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MODIFICACIÓ PARCIAL DEL REGLAMENT 
REGULADOR DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL 
D’ESPAIS I INSTAL·LACIONS A LA CIUTAT 
POLITÈCNICA DE LA INNOVACIÓ DE LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

(Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 26 d’abril 
de 2018)

PREÀMBUL
L’evolució de les Spin-off UPV establides a la Ciutat Politècnica 
de la Innovació, algunes amb més de deu anys d’existència, 
ha palesat la necessitat de continuar amb el suport a aquestes 
per a facilitar-ne el creixement, no solament com a societats 
individuals sinó a través de la figura de grup de societats 
establides, d’acord amb el text refós de la Llei de Societats de 
Capital i el Codi de Comerç. 

Per això, des de la Universitat Politècnica de València es 
vol adequar la normativa d’ocupació temporal d’espais i 
instal·lacions per a permetre l’allotjament de societats filials 
pertanyents a grups de societats originats per una Spin-off 
UPV com a resultat lògic del mateix creixement. 

Per tot això, es proposa elevar al Consell de Govern i al 
Consell Social la modificació parcial següent del Reglament 
Regulador de l’Ocupació Temporal d’Espais i Instal·lacions a la 
Ciutat Politècnica de la Innovació de la Universitat Politècnica 
de València.

Primer. En l’article 4, apartat 5, del Reglament Regulador 
de l’Ocupació Temporal d’Espais i Instal·lacions a la Ciutat 
Politècnica de la Innovació de la Universitat Politècnica de 
València s’afegeix una lletra c amb la literalitat següent:

c) Les empreses dependents d’una Spin-off UPV que 
gaudeixen d’una autorització per a la cessió d’ús 
parcial d’espais poden generar minoracions segons el 
que estableix l’annex 2. Minoracions, documentació 
i terminis, sempre atenent la tipologia de la societat 
dependent i l’espai que ocupen, que s’acumulen a les 
generades per la Spin-off.

Segon. S’afegeixen els paràgrafs següents a l’apartat f4 de 
l’article 8 del Reglament Regulador de l’Ocupació Temporal 
d’Espais i Instal·lacions a la Ciutat Politècnica de la Innovació 
de la Universitat Politècnica de València:

MODIFICACIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO 
REGULADOR DE LA OCUPACIÓN TEMPORAL 
DE ESPACIOS E INSTALACIONES EN LA 
CIUDAD POLITÉCNICA DE LA INNOVACIÓN 
DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA
(Aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 26 
de abril de 2018)

PREÁMBULO
La evolución de las Spin-off UPV establecidas en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación, algunas con más de diez años de 
existencia, ha puesto de manifiesto la necesidad de continuar 
con el apoyo a las mismas facilitando su crecimiento no 
solo como sociedades individuales sino a través de la figura 
de grupo de sociedades establecidas conforme al texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital y al Código de 
Comercio. 

Es por ello que desde la Universitat Politècnica de València 
se quiere adecuar la normativa de ocupación temporal de 
espacios e instalaciones para permitir el alojamiento de 
sociedades filiales pertenecientes a grupos de sociedades 
originados por una Spin-off UPV como resultado lógico de 
su propio crecimiento. 

Por todo ello, se propone para su elevación al Consejo 
de Gobierno y al Consejo Social la siguiente modificación 
parcial del Reglamento Regulador de la Ocupación Temporal 
de Espacios e Instalaciones en la Ciudad Politécnica de la 
Innovación de la Universitat Politècnica de València.

Primero. En el artículo 4, apartado 5, del Reglamento 
Regulador de la Ocupación Temporal de Espacios e 
Instalaciones en la Ciudad Politécnica de la Innovación de la 
Universitat Politècnica de València, se añade una letra c con 
el siguiente tenor:

c) Las empresas dependientes de una Spin-off UPV que 
disfruten de una autorización para la cesión de uso 
parcial de espacios podrán generar minoraciones 
según lo establecido en el Anexo 2 Minoraciones, 
Documentación y Plazos, siempre atendiendo a la 
tipología de la sociedad dependiente y al espacio que 
ocupan, que se acumularán a las generadas por la Spin-
off.

Segundo. Se añaden los siguientes párrafos al apartado f4 
del artículo 8 del Reglamento Regulador de la Ocupación 
Temporal de Espacios e Instalaciones en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación de la Universitat Politècnica de 
València:
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Les empreses que tenen concedida la llicència Spin-off 
UPV i han constituït un grup de societats d’acord amb 
el text refós de la Llei de Societats de Capital i el Codi 
de Comerç poden sol·licitar al rector una autorització 
per a la cessió d’ús parcial fins d’un 25% dels espais a 
les seues societats dependents, sempre que les activitats 
a desenvolupar compleixen els requisits establits en 
l’article 7, apartat 1. 

En tot cas, aquesta cessió parcial està vinculada 
exclusivament a l’autorització de cessió d’espais de la 
Spin-off UPV, sense que es transmeta cap dret a les 
societats dependents.

Tercer. En l’annex del Reglament Regulador de l’Ocupació 
Temporal d’Espais i Instal·lacions a la Ciutat Politècnica 
de la Innovació de la Universitat Politècnica de València 
corresponent a l’Acord marc de cooperació per a la realització 
d’activitats de formació de personal, d’investigació científica 
i desenvolupament tecnològic i autorització d’ocupació 
temporal d’espais i instal·lacions a la Ciutat Politècnica de la 
Innovació s’afegeix el paràgraf següent en el punt 11 de la 
clàusula sisena, Autorització d’ocupació temporal d’espais i 
instal·lacions a la Ciutat Politècnica de la Innovació:

Les Spin-off UPV que tenen constituït un grup de 
societats poden sol·licitar al rector una autorització per 
a la cessió d’ús parcial fins d’un 25% dels espais a les 
seues societats dependents, en què s’especifiquen els 
espais i societats en un annex a aquest acord.

Quart. En l’annex 2 del Reglament Regulador de l’Ocupació 
Temporal d’Espais i Instal·lacions a la Ciutat Politècnica 
de la Innovació de la Universitat Politècnica de València 
corresponent a l’Acord marc de cooperació per a la realització 
d’activitats de formació de personal, d’investigació científica 
i desenvolupament tecnològic i autorització d’ocupació 
temporal d’espais i instal·lacions a la Ciutat Politècnica de la 
Innovació s’afegeix el paràgraf següent en el punt 11 de la 
clàusula sisena, Autorització d’ocupació temporal d’espais i 
instal·lacions a la Ciutat Politècnica de la Innovació:

Les Spin-off UPV que tenen constituït un grup de 
societats poden sol·licitar al rector una autorització 
per a la cessió d’ús parcial fins d’un 25% dels 
espais a les seues societats dependents, en què 
s’especifiquen els espais i societats en un annex a 
aquest acord.

Aquellas empresas que tengan concedida la licencia 
“Spin-off UPV” y hayan constituido un grupo de 
sociedades conforme al texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital y al Código de Comercio, podrán 
solicitar al Rector una autorización para la cesión de 
uso parcial de hasta un 25% de los espacios a sus 
sociedades dependientes siempre que las actividades a 
desarrollar cumplan con los requisitos establecidos en el 
artículo 7, apartado 1. 

En todo caso esta cesión parcial estará exclusivamente 
vinculada a la autorización de cesión de espacios de la 
“Spin-off UPV”, sin que se transmita derecho alguno a 
las sociedades dependientes.

Tercero. En el Anejo del Reglamento Regulador de la 
Ocupación Temporal de Espacios e Instalaciones en la 
Ciudad Politécnica de la Innovación de la Universitat 
Politècnica de València correspondiente al Acuerdo de 
marco de cooperación para la realización de actividades 
de formación de personal, de investigación científica y 
desarrollo tecnológico y autorización de ocupación temporal 
de espacios e instalaciones en la Ciudad Politécnica de la 
Innovación se añade el siguiente párrafo en el punto 11 
de la cláusula sexta “Autorización de ocupación temporal 
de espacios e instalaciones en la Ciudad Politécnica de la 
Innovación”:

Las “Spin-off UPV” que tengan constituido un 
grupo de sociedades podrán solicitar al Rector una 
autorización para la cesión de uso parcial de hasta un 
25% de los espacios a sus sociedades dependientes, 
especificándose los espacios y sociedades en un anexo 
al presente Acuerdo.

Cuarto. En el Anejo 2 del Reglamento Regulador de 
la Ocupación Temporal de Espacios e Instalaciones en 
la Ciudad Politécnica de la Innovación de la Universitat 
Politècnica de València correspondiente al Acuerdo de 
marco de cooperación para la realización de actividades 
de formación de personal, de investigación científica y 
desarrollo tecnológico y autorización de ocupación temporal 
de espacios e instalaciones en la Ciudad Politécnica de la 
Innovación se añade el siguiente párrafo en el punto 11 
de la cláusula sexta “Autorización de ocupación temporal 
de espacios e instalaciones en la Ciudad Politécnica de la 
Innovación”:

Las “Spin-off UPV” que tengan constituido un 
grupo de sociedades podrán solicitar al Rector 
una autorización para la cesión de uso parcial de 
hasta un 25% de los espacios a sus sociedades 
dependientes, especificándose los espacios y 
sociedades en un anexo al presente Acuerdo.
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Cinquè. Es faculta la Secretaria General perquè publique 
en el Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València 
(BOUPV) un text consolidat del Reglament Regulador de 
l’Ocupació Temporal d’Espais i Instal·lacions a la Ciutat 
Politècnica de la Innovació de la Universitat Politècnica de 
València.

Sisè. Aquesta modificació del Reglament Regulador de 
l’Ocupació Temporal d’Espais i Instal·lacions a la Ciutat 
Politècnica de la Innovació de la Universitat Politècnica de 
València entra en vigor el mateix dia de la publicació en 
el Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València 
(BOUPV).

Quinto. Se faculta a la Secretaría General para que publique 
en el Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València 
(BOUPV) un texto consolidado del Reglamento Regulador 
de la Ocupación Temporal de Espacios e Instalaciones en 
la Ciudad Politécnica de la Innovación de la Universitat 
Politècnica de València.

Sexto. La presente modificación del Reglamento Regulador 
de la Ocupación Temporal de Espacios e Instalaciones en 
la Ciudad Politécnica de la Innovación de la Universitat 
Politècnica de València entrará en vigor entrará en vigor 
el mismo día de su publicación en el Butlletí Oficial de la 
Universitat Politècnica de València (BOUPV).


