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Aspectes ètics i legals en el desenvolupament del Treball Fi de Grau 

 

En qualsevol tipus d'estudi que es realitza sobre éssers humans, s'han de considerar 

diferents aspectes ètics i legals l'extensió dels quals i complexitat és molt variable segons 

el tipus de tractament que s'aplique i les dades que es precisen tractar. 

Els aspectes ètics hauran de ser ressenyats en l'apartat corresponent al mètode. L'ètica en 

la realització del TFG és responsabilitat del/de l'estudiant. Si el/la tutor/a observa 

incompliments o violacions sobre aquest tema ha de comunicar-ho. 

Bàsicament, caldrà parar atenció a: 

 

1. La necessitat de comptar amb consentiments informats1. Ha d'arreplegar-se 

document en què la persona que participa en l'estudi confirma el seu acord a fer-

ho arreplegant la seua identificació i signatura. Açò obliga a informar-li previ a la 

seua signatura, què va a fer, com, quan, on i quant temps aproximadament li va a 

ocupar.  

En el cas de menors d'edat o persones sense capacitat legal, ha d'emplenar-se per 

el/la tutor/a legal. 

 

2. La necessitat de comunicar i preservar quants preceptes legals siga necessari en 

relació amb la protecció de dades de caràcter personal. Indicar com es mantindrà 

la confidencialitat de la informació dels participants i la custòdia de les dades 

arreplegades d'acord amb allò establert en: 

 

a. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y garantías de derechos digitales 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3 

 

 

 

                                                             
1 Models al respecte estan a la vostra disposició en la web de la Facultat, en la secció dedicada a 
TFG. 
Per al cas del Grau en Psicologia, en la sessió informativa que cada departament celebre, el 
professorat coordinador de TFG del departament tractarà sobre protecció de dades de caràcter 
personal i sol·licitud de consentiments informats. 
Per al cas del Grau en Logopèdia, la sessió informativa serà conjunta i serà a càrrec de Vicedeganat 
d'Estudis. 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3
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b. Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.   

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf 

 

3. S'ha de considerar que els enregistraments de vídeo i/o àudio també suposen una 

dada de caràcter personal. En conseqüència, s'haurà de comptar amb 

consentiment informat previ per al registre i la informació necessària sobre el 

posterior emmagatzematge i utilització de les imatges o veus, o les seues 

corresponents transcripcions. Aquest consentiment serà revocable i garantirà 

l'anonimat de les dades i el seu ús únicament per a les finalitats acordades en el 

document de consentiment informat. 

 

4. El compliment de normes bioètiques. En aquest cas, pot ser que siga necessari 

incloure la declaració que el grup investigador respecta les normatives en matèria 

de bioètica: 

 

 Declaració de Helsinki 

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-

amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-

humanos/ 

 

 Informe Belmont 

http://www.bioeticayderecho.ub.edu/archivos/norm/InformeBelmont.pdf 

 

 Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/04/pdfs/A28826-28848.pdf 

 

 

5. Si és el cas, s'ha d'incloure declaració sobre possible conflicte d'interessos (situació en 

què en el desenvolupament de l'estudi poguera influir alguna circumstància personal 

del/de l'autor/a).  
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