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}~ii..f.~~~~-~í-~~ ........................... (nom i cognoms), alumne del grau en ... ~.(~J'?.~.~fl ... D.C.~.~~RT. 
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AUTORITZO 

Que el meu Treball Final de Grau, titulat .... k.J;S ... (A~I:\t1.l;J ... L;.I;S ..• A ... t..:li:isP.iJ:Ah(T ... D.~ ............... . 
.... ~~.O.Q..R~GAT.......................................................................................... s1gu1 divulgat, si la 
comissió de TFG de la Facultat ho propasa, mitjan~ant les condicions de la !licencia de Creative 
Commons d'acord ambla legalitat vigent. 

Que canee i accepto les condicions de preservació i difusió del Diposit digital de la Universitat de 
Barcelona (http:/ /diposit.ub.edu) 

Barcelona, 11 de Jvliol de 20á.~ 
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TREBALL FINAL DE GRAU 
CESSIÓ DRETS PUBLICACIÓ TFG - DIPOSIT DIGITAL UB 

Cessió de drets per a la publicació de Treballs Finals de Grau al Diposit digital de la Universitat 
de Barcelona 
.Th.N..lJ. . .ff.\RR{ .... R{~A~ ............ (nom i cognoms), alumne del grau en H~QB.~~ ... "P.( .. I..~Rí.. {nom 
del grau) de la Universitat de Barcelona, amb DNI :!~~!(1'-15 64-M 

Manifesto: 
1) Que sóc !'autor del treball final de grau ... h.:g$ .... ~~~.t1.~.l:-.~~.~ ..... 6 ... h-:!:I{.Bf..(Yf.\L.-.íiT ...... . 

,]¡!J;., ....• l:-.i;..W.t<:~.G.I:\T ......................................................................................................... , (d'ara 
endavant, obra ) presentat com a finalització del grau i dirigit pel professor. .... .. 
. D.r-4.-.. HAGDA .. fbkO .. &~Aí?f.\~ .................. del Departament .D.~Hisi<siA .. D.E..J ... .:N<I ................. . 
de la Universitat de Barcelona. 

2) Que 1' obra és una obra original i que no infringeix els drets de propietat intel·lectual ni 
·els drets de publicitat, comercials 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. 

3) Que !'obra no infringeix els drets de propietat inteHectual de tercers, responsabilitzant
me davant la Universitat de Barcelona en qualsevol reclamació que es pugui ter en 
aquest sentit. 

4) Que estic degudament legitimat per autoritzar la divulgació de !'obra mitjan~ant les 
condicions de la !licencia de Creative Commons {la que sigui...) (d'ara endavant, !licencia 
de difusió) d'acord amb la legalitat vigent. 

5) Que canee i accepto les condicions de preservació i difusió del Diposit digital de la 
Universitat de Barcelona (http://diposit.ub.edu) 

Sol·licito: 
Que 1

1 obra quedi dipositada en les condicions establertes en la !licencia de difusió en el Diposit 
digital de la Universitat de Barcelona, i en conseqüencia en cedeixo els drets d~explotació 
necessaris pera tal efecte pera una 
vigencia igual a la deis drets d'autor. 


