
Cessió de drets  per  a la  publicació  de projectes  finals  de grau al  repositori  institucional  de la 

Universitat de Barcelona

………..........................……………………………......……..  (nom  i  cognoms),  alumne  del  Grau 

d'Informàtica de la Universitat de Barcelona, amb DNI ......................................................................

Manifesto:

1) Que  sóc  l’autor  del  treball  de  fi  de  grau  que  porta  per 

títol ...........................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................., 

(d’ara  endavant,  l'obra)  presentat  com  a  finalització  del  grau  i  tutoritzat  pel 

professor/a  ........................................................................................................................................... 

del Departament .......................................................................................................................................

 

2) Que l’obra és una obra original i que no infringeix els drets de propietat intel·lectual ni els drets de 

publicitat, ni comercials, ni drets de propietat industrial o d’altres, i que no constitueix una difamació, 

ni una invasió de la privadesa o de la intimitat, ni qualsevol injúria cap a tercers responsabilitzant-me 

davant la Universitat de Barcelona en qualsevol reclamació que es pugui fer en aquest sentit.

3) Que estic degudament legitimat per autoritzar la divulgació de la memòria de l’obra mitjançant les 

condicions de la llicència de Reconeixement-CompartirIgual (BY-SA) de Creative Commons  (d’ara  

endavant,  llicència de difusió del  text) d’acord amb la legalitat vigent.  El text complet d'aquesta 

llicència es troba disponible a: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es

4) Que estic degudament legitimat per autoritzar la divulgació del codi font de l’obra mitjançant les 

condicions de la Llicència Pública General (GPL) de GNU (d’ara endavant, llicència de difusió del  

codi)  d’acord  amb la  legalitat  vigent.  El  text  complet  d'aquesta  llicència  es  troba  disponible  a: 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

5) Que  conec  i  accepto  les  condicions  de  preservació  i  difusió  del  repositori  institucional  de  la 

Universitat de Barcelona (http://diposit.ub.edu) 

SOL·LICITO: 

Que l’obra quedi dipositada en les condicions establertes en les llicències de difusió en el dipòsit de  la 

Universitat de Barcelona i n'autoritzo els drets d’explotació necessaris per a tal efecte per una vigència  

igual a la dels drets d’autor.

Barcelona, _____ d______________ de 20_________
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