
 

                                                     

 

ANNEX 3: ACORD DE CONFIDENCIALITAT DE LA GUIA DE TREBALL DE FI DE GRAU 

D’una part l’estudiant Sr./Sra................................................................. amb DNI....................., 
d’una altra part el Dr. ........................................................................ amb DNI ....................... com 
a degà de la Facultat......................................amb domicili ...................., per delegació del rector de la 
Universitat Rovira i Virgili, amb NIF Q-935003-A i amb domicili al Carrer Escorxador s/n 43003 Tarragona 
y per últim el Sr./Sra. ....................................................................................................... amb DNI 

........................ com representant legal de l’entitat ........................................................... amb CIF 

..................... i domicili fiscal a ........................................................................................acorden 
les següents,   

CLAUSULES 

PRIMERA: L’estudiant que vulguin fer un Treball de Fi de Grau (TFG) que inclogui informació confidencial 

hauran de comunicar-ho al director/a del TFG i adjuntar el present acord a la sol·licitud de títol i director/a 

del TFG segellat per l’entitat col·laboradora que es consideri propietària de la informació confidencial, i 
signat per una persona responsable d’aquesta. En el cas de que el propietari d’aquesta sigui una persona 
física, es farà de manera semblant, per aquesta o el seu representant legal. 

SEGONA: Es pot considerar informació confidencial la que sigui reconeguda com a tal per part d’una entitat 
legalment establerta, amb caràcter previ a l’execució del TFG motiu d’aquest acord. La informació 
confidencial es pot referir a mètodes, procediments, models, tècniques, circuits, programaris (software), 
etc. i a qualsevol altra susceptible de protecció legal com les esmentades al paràgraf anterior. 

TERCERA: El TFG amb informació confidencial tindrà dues versions de la documentació: la íntegra i la 
reduïda. A la versió íntegra es farà avinent la informació que es considera confidencial i es lliurarà als 
membres del tribunal. A la versió reduïda es farà constar la informació que hi manca, de tal manera que el 
conjunt del treball no perdi continuïtat. Aquesta versió haurà de contenir explícitament el vistiplau de 
l’entitat  col·laboradora i serà la que quedarà dipositada al repositori institucional de la URV i, si és el cas, 

al repositori del departament, un cop defensat el TFG. En totes dues versions s’hi ha de fer constar el seu 
caràcter confidencial i l’entitat o persona física propietària d’aquesta informació, amb expressió de la seva 

adreça complerta. Qualsevol persona o entitat que tingui interès en conèixer la informació confidencial 
d’aquest Treballs de Fi de Grau s’haurà d’adreçar a l’esmentada propietària.  

CUARTA: Els membres del tribunal disposaran de la versió íntegra del TFG, abans de la defensa i mentre 
duri aquesta. De la mateixa manera, es donaran per assabentats del caràcter confidencial de part de la 
informació que hauran de jutjar, i així ho advertiran al públic que eventualment pugui assistir a la defensa. 
En principi, la defensa del TFG mantindrà el seu caràcter públic i l’exposició oral, gràfics de suport, 

demostracions, etc. s’efectuaran sobre la base de la versió íntegra. Tot i així, a petició del qualsevol de les 
parts implicades l’assistència de públic es podrà restringir. 

CINQUENA: Un cop avaluat l’estudiant per part del tribunal, el secretari/ària del tribunal li tornarà tota la 
documentació en versió íntegra, excepte un exemplar que restarà a la secretaria del departament durant 
un termini màxim de 10 dies per tal de resoldre possibles reclamacions. En el cas que es produeixi dita 

reclamació l’exemplar restarà a la secretaria fins que es resolgui completament la reclamació.  

SISENA: L’Escola, com a tal, no accepta cap responsabilitat pel mal ús que es pugui fer d’aquesta informació 

confidencial, llevat del que fa referència a la responsabilitat individual que se’n pugui derivar. 

......................................, el .........d..............................de 20.. 

  Degà/na Centre   Representant entitat col·laboradora        Estudiant        Vist i Plau director/a TFG 

 

 

(signatura i segell)                (signatura i segell)        Sr/a. ...........................       

 


