
BOUPV 
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València

 

 
 
 

Núm.  133     30/04/2020  77

 

 

Editor: Secretaria General / UPV ∙ D.L.: V‐5092‐2006 ∙ ISSN: 1887‐2298 ∙ www.upv.es/secgen  

 

MODIFICACIÓ TRANSITÒRIA DEL PAGAMENT DE LA 
TAXA  PER  OCUPACIÓ  TEMPORAL  D'ESPAIS  A  LA 
CIUTAT  POLITÈCNICA  DE  LA  INNOVACIÓ  COM  A 
CONSEQÜÈNCIA  DE  LA  VIGÈNCIA  DE  L'ESTAT 
D'ALARMA 
 
Aprovada  pel  Consell  de  Govern  de  23  d’abril  de 
2020 i pel Consell Social de 29 d’abril de 2020 
   
 
El  Reglament  regulador  de  l'ocupació  temporal 
d'espais  i  instal∙lacions  a  la Ciutat  Politècnica de  la 
Innovació  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
estableix  en  el  seu  article  4,  apartat  1,  per  a  les 
empreses que tinguen concedida la llicència Spin‐off 
UPV,  les  empreses  externes  i  les  associacions 
l'obligació de pagament d'una  taxa per autorització 
d'ocupació temporal d'espais. Es pot, en el cas de les 
entitats sense ànim de  lucre, acordar  l'exempció de 
la  taxa,  atesa  la  relació de  les  seues  finalitats  amb 
l'activitat  investigadora  i  innovadora  que  es 
desenvolupa a  la Universitat  i sempre que  l'activitat 
a desenvolupar no tinga contingut econòmic. 
 
 
D'altra banda, no cal obviar  l'ecosistema STARTUPV, 
en  el  qual  les  Startups  tenen  un  vincle  amb  la 
Universitat Politècnica de València ja que tots o part 
dels  seus  promotors  són  estudiants  o 
egressats/egressades. 
 
El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara  l'estat d'alarma per a  la gestió de  la situació 
de  crisi  sanitària  ocasionada  per  la  COVID‐19, 
modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, 
estableix una limitació en la llibertat de circulació de 
les persones. 
 
Així  mateix,  el  Reial  decret  llei  8/2020,  de  17  de 
març, de mesures urgents extraordinàries per a  fer 
front a  l'impacte econòmic  i  social de  la COVID‐19, 
estableix  unes mesures  excepcionals  de  naturalesa 
laboral que tenen com a objectius prioritaris garantir 
que l'activitat empresarial i les relacions de treball es 
reprenguen  amb  normalitat  després  de  la  situació 
d'excepcionalitat  sanitària,  i  en  el  Reial  decret  llei 
10/2020,  de  29  de  març,  pel  qual  es  regula  un 

MODIFICACIÓN  TRANSITORIA  DEL  PAGO  DE  LA 
TASA POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE ESPACIOS EN 
LA  CIUDAD  POLITÉCNICA  DE  LA  INNOVACIÓN 
COMO  CONSECUENCIA  DE  LA  VIGENCIA  DEL 
ESTADO DE ALARMA 
 
Aprobada por el Consejo de Gobierno de 23 de abril 
de  2020  y  por  el  Consejo  Social  de  29  de  abril  de 
2020 
   
El  Reglamento  regulador  de  la  ocupación  temporal 
de espacios e  instalaciones en  la Ciudad Politécnica 
de  la  Innovación  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València establece en su artículo 4, aparto 1, para las  
empresas que  tengan  concedida  la  licencia  Spin‐off 
UPV,  las  empresas  externas  y  las  asociaciones  la 
obligación de pago de una  tasa por autorización de 
ocupación  temporal de espacios, pudiéndose, en el 
caso de las entidades sin ánimo de lucro acordarse la 
exención de  la  tasa atendiendo a  la  relación de sus 
fines con la actividad investigadora e innovadora que 
se  desarrolla  en  la  Universitat  y  siempre  que  la 
actividad  a  desarrollar  no  tenga  contenido 
económico. 
 
Por  otro  lado  no  hay  que  obviar  el  ecosistema 
STARTUPV en el que  las  Startups  tienen un  vínculo 
con  la  Universitat  Politècnica  de  València  ya  que 
todos o parte de sus promotores son estudiantes o 
egresados/egresadas. 
 
El  Real Decreto  463/2020,  de  14  de marzo,  por  el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el 
COVID‐19, modificado por el Real Decreto 465/2020, 
de  17  de  marzo,  establece  una  limitación  en  la 
libertad de circulación de las personas. 
 
Asimismo,  el  Real  Decreto‐ley  8/2020,  de  17  de 
marzo,  de  medidas  urgentes  extraordinarias  para 
hacer  frente  al  impacto  económico  y  social  del 
COVID‐19 establece unas medidas excepcionales de 
naturaleza  laboral  que  tienen  como  objetivos 
prioritarios garantizar que  la actividad empresarial y 
las  relaciones  de  trabajo  se  reanuden  con 
normalidad  tras  la  situación  de  excepcionalidad 
sanitaria y en el Real Decreto‐ley 10/2020, de 29 de 
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permís  retribuït  recuperable  per  a  les  persones 
treballadores  per  compte  d'altri  que  no  presten 
serveis  essencials,  amb  la  finalitat  de  reduir  la 
mobilitat  de  la  població  en  el  context  de  la  lluita 
contra  la  COVID‐19,  s'incrementen  les mesures  de 
limitació de la lliure circulació, tenint en compte que 
l'activitat  laboral  i  professional  és  la  causa  que 
explica  la  majoria  dels  desplaçaments  que  es 
produeixen actualment al nostre país. 
 
 
Al  campus  de  Vera  es  troba  situada  la  Ciutat 
Politècnica de  la  Innovació, on es  troben els espais 
cedits a les entitats que han resultat adjudicatàries, i 
per  a  les  quals  la  situació  excepcional  en  què  ens 
trobem  suposa  una  alteració  greu  en  el 
desenvolupament  de  les  seues  activitats  que  fan 
necessària  l'adopció  de  mesures  urgents  i 
excepcionals  amb  les  quals  es  garantisca  la 
continuïtat de  la  transferència de coneixement  i de 
la cooperació en altres àmbits d'interès mutu. 
 
 
Una primera anàlisi sobre  les autoritzacions d'accés 
gestionades  indica  que  els  treballadors  autoritzats 
han  oscil∙lat  en  el  període  d'alarma  entre  el  22% 
(dies  sense  confinament  total)  i  el  3%  (dies  de 
confinament total). 
 
A més ha de considerar‐se que moltes autoritzacions 
no  impliquen  accessos  (es  fan  per  si  és  necessari 
accedir  per  alguna  circumstància  puntual).  En  la 
pràctica els dies de confinament total el percentatge 
d'accés és molt pròxim a 0. 
 
Per tot això, el Consell de Govern i el Consell Social a 
proposta  de  la  Comissió  Econòmica  i  de  Recursos 
Humans aproven l'Acord següent: 
 
Primer.‐  Durant  el  termini  de  vigència  de  l'estat 
d'alarma  que  siga  acordat  pel  Govern  d'Espanya  i 
mentre  duren  les mesures  de  confinament  que  no 
permeten l'accés a la Universitat s'acorda el següent 
sistema  d'exempcions  en  la  taxa  per  ocupació 
temporal  d'espais  a  la  Ciutat  Politècnica  de  la 
Innovació  per  impossibilitat  d'aprofitament  de 
l'espai  públic  per  a  aquelles  entitats  en  què 

marzo,  por  el  que  se  regula  un  permiso  retribuido 
recuperable  para  las  personas  trabajadoras  por 
cuenta  ajena  que  no  presten  servicios  esenciales, 
con el fin de reducir  la movilidad de  la población en 
el  contexto  de  la  lucha  contra  el  COVID‐19  se 
incrementan  las  medidas  de  limitación  de  libre 
circulación  teniendo  en  cuenta  que  la  actividad 
laboral  y  profesional  es  la  causa  que  explica  la 
mayoría  de  los  desplazamientos  que  se  producen 
actualmente en nuestro país. 
 
En  el  Campus  de  Vera  se  encuentra  ubicada  la 
Ciudad  Politécnica  de  la  Innovación  en  donde  se 
encuentran  los espacios cedidos a las entidades que 
han  resultado  adjudicatarias,  y  en  las  que  la 
situación  excepcional  en  que  nos  encontramos 
supone una alteración grave en el desarrollo de sus 
actividades  que  hacen  necesaria  la  adopción  de 
medidas  urgentes  y  excepcionales  en  las  que  se 
garantice  la  continuidad  de  la  transferencia  de 
conocimiento y de  la cooperación en otros ámbitos 
de interés mutuo. 
 
Un primer análisis sobre las autorizaciones de acceso 
gestionadas  indica que  los  trabajadores autorizados 
han oscilado en el periodo de alarma entre el 22% 
(días  sin  confinamiento  total)  y  el  3%  (días  de 
confinamiento total).  
 
Además  debe  considerarse  que  muchas 
autorizaciones no  implican accesos  (se hacen por si 
es  necesario  acceder  por  alguna  circunstancia 
puntual).  En  la  práctica  los  días  de  confinamiento 
total el porcentaje de acceso es muy cercano a 0. 
 
Por  todo ello, el Consejo de Gobierno  y el Consejo 
Social  a  propuesta  de  la  Comisión  Económica  y  de 
Recursos Humanos aprueban el acuerdo siguiente: 
 
Primero.‐ Durante el plazo de vigencia del estado de 
alarma que sea acordado por el Gobierno de España 
y mientras duren  las medidas de confinamiento que 
no permitan el acceso a  la Universitat se acuerda el 
siguiente  sistema  de  exenciones  en  la  tasa  por 
ocupación  temporal  de  espacios  en  la  Ciudad 
Politécnica  de  la  Innovación  por    imposibilidad  de 
aprovechamiento del  espacio público  para  aquellas 
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s'estableix aquesta obligació en l’acord subscrit amb 
la Universitat: 
 
Taxa per ocupació temporal d'espais i instal∙lacions: 
 
 
a) Empreses en règim StartUPV: exempció total. 
 
b) Resta d'empreses i entitats: 
 
b.1)  Que  hagen  obtingut  minoracions  en  l'últim 
semestre  des  de  la  vigència  de  l'estat  d'alarma: 
exempció total. 
 
b.2) Que no hagen obtingut minoracions  en  l'últim 
semestre des de la vigència de l'estat d'alarma: 
 
 
b.2.1) Spin‐off UPV: exempció del 75%. 
 
b.2.2) D’altres: exempció del 50%. 
 
L'aplicació  d'aquest  criteri  és  incompatible  amb 
l'aplicació  de  qualsevol  altra  minoració  o  la 
generació  de  borsa  de  minoracions  durant  la 
vigència  de  l'estat  d'alarma;  no  obstant  això,  les 
quantitats  incorporades  a  la  borsa  que  pogueren 
haver‐se  generat  amb  anterioritat  a  l'aplicació 
d'aquest  criteri  continuaran  mantenint  els 
venciments originals. 
 
Segon.‐ L'exempció i les minoracions en el pagament 
establides  en  el  punt  anterior  requereixen  que 
l'entitat  estiga  al  corrent  del  pagament  de  les 
liquidacions emeses fins a febrer del 2020. 
 
Tercer.‐  L'exempció  de  la  taxa  l’ha  de  determinar 
d'ofici l'Àrea de la Ciutat Politècnica de la Innovació, 
atesa  la  concurrència  dels  requisits  determinats  en 
el  punt  anterior  i  comunicada  a  les  entitats  per 
correu electrònic a  l'adreça que han establit  com a 
contacte amb la Universitat. 
 
 
En  el  cas que  s'haguera  abonat  la  taxa del mes de 
març amb anterioritat a  l'entrada en vigor de  l'estat 
d'alarma  pel  Govern  d'Espanya,  cal  procedir  a 

entidades en que se establezca esta obligación en su 
Acuerdo suscrito con la Universitat: 
 
Tasa  por  ocupación  temporal  de  espacios  e 
instalaciones: 
 
a) Empresas en régimen startUPV: exención total. 
 
b) Resto de empresas y entidades: 
 
b.1) Que hayan obtenido minoraciones en el último 
semestre  desde  la  vigencia  del  estado  de  alarma: 
exención total. 
 
b.2)  Que  no  hayan  obtenido  minoraciones  en  el 
último  semestre  desde  la  vigencia  del  estado  de 
alarma: 
 
b.2.1) Spin‐off UPV: Exención del 75%. 
 
b.2.2) Otras: Exención del 50%. 
 
La aplicación de este criterio  será  incompatible con 
la  aplicación  de    cualquier  otra  minoración  o  la 
generación  de  bolsa  de  minoraciones  durante  la 
vigencia  del  estado  de  alarma,  no  obstante  las 
cantidades  incorporadas  a  la  bolsa  que  pudieran 
haberse generado con anterioridad a la aplicación de 
este criterio seguirán manteniendo los vencimientos 
originales. 
 
Segundo.‐ La exención y las minoraciones en el pago 
establecidas  en  el  punto  anterior  requieren  que  la 
entidad  esté  al  corriente  del  pago  de  las 
liquidaciones emitidas hasta febrero de 2020. 
 
Tercero.‐  La  exención  de  la  tasa  será  apreciada  de 
oficio  por  el  Área  de  la  Ciudad  Politècnica  de  la 
Innovación  atendiendo  a  la  concurrencia  de  los 
requisitos  determinados  en  el  punto  anterior  y 
comunicada a las entidades por correo electrónico a 
la  dirección  que  hayan  establecido  como  contacto 
con la Universitat. 
 
En el caso de que se hubiera abonado la tasa del mes 
de marzo con anterioridad a  la entrada en vigor del 
estado  de  alarma  por  el  Gobierno  de  España,  se 
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calcular el descompte aplicable des de  l'entrada en 
vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara  l'estat d'alarma per a  la gestió de  la 
situació de  crisi  sanitària ocasionada per  la COVID‐
19.  La  quantia  d'aquest  descompte  s’aplicarà  en  la 
primera  liquidació  de  la  taxa  que  haja  d'abonar‐se 
una  vegada  es  restablisca  la  lliure  circulació  de  les 
persones. 
 
Quart.‐  En  el  cas  que  un  acord  o  qualsevol  de  les 
seues  pròrrogues  concloga  durant  el  període 
comprès  dins  de  l’estat  d'alarma,  es  prorrogarà 
automàticament pel període en què  l'entitat no ha 
pogut disposar dels espais. 
 
Cinquè.‐  Es  faculta  el  Vicerectorat  de  Recerca, 
Transferència  i  Innovació per a  l'adopció de  tots els 
acords  que  siguen  necessaris  per  al 
desenvolupament del present Acord. 
 
 
 

procederá a calcular el descuento aplicable desde  la 
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para  la  gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria 
ocasionada  por  el  COVID‐19.  La  cuantía  de  este 
descuento será aplicada en la primera liquidación de 
la tasa que haya de abonarse una vez se restablezca 
la libre circulación de las personas. 
 
Cuarto.‐ En el caso de que un Acuerdo o cualquiera 
de  sus  prórrogas  concluyera  durante  el  periodo 
comprendido  en  estado  de  alarma,  se  prorrogará 
automáticamente por el periodo en que  la entidad 
no haya podido disponer de los espacios. 
 
Quinto.‐  Se  faculta  al  Vicerrectorado  de 
Investigación,  Transferencia  e  Innovación  para  la 
adopción de cuantos acuerdos sean necesarios para 
el desarrollo del presente Acuerdo. 
 

 

 


