
 

1 de 3 

ACORD DE CONFIDENCIALITAT 
 

 

D'una part, la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (d'ara endavant IREC) amb NIF G-
64946387, i seu al carrer Jardins dels Dons de Negre 1, 2a planta, Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 
representada pel Sr. Joan Ramon Morante Lleonart, actuant en qualitat de Director, en virtut de poder 
segons escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona Sr. Jesús Benavides Lima en data 7 d'octubre 
de 2015 i número 3.615 del seu protocol. 
 
De l’altra part, entitat signant (d'ara endavant .....................) amb NIF.................., i seu en ............., 
carrer ..............., representada pel Sr./la Sra. ..... , actuant en qualitat de ……. en virtut de …… segons 
escriptura atorgada davant el Notari/Notària de ……. Sr./Sra. ……… en data ........ de ......... i número …. 
del seu protocol. 
 
Les parts, en la representació que ostenten, es reconeixen mútua i recíprocament capacitat legal 
suficient i poder bastant per a atorgar el present acord, i a aquest efecte 
 
 

EXPOSEN 
 

I. Que l’IREC és un centre recerca reconegut com a centre CERCA adscrit a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia que, segons els seus Estatuts, té per objecte 
la recerca i el desenvolupament tecnològic en l'àmbit de l'energia i de la seva producció, transformació, 
transport, distribució i ús, amb especial atenció a les tecnologies que permetin la transició de l'actual 
model energètic cap a un nou model energètic més sostenible, principalment les tecnologies d'estalvi i 
eficiència energètica, les tecnologies de producció i d'utilització neta de l'energia i les energies 
renovables. 
 
II. Que acrònim entitat signant és afegir descripció. 
 
III. Que l’IREC lidera el projecte d'una Plataforma d’R+D+i en Energies Marines de Catalunya (PLEMCAT) 
(endavant, el Projecte). 
 
IV. Que les parts requereixen tenir accés i intercanviar de manera recíproca dades, documentació o, en 
general, informació confidencial de la seva titularitat amb la finalitat exclusiva de realitzar les actuacions 
o accions que s'acordin entre elles en el marc del Projecte o del desenvolupament d'aquest. 
 
V. Que en aquest acord l'expressió “emissora” es refereix a la part titular que facilita la informació 
confidencial i “receptora” es refereix a la part a qui se li facilita o rep la informació confidencial de la 
Part emissora. D'acord amb l'exposat, les parts 
 
 

PACTEN 
 
PRIMER.- Que qualsevol informació, sigui quina sigui la seva naturalesa (tècnica, comercial, financera, 
operacional o d'altres tipus) presentada en qualsevol mitjà, ja sigui de manera verbal, escrita gràfica o 
una altra o en qualsevol suport, tangible o intangible, que pugui ser facilitada, intercanviada o a la qual 
es doni accés en relació amb el Projecte o el desenvolupament d'aquest es considera com a "Informació 
confidencial", incloent en aquesta categoria tota aquella informació que sigui generada a partir de Ia 
Informació confidencial. 
 
Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu es considera Informació confidencial tota la informació relativa a: 
processos de negoci, plans de màrqueting, plans estratègics, clients, proveïdors know-how, mètodes, 
anàlisis funcionals, codi font, estudis de mercat, estadístiques, dades financeres, anàlisis de viabilitat, 
especificacions tècniques, formules, dissenys, informes, estudis, plans, documents de treball, aquella 
afectada per la normativa de protecció de dades i tota aquella informació que la Part emissora de la 
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mateixa no hagi autoritzat de manera explícita a la Part receptora el seu lliure ús o difusió amb 
anterioritat o posterioritat a la signatura del present acord. 
 
SEGON.- Les parts es comprometen a facilitar-se de manera recíproca la Informació confidencial de la 
qual són titulars en un marc de confiança per al seu ús amb l'exclusiva finalitat de col·laborar en el 
Projecte i en el seu desenvolupament, i a guardar el deure de secret i mantenir la confidencialitat 
d'aquesta, així com a no reproduir-la, modificar-la, fer-la pública, facilitar-la o divulgar-la a tercers, sense 
la prèvia i expressa autorització per escrit de la Part titular d'aquesta. 
 
A l'efecte de garantir la confidencialitat de la Informació confidencial, les parts es comprometen: (i) a 
donar accés a la mateixa als empleats que estrictament hagin de conèixer-la amb la finalitat de 
desenvolupar la col·laboració en el marc del Projecte i el desenvolupament d'aquest, així com a totes 
aquelles persones que col·laborin amb aquestes; o a les entitats vinculades o a les quals les parts 
pertanyin que hauran de quedar també subjectes a una obligació de confidencialitat no menys estricta 
que la prevista en el present acord; (ii) a aplicar les mesures de seguretat que apliquen respecte a la 
seva pròpia Informació Confidencial; (iii) a comunicar-se recíprocament, per a la seva prèvia aprovació, 
el contingut de la informació que en el seu cas hagin de transmetre a tercers amb motiu del 
desenvolupament de la col·laboració en el marc del Projecte i s'obliguen a la subscripció d'acords de 
confidencialitat amb aquests tercers a fi que la informació continuï sent de caràcter de confidencial. 
 
TERCER.- L'obligació de confidencialitat no serà aplicable en els casos en què la Informació confidencial: 
És, o passi a ser de domini públic.  
 

 La part receptora demostri que ja la coneixia i tenia de manera legal prèviament a la seva 
transmissió per la Part emissora i no està subjecta a l'obligació de preservar la seva confidencialitat.   

 S'ha rebut de manera legítima d'un tercer al qual no li és exigeix confidencialitat i que en revelar-
la no ha incorregut en violació d'obligació de confidencialitat.  

 Ha estat desenvolupada independentment per la part receptora.   

 Es revelada amb la prèvia autorització per escrit de la part transmissora. 

 Hagi de ser revelada en virtut de disposició legal o a requeriment d'alguna autoritat judicial o 
administrativa legalment facultada per a exigir la seva revelació, sempre que la Part receptora 
notifiqui immediatament a la Part emissora la recepció d'aquest requeriment amb caràcter previ a 
qualsevol divulgació, a fi de permetre a la part emissora oposar-se o limitar aquesta divulgació. 

 
QUART.- La Part emissora és en tot moment la titular de Ia Informació confidencial, així com de la 
propietat intel·lectual o industrial sobre aquesta.   
 
En el supòsit en què la Informació confidencial es millori, revisi, o modifiqui de qualsevol manera, 
continuarà sent de l'exclusiva propietat de la part emissora. 
 
CINQUÈ.- Els drets i deures derivats del present acordo no poden ser cedits o transmesos a un tercer, 
sense la prèvia autorització per escrit de l'altra Part. Així mateix, el present acord només podrà ser 
modificat per l'acord de les parts formalitzat en un document per escrit signat pel corresponent 
representant legal d'aquestes. 
 
SISÈ.- Cadascuna de les parts respon davant l'altra de qualsevol dany directe o indirecte derivat de 
l'incompliment del que es preveu en el present acord. En cas d'incompliment, Ia part perjudicada té dret 
a ser indemnitzada pels danys i perjudicis ocasionats, amb independència de les accions legals que es 
puguin derivar. 
 
SETÈ.- En relació al tractament de dades personals, les parts s'obliguen expressament a complir el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
 



 

3 de 3 

Les dades personals dels signants i de les persones de contacte encarregades del seguiment o execució 
de l'acord, o aquells que proporcionin amb posterioritat, seran tractats per cadascuna de les parts, 
responsables del tractament, els domicilis de les quals consten en l'encapçalament, amb la finalitat de 
gestionar el compliment i execució del que es disposa en el present acord, sent la base de legitimació 
l'existència d'una relació jurídica o contracte. 
 
Les dades es conservaran durant la vigència de l'acord. Finalitzada la relació es procedirà al bloqueig de 
les dades durant el període en què es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat legal del 
tractament. Una vegada finalitzi el termini de prescripció legal i expirin tals responsabilitats, les dades 
seran eliminades. Les parts comunicaran les dades personals a tercers si és necessari per a donar 
compliment a obligacions legals en el seu cas corresponguin. 
 
Qualsevol interessat té dret a l'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament de les 
seves dades personals dirigint-se al responsable del tractament per correu electrònic o escrit dirigit a: 
 

- IREC: dpo@irec.cat 
- acrònim entitat signant: email o adreça postal a efectes d'exercici de drets. 

 

També podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat 
de control anàloga. 
 
VUITÈ.- El present Acord entrarà en vigor en la data de signatura de l'última part a signar l'acord, i tindrà 
una durada de 10 anys, sense perjudici de les obligacions de confidencialitat i no ús de la Informació 
confidencial per les parts que es mantindran en vigor de manera indefinida, fins que la Informació 
confidencial no sigui de domini públic sense que en això hagi mediat incompliment de les obligacions de 
la Part receptora. 
 
No obstant això, el termini establert en el paràgraf anterior, respecte de la Informació confidencial que 
tingui la consideració de secret comercial/empresarial, les obligacions de no ús i no divulgació 
continuaran fins que la Informació confidencial deixi de ser un secret comercial/empresarial. 
 
NOVÈ.- El present acord es regeix per la legislació espanyola. Les parts acorden que qualsevol 
discrepància, conflicte o qüestió o reclamació que pugui sorgir relativa a la interpretació i/o compliment 
del present acord, se sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb 
renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre. 
 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut de l'acord, les parts el signen a un sol efecte, en la data 
consignada en la darrera signatura electrònica de les parts. 
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