
 
 

 

ACORD DE CONFIDENCIALITAT 

Entre Lluis Godayol Gene (INpulsaempresa) i........................ 

 

 
 
 

Sant Cugat del Vallès, a .................... 

 

 

 
REUNITS 

 

D’una part Lluis Godayol Gené en nom propi i amb CIF 37265413P, amb domicili 

fiscal a Sant Cugat del Vallès Carrer Corts Catalanes,5-7, com a consultor (en 

endavant L’ENTITAT CONSULTORA) 

 

I de l’altra part, ........................................... (en endavant l’Empresa), amb CIF 
....................., amb domicili a .................................... (població, adreça postal) 

i representada pel/per la Sr./Sra. ......................................... (nom i cognoms) 

en  qualitat  de  ......................................  (càrrec),  amb  NIF ......................... 
(En endavant LA EMPRESA) 

 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica suficient per 
subscriure aquest document. 

 

MOTIVACIÓ 

 

Que L’ENTITAT CONSULTORA i l’Empresa estan interessats a signar un contracte de 

confidencialitat, doncs les parts hauran d’intercanviar informació que pot tenir 

caràcter confidencial i/o estar subjecta a drets de propietat. 
 

En conseqüència, acorden les següents: 

 

CLÀUSULES 

 

PRIMERA. Finalitat 

 
L’objecte d’aquest acord és fixar les condicions sota les quals les parts mantindran 
la confidencialitat de la informació subministrada entre elles. 

 

Aquest acord no constitueix cap acord de llicència, contracte de desenvolupament o 

similar. Les obligacions de les parts queden expressament fixades en aquest 

document. 

 

 
SEGONA. Definicions 

 
En aquest acord de confidencialitat, el terme projecte es refereix al projecte de 
creació d’Empresa i enprendiment “. ............................................................ ”. 



TERCERA. Confidencialitat 

 

L’Empresa i L’ENTITAT CONSULTORA acorden que qualsevulla informació 

intercanviada entre les parts serà mantinguda confidencial segons les condicions 

següents: 
 

La part receptora mantindrà la informació confidencial i evitarà revelar-la a tota 

persona que no conti amb el vist-i-plau de totes dues parts contractants. 

 

El paràgraf anterior no afectarà quan: 

 
 La part receptora pugui demostrar que coneix prèviament la informació 

rebuda. 

 La informació rebuda sigui o passi a ser de domini públic sempre que la 

divulgació no provingui de la part receptora en incompliment d’aquest acord 
de confidencialitat. 

 La informació rebuda procedeixi d’un tercer que no exigeixi secret. 

 La part receptora obtingui autorització prèvia i per escrit per a la seva 

revelació. 

 És requerida a la part receptora per les autoritats. En aquest cas ha de 
notificar-se immediatament aquesta circumstància a la part subministradora. 

 

La part receptora es responsabilitzarà que els seus empleats se subjectin a les 

limitacions que s’estableixen en els paràgrafs anteriors. Aquest acord de 

confidencialitat és per si mateix confidencial. La informació que intercanvien les 

parts es relacionarà en document signat pel receptor i datat i ordenat en forma 

successiva per la seva supervisió 

 

QUARTA. Vigència 

 

Aquest acord regirà durant el període en què ambdues parts intercanviïn informació 

i en qualsevol cas en un període de sis (6) mesos a partir de la dada de signatura 

del document. En cas que no hi hagi aquesta relació contractual, la confidencialitat 

referida es mantindrà durant un any des de la seva signatura. La confidencialitat a 

la que es refereix aquest document podrà ser renovada per terminis d’un any sota 

l’acord de l’Empresa i una de les parts 

 

Qualsevol part pot requerir de l’altra la devolució de la informació confidencial 

subministrada, que ha de remetre’s immediatament, amb el compromís de destruir 

qualsevol còpia tangible d’aquesta informació. 

 

CINQUENA. Drets de propietat 

 

Tota informació intercanviada és de propietat exclusiva de la part d’on procedeixi, i 

no és necessària la concessió de llicència per a aquest intercanvi. Cap de les parts 

utilitzarà informació de l’altra part per al seu propi ús. 

 

SISENA. Modificació o rescissió de l’acord 

 

Aquest acord només pot ser modificat o rescindit amb el consentiment exprés de 

totes les parts en un document escrit que esmenti la voluntat de les parts de 

modificar o rescindir aquest acord. 



SETENA. Jurisdicció 

 

L’Empresa, i L’ENTITAT CONSULTORA es comprometen a resoldre de manera 

amistosa qualsevol diferència que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest 

acord. 
 

En cas de conflicte, ambdues parts acorden sotmetre’s als tribunals de Rubí. 

 

I com a prova de conformitat, signen aquest document per duplicat, en el lloc i la 

data assenyalats a l’encapçalament. 

 

 
Per L’Empresa, 

Sr. 

................... 

 

 
             Lluis Godayol Gené 

            ........................ 

 

 
 

 

 

Denominació Social (si empresa constituïda) 

Nom del Representant (Si empresa constituïda) 

CIF (Si empresa constituïda) 

Nom del Promotor: 

NIF del Promotor. 

Adreça: 

ZIP: 

Ciutat: 

Telèfon mòbil: 

Adreça e-mail: 

 

 

 


