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Vicent Tornero Soriano, portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals, presenta per a la seua 
aprovació la següent 

MOCIÓ 

PER A LA DEROGACIÓ DE L'APARTAT DE L'ARTICLE 315 DEL VIGENT CODI PENAL 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L'article 315 del Codi Penal tipifica els delictes contra la llibertat sindical i el dret de vaga, inclosos 
dins del Títol autònom -el Títol XV- dedicat «als delictes contra els drets dels treballadors». 

Els dos primers apartats d'aquest article diuen textualment: «1. Seran castigats amb les penes de presó 
de sis mesos a tres ans i multa de sis a dotze mesos els quals mitjançant engany o abús de situació de 
necessitat impediren o limitaren l'exercici de llibertat sindical o el dret de vaga», afegint l'apartat segon 
que «2. Si les conductes ressenyades en l'apartat anterior es van dur a terme amb força, violència o 
intimidació, s'han d'imposar les penes superiors en grau». 

No obstant això, l'apartat 3 del mateix article estableix: «3. Les mateixes penes de l'apartat segon 
s'imposaran als que, actuant en grup o individualment, però d'acord amb altres, coaccionen a altres 
persones a iniciar o continuar una vaga». 

De la mateixa redacció de l'article 315 del Codi Penal s'observa com la conducta tipificada en l'apartat 
3 és completament diferent a les que regula en els seus dos primers apartats, tractant-se d'un exemple 
de permanència d'un precepte anterior -i diferent- que s'integra en un nou text. 

L'actual article 315.3 del Codi Penal prové de l'antic article 496 del vell Codi Penal, introduït 
precisament enmig de la transició política, a través de la reforma del Codi Penal produïda al juliol de 
1976. L'objectiu declarat de la norma era el de «fer front a la creixent activitat agressiva de grups 
organitzats que s'autoanomenen piquets d'extensió de vaga». Sota aquest eufemisme, l'objectiu que es 
buscava era la intimidació de les organitzacions sindicals -llavors encara clandestines, cal recordar que 
la Llei d'associació sindical és d'abril de 1977- i dels treballadors més compromesos amb elles i 
especialment reivindicatius, en l'organització i desenvolupament dels piquets de vaga. 

Aquest precepte no ha estat alterat per les reformes legislatives que, però, es van produir en tots els 
àmbits jurídics -també, òbviament, el de dret penal econòmic i de l'empresa- a partir de la Constitució 
de 1978. Fins i tot, la reforma del Codi Penal de 1995, anomenada «el Codi Penal de la democràcia», 
manté pràcticament el mateix precepte de la transició política que busca la incriminació dels piquets de 
vaga coactius, ni que l'aplicació pels jutges i tribunals d'aquest article haja degradat el significat 
estricte que té el terme de coaccions i que podria haver permés una interpretació restrictiva del mateix, 
d'acord amb el reconeixement constitucional del model de vaga -dret que du a terme la nostra 
Constitució. 
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L'article 315.3 del Codi Penal ha estat profusament utilitzat en la repressió de treballadors en les seues 
actuacions d'organització o extensió de la vaga. En especial en els supòsits de vagues generals d'un dia 
de duració, però també en altres conflictes laborals en els quals s'ha produït un cert eixamplament en 
les posicions de les parts.  

L'elevat nombre de condemnes en aplicació de l'apartat 3 de l'article 315, en contrast amb la 
pràcticament inaplicació dels apartats 1 i 2 del mateix article, posa en relleu l'asimetria del nostre 
sistema penal en aquesta matèria, fins al punt que la part del Codi Penal que protegeix els anomenats 
«Delictes contra els treballadors» no té efectivitat real en relació amb les actuacions penals 
encaminades a preservar les violacions més greus de les condicions de treball i els drets dels 
treballadors. D'altra banda, en els últims mesos, s'ha pogut constatar la incoació de nombrosos 
procediments penals contra treballadors i treballadores i representants sindicals, derivats de l'exercici 
del dret de vaga, per als quals el Ministeri Fiscal sol·licita, com a regla general, penes privatives de 
llibertat, excessives i desproporcionades. 

Per tot això, el Grup Municipal de Reiniciem Canals eleva al Ple els següents  

ACORDS: 

Primer.- Instar al Govern de la Nació la derogació de l'apartat 3 de l'article 315 del vigent Codi Penal, 
amb l'objectiu d'evitar que el Dret Penal puga seguir criminalitzant l'exercici del dret de vaga i 
funcionant amb efectes limitadors o dissuasius en el seu exercici. En resum, la iniciativa proposa la 
supressió del delicte de coaccions per promoure la vaga com a figura penal incompatible amb la 
constitució i amb la garantia internacional de la llibertat sindical. 

Segon.- Donar trasllat a tots els Grups Parlamentaris, a la Mesa de les Corts Valencianes i als Grups 
Parlamentaris del Congrés de Diputats. 

A Canals a 18 de març de 2016. 

Vicent Tornero 
Portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals






