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NOTA D’INTERÈS Nº 1/2021                                                                   12-01-2021 

 

Què es el secret empresarial i quines mesures 

 adoptar per a protegir-lo 

 

Què pot ser considerat com a secret empresarial? 
 

Un Secret Empresarial es tota aquella informació de caràcter tècnic, comercial, 

organitzatiu, financer o industrial que (1) no és coneguda per les persones en àmbits on 

s’utilitza aquesta informació i no és fàcil accedir a ella; (2) aporta un valor empresarial 

degut al seu caràcter confidencial i (3) ha sigut objecte de mesures de protecció per a 

mantenir la seva confidencialitat.  

 

Quines mesures haurien d’adoptar-se per a protegir-la? 

 

La Llei 1/2019, de Secrets Empresarials entén que per a protegir un secret empresarial 

s’ha de tenir en compte la següent informació i complir una sèrie de requisits en la 

implementació del quals Font & Yildiz acompanya durant tot el procés.  
 

1.  Identificar el secret empresarial 

 

Per poder aplicar la llei i les mesures pertinents és important definir quina informació és 

susceptible de ser considerada secret empresarial i, un cop localitzada, aplicar-li les 

mesures necessàries per assegurar la seva confidencialitat.  

 

2. Elecció d’un coordinador 

 

És recomanable l’existència d’un encarregat dins de la companyia que vetlli per a la 

implementació i compliment de les mesures que hagin d’adoptar-se. 

 

3. Accessibilitat als secrets 

 
Definida i localitzada la informació és important definir qui hi té accés i sota quins 

conceptes. D’aquesta manera, limitarem les potencials persones que poden realitzar una 

apropiació indeguda i el seu control serà més senzill.  

 

4. Mesures tècniques de protecció 

 

Depenent de si la informació està continguda en un suport físic o digital les mesures 

canviaran. En el primer cas, haurà de guardar-se la informació sensible en un espai 

restringit. En el segon, es recomanable que la informació sigui encriptada. També els 

accessos digitals a aquesta haurien de ser restringits.  
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5. Mesures legals 

 

Hi ha varies mesures que han d’adoptar-se. De portes cap endins de la societat, s’hauran 

d’incloure clàusules de confidencialitat en els contractes amb empleats que tinguin accés 

a la informació confidencial. Quan es tracti d’alts càrrecs directius i d’administradors, 

serà recomanable subscriure pactes de confidencialitat i no divulgació (NDA). També es 

recomanable l’elaboració de codis ètics que estableixin la política de la empresa respecte 

la informació considerada confidencial.  

 

En el seu tracte amb tercers, tal com proveïdors o col·laboradors, la companyia haurà 

d’establir pactes de confidencialitat quan els mateixos tinguin accés als secrets 

empresarials.  

 

En tot cas, és recomanable imposar clàusules penals en cas d’incompliment d’acords.  

 

6. Protocols estandarditzats 

 

Un cop implementades aquestes mesures, hauran de definir-se protocols per a la 

interacció entre personal i informació confidencial, de manera que el seu tractament sigui 

controlable i fàcil de rastrejar davant de qualsevol ús indegut.  

 

 

Jordi Grau 

Lawyer 

 
 

 Font & Yildiz (www.fontyildiz.com) oferim assessorament legal, fiscal i econòmic a empreses nacionals i estrangeres, 

patrimonis familiars i start-ups, especialitzant-nos en: 

 Inversions estrangeres  

 Fiscalitat (Tax Compliance)  

 Mercantil – Societari  

 M&A i Reorganitzacions de grups empresarials  

 Econòmic-financer, i reestructuracions comptables  

 Processal i Concursal  

 Successori: Planificació i tramitacions testamentàries  

 Global Mobility  

 Gestió fiscal–comptable –laboral  

 Oferim els nostres serveis en català, castellà, anglès, francès, turc, xinés, portuguès i italià.  

No dubti en contactar amb nosaltres (info@fy-legal.com), estarem encantats de col·laborar amb vostè prestant-li els 

nostres serveis.  

La informació continguda en aquest document és únicament per a fins informatius i no ha d’interpretar-se com assessorament legal, opinió legal o com 

ningun tipus de consell sobre qualsevol fet o circumstància específica. En aquest sentit, el present document no és vinculant i simplement divulga una 

opinió, i par tant, recomanem no actuar o, en el seu cas, abstenir-se d’actuar en base a la informació aquí continguda sense previ assessorament 

professional. Així, Font & Yildiz no serà responsable ni ofereix garanties de ningun tipus en relació amb l’ús que es faci de la informació aquí inclosa. 
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