
Declaració de confidencialitat dels treballs acadèmics (TFG, PFM, etc.) 
 

Declaració de confidencialitat 
 
En/Na _____________________________, com a professor/a responsable de la direcció, coordinació i/o 

tutoria del treball acadèmic dipositat per l’estudiant ____________________________________________ 

titulat ______________________________________________________________________, declaro que: 

 

(   ) el treball acadèmic és confidencial (segons les condicions detallades a continuació) 

(   ) el treball acadèmic no és confidencial 

 

Període i motius de la confidencialitat 
[Ompliu aquest apartat només si heu declarat que el treball és confidencial] 
 

El sotasignant declara que el treball acadèmic ha de ser confidencial pel període de temps indicat a 

continuació:  

 
(   ) fins a la data _____ de _______ de  ___________ 

(   ) la durada de la confidencialitat és indefinida 

 
El sotasignant declara que els motius d’aquesta confidencialitat són: 

 
(   ) es vol avaluar la possibilitat de protegir el treball 

(   ) un tercer manifesta interès en comercialitzar el treball 

(   ) forma part d’un treball de recerca amb una empresa que està subjecte a confidencialitat  

(   ) altres____________________________________________________________________________ 

 

Difusió pública del treball confidencial 
[Ompliu aquest apartat només si heu declarat que el treball és confidencial] 
 
El sotasignant autoritza la difusió del treball confidencial al dipòsit institucional a UPCommons o plataforma 
que el substitueixi sota aquestes condicions: 
 

(   ) difusió del text complet del treball a partir de la data d’embargament indicada a l’apartat  

anterior (sempre i quan l’autor del treball autoritzi aquesta difusió) 

(   ) difusió única de les dades bibliogràfiques del treball  (sense el text complet) 

(   ) la confidencialitat del treball no permet cap difusió del mateix 

En cas que la confidencialitat del treball no permeti cap difusió del mateix, el Servei de Biblioteques, 
Publicacions i Arxius de la UPC, acollint-se a l’article 37.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual, dipositarà 
en tancat el projecte a UPCommons (sense cap accés públic al text ni corresponents dades 
bibliogràfiques), garantint-ne així la seva confidencialitat, preservació i conservació. 

 



________________, ____   de  _________________  de 20 
 
 
Signatura del professor director, coordinador i/o tutor: 
 
 
 

 
 
 
En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de 
caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de 
Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà 
d'aquesta autorització seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) per dur a terme una gestió correcta de la prestació de serveis bibliotecaris. Tanmateix, us 
informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del Servei de 
Biblioteques, Publicacions i Arxius, amb domicili a: Campus Nord UPC, edifici TG. C/Jordi Girona, 31. 08034 
Barcelona, a l'adreça de correu electrònic: info.biblioteques@upc.edu. 
 
Així mateix, consentiu de manera expressa que les vostres dades siguin cedides als estaments oficials públics 
oportuns i necessaris, i amb la finalitat de garantir la correcta prestació dels serveis autoritzats. Aquest 
consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment. 
 


