
anterior, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, tenen dret a finalitzar-los dins el termini que resulti 
de l’aplicació de les normes a què es refereix l’article 5 
d’aquesta Llei.

Disposició final primera. Desplegament reglamentari.

S’autoritza el Govern i el ministre d’Educació i Ciència 
per dictar, en l’àmbit de les seves atribucions respectives, 
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, 17 de juliol de 1995.

JUAN CARLOS R.  

El president del Govern,

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

ANNEX

Centres i ensenyaments inicials de la «Universitat 
Europea de Madrid»

Facultat de Ciències de la Informació
1. Llicenciat en Comunicació Audiovisual.
2. Llicenciat en Periodisme.
3. Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques.

Facultat de Ciències Jurídiques i de l’Administració
4. Llicenciat en Dret.
5. Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Adminis-

tració.

Facultat de Ciències de la Salut
6. Llicenciat en Odontologia.
7. Diplomat en Fisioteràpia.

Facultat d’Economia i Administració d’Empreses
8. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses.
9. Llicenciat en Economia.
10. Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat.
11. Diplomat en Ciències Empresarials.

Facultat d’Educació Física i Esports
12. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Es-

port.
13. Mestre. Especialitat en Educació Física.
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Facultat de Filologia
14. Llicenciat en Filologia Anglesa.
15. Llicenciat en Traducció i Interpretació.

Facultat d’Humanitats
16. Llicenciat en Humanitats.

Facultat de Psicologia
17. Llicenciat en Psicologia.

Escola Superior d’Arquitectura
18. Arquitecte.

Escola Superior d’Informàtica
19. Enginyer en Informàtica.
20. Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió.

Escola Superior de Telecomunicacions
21. Enginyer de Telecomunicació.


