
E
l 25 de maig de 2018, dues setmanes abans 
d’esgotar el període de transposició de la 
Directiva (UE) 2016/943 de 8 de juny relativa 
a la protecció dels secrets comercials con-
tra la seva obtenció, utilització i revelació 

il·lícites (“Directiva”), el Consell de Ministres va reme-
tre a les Corts el Projecte de Llei de Secrets Empresa-
rials (“PLSE”).

El govern espanyol ha proposat transposar la Directiva 
en una llei específica, en comptes d’incloure les nove-
tats substantives en la Llei de Competència Deslleial 
(“LCD”) i les processals en la LEC.

Aquesta tècnica legislativa ha estat criticada, ja que 
els actes il·lícits d’obtenció, utilització i revelació de 
secrets empresarials constitueixen a Espanya un acte 
de competència deslleial, de forma que una regulació 
específica implica una certa dispersió normativa, en 
detriment de la seguretat jurídica que busca el PLSE.

La principal novetat del PLSE és la incorporació d’una 
definició de secret empresarial, que alhora és pràcti-
cament coincident amb la de la Directiva (per bé que 
aquesta canvia la denominació per “secret comer-
cial”) –que prengué com referència els requeriments 
indicats pel Tribunal General en la Sentència de 30 de 
maig de 2006, Assumpte T-198/03, Bank Àustria Cre-

ditanstalt/Comissió–, la “d’informació no divulgada” 
de l’article 39 de l’Acord de l’Organització Mundial del 
Comerç sobre els Aspectes dels Drets de la Propietat 

Intel·lectual relacio-
nats amb el Comerç i 
la reconeguda jurispru-
dencialment.

D’aquesta manera 
el PLSE garantiria 
l’objectiu harmonit-
zador de la Directiva. 
Tanmateix, el CGPJ i 
la CNMC critiquen que 
aquesta definició in-
clogui conceptes poc 
precisos pel nostre 
sistema jurídic i, per 
tant, subjectes a inter-
pretació pels tribunals.

Un secret empresarial, 
segons el PLSE i la 
Directiva, és qualsevol 
informació secreta, 

que tingui valor empresarial precisament per ser se-
creta i hagi estat objecte de mesures per a mantenir-la 
confidencial. 

EL PROJECTE DE LLEI DE 
SECRETS EMPRESARIALS
Les autores realitzen un exhaustiu repàs de les principals novetats que aporta 
el Projecte de Llei que transposa la Directiva (UE) 2016/943 de 8 de juny,  
tot destacant que s’ha optat per la via de la creació d’una Llei específica  
en comptes d’incloure-la com a novetat substantiva en lleis ja existents.
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Tanmateix, a diferència de la Directiva, el PLSE utilit-
za el concepte “secrets empresarials”, precisant que 
la informació secreta pot referir-se a qualsevol àmbit 
empresarial, incloent-hi el tecnològic, industrial, co-
mercial, organitzatiu o financer.

Tant el PLSE com la Directiva distingeixen entre mitjans 
lícits i il·lícits d’obtenció d’un secret empresarial. 

Són mitjans lícits el descobriment o creació indepen-
dents, l’enginyeria inversa, el resultat de l’exercici 
dels drets d’informació dels treballadors i qualsevol 
altre que “resulti conforme a les pràctiques comer-
cials lleials”, així, la transferència, cessió o llicència 
del secret. 

Quant a les conductes il·lícites, comparteixen un 
comú denominador: la falta de consentiment del 
titular, i es defineixen com les realitzades per qui 
obté el secret il·lícitament, incompleix un acord 
de confidencialitat o qualsevol obligació de secret. 
Quant als infractors diferents del primer infractor, 
resulta irrellevant la seva intencionalitat, només 
s’exigeix que, per les circumstàncies del cas, 
haguessin pogut saber que obtenien el secret -di-
recta o indirectament- de qui l’utilitzava o revelava 
il·lícitament. 

Vers aquestes conductes, la Directiva estableix la ne-
cessitat d’harmonitzar les accions civils de defensa 
dels secrets comercials, ja que les diferències d’ins-
truments jurídics en els Estats Membres afecten els 
incentius dels empresaris per innovar i fragmenten el 
mercat interior.

En el PLSE aquestes accions de protecció són la 
declarativa, de cessació, d’aprehensió de mer-
caderies infractores, de remoció de suports que 
continguin el secret empresarial, l’atribució de pro-
pietat de mercaderies infractores al titular legítim, 
la publicació de la sentència i la indemnització per 
danys i perjudicis.

Excepcionalment, un secret obtingut sense el con-
sentiment del seu titular no gaudirà de les mesures 
de protecció garantides per la Directiva i el PLSE 
en determinats supòsits: en exercici de la llibertat 
d’expressió, amb l’objectiu de descobrir activitats 
il·legals, per divulgació als representants dels tre-
balladors en l’exercici de les seves funcions o per 
protegir un interès reconegut legalment (incloent-hi 
la comunicació a les autoritats administratives o judi-
cials quan ho requereixin).

Pel càlcul dels danys i perjudicis derivats d’una con-
ducta il·lícita el PLSE es remet a la Llei de Patents 
(“LP”), amb especial esment a la inclusió tant del 
lucre cessant del titular del secret com de l’enri-
quiment injust obtingut per l’infractor, i l’eventual 
perjudici moral patit pel primer. S’estableix també la 
possibilitat de calcular els danys per equivalència a 
l’import que l’infractor hauria de pagar al titular legítim 
per la concessió d’una llicència.

També es permet al 
titular del secret re-
clamar una indemnit-
zació coercitiva diària 
fins que es compleixi 
la sentència, quanti-
tat acumulable a la 
indemnització corres-
ponent, com també 
recull la LP.

Quant a la prescrip-
ció, el legislador s’ha 
decantat per un ter-
mini triennal, seguint 
el màxim previst per 
accions derivades de 
la LCD, i no quinquen-
nal, com les derivades 
de la Llei de Propietat 
Intel·lectual, tot i que 

ambdós respectarien el màxim de 6 anys que preveu 
la Directiva.

Finalment, amb l’objectiu d’evitar que el risc de perdre 
la confidencialitat del secret durant la tramitació d’un 
procediment judicial dissuadeixi al seu titular d’exerci-
tar les anteriors accions, el PLSE introdueix una sèrie 
d’especialitats processals que permetran preservar-la 
durant el procediment judicial i amb posterioritat. 
Aquestes especialitats, entre les quals destaca la res-
tricció del nombre de persones amb accés als autes, 
hauran de ponderar-se amb el dret de defensa, igual-
tat d’armes i principi de publicitat.

Per concloure, la transposició de la Directiva suposa 
un avenç en la protecció d’un dels actius més valorats 
d’una empresa, però seria recomanable que el legis-
lador prengués nota de les puntualitzacions fetes per 
la doctrina, el CGPJ i la CNMC dirigides a ajustar la 
transposició a la realitat del nostre ordenament jurídic, 
començant per valorar si seria més adient fer-ho a tra-
vés d’una modificació de la LCD i de la LEC. 

(...) EL PLSE IN-
TRODUEIX UNA 
SÈRIE D’ESPECI-
ALITATS PRO-
CESSALS QUE 
PERMETRAN 
PRESERVAR LA 
CONFIDENCIALI-
TAT DURANT EL 
PROCEDIMENT 
JUDICIAL I AMB 
POSTERIORITAT
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