
 
 
 
 
(Actes adoptats en aplicació del títol VI del Tractat de la Unió Europea) 
 
DECISIÓ MARC 2003/568/JAI DEL CONSELL 
de 22 de juliol de 2003 
relativa a la lluita contra la corrupció en el sector privat 
 
 
EL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA, 
 
Vist el Tractat de la Unió Europea i, en particular, el seu article 29, la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 
31 i la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 34, 
 
Vista la iniciativa del Regne de Dinamarca (1),  
 
Vist el dictamen del Parlament Europeu (2) 
 
Atès el que segueix: 
 

(1) Juntament amb la mundialització, els darrers anys han portat un augment del comerç 
transfronterer de béns i serveis, amb la qual cosa la corrupció en el sector privat d’un estat 
membre ha deixat de ser un problema merament intern per esdevenir un problema també 
transnacional, que s’aborda més eficaçment mitjançant una actuació conjunta de la Unió 
Europea.  

 
(2) El 27 de setembre de 1996, el Consell va adoptar l’acte pel qual s’estableix un protocol del 

conveni relatiu a la protecció dels interessos financers de les Comunitats Europees (3). El 
Protocol, que va entrar en vigor el 17 d’octubre de 2002, conté definicions dels delictes de 
corrupció i sancions harmonitzades per a aquests.  

 
(3) El 26 de maig de 1997, el Consell va aprovar un conveni relatiu a la lluita contra els actes 

de corrupció en els quals hi hagi involucrats funcionaris de les Comunitats Europees o dels 
estats membres de la Unió Europea (4). 

 
(4) El Consell també va adoptar, el 22 de desembre de 1998, l’Acció comuna 98/742/JAI sobre 

la corrupció en el sector privat (5). En relació amb l’adopció d’aquesta Acció comuna, el 
Consell va manifestar en una declaració que acordava que l’Acció comuna era un primer 
pas a escala de la Unió Europea en la lluita contra aquest tipus de corrupció, i que 
s’adoptarien altres mesures en una fase posterior, en funció del resultat de l’avaluació que 
caldria dur a terme d’acord amb l’apartat 2 de l’article 8 de l’Acció comuna. No es disposa 
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encara de cap informe sobre la manera que els estats membres han incorporat l’Acció 
comuna a la legislació nacional. 

 
(5) El 13 de juny de 2002, el Consell va adoptar la Decisió marc 2002/584/JAI relativa a l’ordre 

de detenció europea i els procediments de lliurament entre estats membres (6), en la qual 
la corrupció s’inclou en la llista de delictes considerats en l’ordre de detenció europea 
respecte als quals no es demana la verificació prèvia de la doble tipicitat.  

 
(6) D’acord amb l’article 29 del Tractat de la Unió Europea, l’objectiu de la Unió és oferir els 

ciutadans un alt grau de seguretat en un espai de llibertat, seguretat i justícia, un objectiu 
que caldrà aconseguir mitjançant la prevenció i la lluita contra la delinqüència, organitzada 
o no, inclosa la corrupció.  

 
(7) Segons el punt 48 de les Conclusions del Consell Europeu de Tampere dels dies 15 i 16 

d’octubre de 1999, la corrupció és un àmbit d’especial importància a l’hora d’establir 
normes mínimes sobre allò que constitueix una infracció penal als estats membres i les 
sancions aplicables.  

 
(8) En la conferència de negociació de 21 de novembre de 1997, l’OCDE va aprovar un 

conveni de lluita contra la corrupció d’agents públics estrangers en les transaccions 
comercials internacionals; el Consell d’Europa, per la seva banda, ha aprovat un conveni 
de dret penal sobre la corrupció, que va quedar obert a la signatura el 27 de gener de 
1999. Aquest conveni s’acompanya d’un acord segons el qual s’estableix el Grup d’Estats 
contra la Corrupció (GRECO). També han començat les negociacions per a l’elaboració 
d’un conveni de les Nacions Unides sobre la lluita contra la corrupció.  

 
(9) Els estats membres donen una importància especial a la lluita contra la corrupció tant en el 

sector públic com en el sector privar, perquè consideren que en ambdós sectors és una 
amenaça contra l’Estat de dret, alhora que distorsiona la competència pel que fa a 
l’adquisició de béns o serveis comercials i impedeix un desenvolupament econòmic sòlid. 
En aquest sentit, els estats membres que encara no han ratificat el conveni de la Unió 
Europea del 26 de maig de 1997 i el conveni del Consell d’Europa del 27 de gener de 
1999 estudiaran la forma de fer-ho com més aviat millor.  

 
(10) L’objectiu de la present decisió marc és, en especial assegurar que la corrupció activa i 

passiva en el sector privat sigui una infracció penal a tots els estats membres, que les 
persones jurídiques també puguin ser considerades responsables d’aquest tipus de 
delictes i que aquests es castiguin amb sancions efectives, proporcionades i dissuasòries. 

 
 
 

HA ADOPTAT LA PRESENT DECISIÓ MARC: 
 
Article 1 
Definicions 
 
Als efectes de la present decisió marc: 
 
— s’entén per «persona jurídica» qualsevol entitat que tingui aquest règim jurídic d’acord amb 
l’ordenament jurídic nacional aplicable, amb l’excepció dels estats o d’altres organismes públics en 
l’exercici de la seva potestat pública i de les organitzacions internacionals públiques;  
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— l’expressió «incompliment de les obligacions» s’entén d’acord amb l’ordenament jurídic nacional. El 
concepte de l’incompliment de les obligacions en l’ordenament jurídic nacional ha d’incloure com a 
mínim qualsevol comportament deslleial que constitueixi un incompliment d’una obligació legal o, si 
s’escau, de les normes o els reglaments professionals que s’apliquen en el sector d’activitat en 
qüestió a una persona que faci tasques directives o laborals de qualsevol tipus per a una entitat del 
sector privat.  
 
 
Article 2 
 
Corrupció activa i passiva en el sector privat 
 
1.  Els estats membres han de prendre les mesures necessàries per garantir que els següents 
actes intencionats constitueixin una infracció penal quan es duguin a terme en el transcurs d’activitats 
professionals: 
 

a) prometre, oferir o lliurar, directament o a través d’algun intermediari, a una persona que 
tingui funcions directives o laborals de qualsevol tipus per a una entitat del sector privat un 
avantatge indegut de qualsevol naturalesa per a aquesta persona o per a un tercer, perquè 
faci o s’abstingui de fer un acte incomplint les seves obligacions;  

 
b) demanar o rebre, directament o a través d’un intermediari, un avantatge indegut de 

qualsevol naturalesa, o acceptar la promesa d’aquest avantatge per a un mateix o per a un 
tercer, quan s’exerceixin funcions directives o laborals de qualsevol tipus per a una entitat 
del sector privat, a canvi de fer o abstenir-se de fer un acte incomplint les seves obligacions.  

 
2. L’apartat 1 s’aplica a les activitats professionals d’entitats amb fins lucratius i no lucratius. 
 
3. Tot estat membre pot declarar que limitarà l’àmbit d’aplicació de l’apartat 1 als actes que 
impliquin o puguin implicar una distorsió de la competència en relació amb l’adquisició de béns o de 
serveis comercials.  
 
4. Les declaracions considerades en l’apartat 2 s’hauran de notificar al Consell en el moment de 
l’adopció de la present decisió marc i tindran una validesa de cinc anys a partir del 22 de juliol de 
2005. 
 
5. El Consell ha de revisar el present article amb prou antelació abans del 22 de juliol del 2010 per 
tal d’estudiar si és necessari poder renovar les declaracions realitzades d’acord amb l’apartat 3.  
 
 
Article 3 
 
Incitació i complicitat 
 
Els estats membres han de prendre les mesures necessàries per garantir que la complicitat i la 
incitació a cometre els actes esmentats en l’article 2 constitueixin infraccions penals.  
 
 
Article 4 
 
Sancions penals i d’altres tipus 
 



1. Els estats membres han de prendre les mesures necessàries per garantir que els actes 
esmentats en els articles 2 i 3 seran punibles amb sancions penals efectives, proporcionals i 
dissuasòries. 
 
2. Els estats membres han de prendre les mesures necessàries per garantir que els actes 
esmentats en l’article 2 siguin punibles amb sancions privatives de llibertat d’una duració màxima de 
com a mínim d’un a tres anys. 
 
3. Els estats membres han de prendre les mesures necessàries, d’acord amb les seves normes i 
els seus principis constitucionals, per garantir que es pugui prohibir temporalment a una persona 
física que ha estat condemnada pels actes esmentats en l’article 2 en relació amb alguna activitat 
professional en el sector privat, si més no en els casos en què hagi ocupat un lloc destacat en 
l’empresa dins del ram d’activitat en qüestió, l’exercici de la mateixa activitat professional o d’una 
activitat comparable en un lloc o una funció similar quan els fets comprovats donin motius per pensar 
que hi ha un risc clar que abusi de la seva posició o càrrec mitjançant actes de corrupció activa o 
passiva. 
 
Article 5 
 
Responsabilitat de les persones jurídiques 
 
1. Els estats membres han de prendre les mesures necessàries per garantir que les persones 
jurídiques puguin ser considerades responsables de les infraccions esmentades en els articles 2 i 3 
comeses en el seu profit per qualsevol persona que, actuant a títol individual o com a part d’un òrgan 
de la persona jurídica, ocupi un càrrec directiu en el si d’aquesta persona jurídica basat en: 
 

a) un poder de representació d’aquesta persona jurídica o 
b) una autoritat per prendre decisions en nom d’aquesta persona jurídica o 
c) una autoritat per exercir el control en el si d’aquesta persona jurídica. 

 
2. A més dels casos als quals es refereix l’apartat 1, els estats membres han de prendre les 
mesures necessàries per garantir que es pugui considerar responsable a una persona jurídica quan la 
manca de vigilància o control per part d’una de les persones esmentades en l’apartat 1 hagi fet 
possible que una persona sotmesa a l’autoritat de la persona jurídica cometi en profit d’aquesta una 
infracció del tipus descrit en els articles 2 i 3. 
 
3. La responsabilitat de les persones jurídiques d’acord amb els apartats 1 i 2 no exclourà l’exercici 
d’accions penals contra les persones físiques implicades com a autores, instigadores o còmplices 
d’una infracció del tipus descrit en els articles 2 i 3.  
 
Article 6 
 
Sancions a les persones jurídiques 
 
1.  Els estats membres han de prendre les mesures necessàries per garantir que les persones 
jurídiques considerades responsables en virtut de l’apartat 1 de l’article 5 puguin ser castigades amb 
sancions efectives, proporcionades i dissuasòries, que inclouran multes de caràcter penal o 
administratiu, i que poden incloure altres sancions, com ara: 
 

a) exclusió del gaudi d’avantatges o ajudes públiques; 
b) inhabilitació temporal o permanent per exercir activitats comercials; 
c) vigilància judicial o  
d) mesura judicial de dissolució.  



 
2. Els estats membres han de prendre les mesures necessàries per garantir que les persones 
jurídiques considerades responsables en virtut de l’apartat 2 de l’article 5 puguin ser castigades amb 
sancions o mesures efectives, proporcionades i dissuasòries. 
 
 
Article 7 
 
Competència 
 
1.  Els estats membres han de prendre les mesures necessàries per establir la seva competència 
en relació amb les infraccions referides en els articles 2 i 3 quan la infracció hagi estat comesa: 
 

a) totalment o parcialment al seu territori; 
b) per un dels seus nacionals, o 
c) en benefici d’una persona jurídica la seu de la qual es trobi al territori de l’estat membre.  

 
2. Els estats membres poden decidir que, quan la infracció s’ha comès fora del seu territori, no 
aplicaran o només aplicaran en casos i en condicions concrets la norma de competència establerta en 
les lletres b) i c) de l’apartat 1.  
 
3. Els estats membres que, en virtut de la seva legislació, no concedeixen l’extradició dels seus 
nacionals han de prendre les mesures necessàries per establir la seva competència pel que fa a les 
infraccions considerades en els articles 2 i 3 que cometin els seus nacionals fora del seu territori.  
 
4. Els estats membres que decideixin aplicar l’apartat 2 n’han d’informar la Secretaria General del 
Consell i la Comissió indicant, si s’escau, els casos o les condicions concretes en els quals s’aplicarà 
la decisió.  
 
Article 8 
 
Derogació 
 
Queda derogada l’Acció comuna 98/742/JAI. 
 
 
Article 9 
 
Execució 
 
1. Els estats membres han de prendre les mesures necessàries per fer que es compleixi el que es 
disposa en la present decisió marc abans del 22 de juliol de 2005. 
 
2. En aquesta mateixa data, els estats membres han de transmetre a la Secretaria General del 
Consell i a la Comissió el text de les disposicions d’adaptació de les seves legislacions nacionals en 
virtut de les obligacions derivades de la present Decisió marc. A partir d’un informe elaborat al voltant 
d’aquesta informació i d’un informe escrit de la Comissió, el Consell ha de verificar abans del 22 
d’octubre de 2005 en quina mesura els estats membres han fet complir allò que es disposa en la 
present decisió marc.  
 
Article 10 
 
Aplicació territorial 



 
 
La present decisió marc és aplicable a Gibraltar.  
 
Article 11 
 
Entrada en vigor 
 
La present decisió marc entra en vigor el dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea.  
Fet a Brussel·les el 22 de juliol de 2003. 
 
Pel Consell 
El president 
G. ALEMANNO 
 


