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Nota relativa a la Llei 1/2019 de Secrets Empresarials. 

 

El passat 20 de febrer de 2019 es va publicar la Llei 1/2019, de Secrets 

Empresarials. Aquesta llei, que entrarà en vigor el pròxim 13 de març de 2019, 

trasllada al dret espanyol la Directiva (UE) 2016/943, de 8 de juny de 2016, 

relativa a la protecció dels coneixements tècnics i la informació empresarial no 

divulgats, (secrets comercials), contra la seva obtenció, utilització i revelació 

il·lícites. 

 

Aquesta llei és molt nova a Espanya atès que no existia fins ara una llei que 

regulés els secrets empresarials. Aquests es protegien a través de diversa 

normativa però sobretot a través de clàusules contractuals. 

 

La citada llei vol protegir els secrets empresarials regulant, principalment, els 

següents tres aspectes: 

 

➢ Què s'entén per secret empresarial? 

 

L’article 1 de la Llei 1/2019 defineix el secret empresarial com qualsevol 

informació o coneixement, inclòs el tecnològic, científic, industrial, comercial, 

organitzatiu o financer que reuneixi les següents condicions: 

 

• Ha de ser un secret, això és, que no és generalment conegut per les 

persones pertanyents als cercles en què normalment s’utilitzi el tipus 

d’informació o coneixement en qüestió, ni que sigui fàcilment accessible 

per a elles; 

• Tenir un valor empresarial per ser precisament un secret. 

• Haver estat objecte de mesures raonables per part del seu titular perquè 

romangui secret. 

 

➢ Quines actuacions es consideren il·lícites? 

 

L’obtenció de secrets empresarials sense consentiment del seu titular quan es 

dugui a terme mitjançant l’accés, apropiació o còpia no autoritzades de qualsevol 

tipus de suport que contingui el secret empresarial o a partir dels quals es pugui 

deduir i qualsevol altra actuació que es consideri contrària a les pràctiques 

comercials. 
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La utilització o revelació d’un secret empresarial quan, sense el consentiment 

del seu titular, les realitzi: (i) qui ho hagi obtingut de forma il·lícita, (ii) qui hagi 

incomplit un acord de confidencialitat o qualsevol tipus d’obligació de no revelar 

el secret empresarial o (iii) qui incompleixi una obligació contractual o d’una altra 

índole que limiti la utilització del secret empresarial. 

 

L’obtenció, utilització o revelació quan qui les realitzi, en el moment de fer-lo, 

sàpiga o hauria d’haver sabut que obtenia el secret empresarial directa o 

indirectament de qui l’utilitzava o revelava de forma il·lícita. 

 

D’altra banda, es considera lícita l’obtenció, utilització o revelació de secrets 

empresarials quan l’obtenció del secret empresarial es realitzi per un dels 

mètodes següents: (i) el descobriment o la creació independent; (ii) l’observació, 

estudi, desmuntatge o assaig d’un producte o objecte que s'hagi posat a la 

disposició del públic o estigui lícitament en possessió de qui realitza aquestes 

actuacions, sense estar subjecte a confidencialitat; (iii) l’exercici del dret dels 

treballadors i representants a ser informats i consultats i, (iv) qualsevol altra 

actuació que pugui considerar-se lleial. 

 

➢ Accions per a la defensa del secret empresarial. 

 

Contra els actes de violació de secrets empresarials podran sol·licitar-se les 

següents accions civils: 

 

• La declaració de la violació del secret empresarial. 

• La cessació o la prohibició dels actes de violació. 

• La prohibició de fabricar, oferir, comercialitzar o utilitzar mercaderies 

infractores o de la seva importació, exportació o emmagatzematge. 

• L’aprehensió de les mercaderies infractores, inclosa la recuperació de les 

quals es trobin en el mercat. 

• La remoció, que comprèn el lliurament al demandant de la totalitat o part 

dels suports que continguin el secret empresarial i si escau la seva 

destrucció total o parcial. 

• L’atribució en propietat de les mercaderies infractores. 

• La indemnització per danys i perjudicis. 

• La publicació o difusió completa o parcial de la sentència. 

 

El termini de prescripció d’aquestes accions és de TRES (3) anys des que es té 

coneixement de la infracció. 
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Destacar la possibilitat d’actuar fins i tot contra tercers adquirents de bona fe, és 

a dir, aquells que utilitzin un secret empresarial aliè i no sabien ni havien de 

conèixer l’origen il·lícit d’aquest, i la possibilitat de sol·licitar mesures cautelars i 

diligències de comprovació. 

 

Un altre dels aspectes rellevants és que la llei també regula la possibilitat de 

transmetre o llicenciar els secrets empresarials. 

 

A partir d'ara, no només podrà gaudir-se d’una protecció dels secrets 

professionals, sinó que també procedirà, dins del marc de les accions 

de compliance, adoptar mesures dins dels protocols de protecció dels secrets 

professionals de l’empresa, així com davant possibles accions que puguin 

vulnerar secrets professionals aliens. 


