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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
6462 Llei orgànica 5/2021, de 22 d’abril, de derogació de l’article 315, apartat 3, del 

Codi penal.

FELIPE VI

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei orgànica següent i jo la sanciono:

PREÀMBUL

El nostre constituent va definir el model d’Estat espanyol com a social i democràtic de 
dret, que propugna com a valors superiors la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme 
polític.

Justificat en la necessitat d’equilibrar l’estructura desigual en l’àmbit laboral, el 
desenvolupament posterior de l’article 37 de la Constitució es va portar a terme en relació 
amb el dret a la negociació col·lectiva i a l’adopció de les mesures de conflicte col·lectiu, 
així com amb el desenvolupament jurisprudencial, a més d’amb el desenvolupament de la 
llibertat de sindicació, i es va establir un sistema de relacions laborals més democràtiques 
per corregir l’asimetria de les relacions laborals preexistents a 1978.

Amb la crisi com a oportunitat, des de l’arribada al Govern del Partit Popular el 
desembre de 2011, es va iniciar un procés constant i sistemàtic de desmantellament de les 
llibertats i especialment de les que afecten la manifestació pública del desacord amb les 
polítiques econòmiques del Govern.

La reforma laboral, que pràcticament va excloure la negociació col·lectiva dels 
treballadors i que va devaluar o directament va eliminar molts altres dels seus drets, no va 
semblar suficient i per això es van reforçar, amb atacs directes, totes les mesures que van 
exterioritzar el conflicte; es va utilitzar la legislació en vigor, com la Llei orgànica 4/2015, de 
30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, i l’article 315.3 del Codi penal, en el 
curt termini, i es va treballar, en el mitjà termini, per desplegar un entramat de lleis que 
asfixien la capacitat de reacció, protesta o resistència de la ciutadania i de les 
organitzacions sindicals envers les polítiques del Govern.

Així, s’ha aplicat la forma agreujada de coaccions que preveu l’article 315, apartat 3, 
del Codi penal, sobre la més atenuada de coaccions genèriques, encara que en la majoria 
dels casos els fets no es puguin entendre com a violents o coactius i, en conseqüència, 
com un risc cert per a la integritat de les persones o dels béns o les instal·lacions on es 
duen a terme. Amb aquesta aplicació de la llei s’ha tractat de dissuadir els ciutadans 
d’exercir el seu dret a la vaga i, en conseqüència, la seva llibertat sindical.

Si bé la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, va mitigar la resposta punitiva de la Llei, 
aquesta no dona una resposta proporcionada, ni hi afegeix res de nou ni necessari atenent 
la finalitat que la norma atenia. Per això, l’article 315.3 del Codi penal ha de desaparèixer 
del nostre ordenament punitiu, atès que el delicte genèric de coaccions ja protegeix de 
manera adequada la llibertat de no fer vaga.

D’altra banda, totes aquestes actuacions no s’ajusten ni a les previsions del nostre 
sistema constitucional ni a les obligacions que té Espanya com a signatària dels diferents 
textos nascuts a l’Organització Internacional del Treball.

Finalment, han estat les raons abans exposades i una manera d’interpretació del 
delicte, que en va ampliar l’aplicació en sentit contrari a com s’hauria d’interpretar tenint en 
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compte la doctrina constitucional existent sobre aquest delicte i el deure de qualsevol 
intèrpret d’evitar que la interpretació de la norma dissuadeixi de l’exercici del dret 
fonamental que limita, les que ens porten a la necessitat de proposar la supressió d’aquest 
precepte.

Article únic. Modificació de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal.

Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 315 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, 
del Codi penal.

Disposició transitòria única. Revisió de sentències.

Els jutges o tribunals han de revisar les sentències fermes dictades de conformitat amb 
la legislació que es deroga.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei orgànica 

i que la facin complir.

Madrid, 22 d’abril de 2021.

FELIPE R.

El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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