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1. ABREVIATURES

ASAM  Associació Alto al Mobbing. 

ART  Article. 

CCOO  Comissions Obreres. 

CE  Constitució Espanyola. 

CGT  Confederació General del Treball. 

CP  Codi Penal. 

EX   Exemple. 

ETT  Empresa de Treball Temporal. 

INE  Institut Nacional d’Estadistica. 

ITSS  Inspecció de Treball de la Seguretat Social. 

LISOS  Llei 8/1998, de 7 d’abril, sobre infraccions i sancions en l’ordre social. 

LOIMD  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la  Igualdad entre Mujeres 

y Hombres. 

OIT  Organització Internacional del Treball. 

OMS  Organització Mundial de la Salut. 

PIB  Producte Interior Brut. 

PYME  Pequeña y Mediana Empresa. 

STC  Sentència del Tribunal Constitucional. 

STS  Sentència del Tribunal Suprem. 

TJCE  Tribunal de Justicia de las Comunidades Europees. 

TRLET  Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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TS  Tribunal Suprem. 

UOC  Universitat Oberta de Catalunya. 

UGT  Sindicat Unió General de Treballadors. 

2. RESUM DEL TEMA

Aquest treball final de grau tracta sobre els delictes contra els drets dels treballadors 

regulats en la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de noviembre. 

El treballador és la part més vulnerable d’una relació d’àmbit laboral, és a dir, es 

troba en situació de vulnerabilitat o desigualtat davant l’empresari. Per aquest motiu 

la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal protegeix, els drets 

dels treballadors. 

La realització d’aquest treball final pretén assolir 2 objectius: 

- El primer objectiu és explorar i identificar quins són els delictes contra els 

drets dels treballadors, que es troben regulats en la Llei Orgànica 10/1995, 

de 23 de novembre, del Codi Penal.  

- El segon objectiu és analitzar aquests delictes. L’anàlisis d’aquests delictes 

ens ha de permetre identificar la conducta delictiva, qui realitza aquesta 

conducta, qui és la víctima del delicte, la sanció que comporta la realització 

de la conducta delictiva i si per a la realització de determinades conductes 

expressament tipificades en la llei que compleixin unes determinades 

característiques, això suposi un augment de la sanció.  

3. PARAULES CLAU

- Treballador/a. 

- Empresari. 

- Empresa. 

- Llibertat. 
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4. METODOLOGIA

La metodologia utilitzada en aquest treball està basada en l'anàlisi i la interpretació 

de diferents materials com manuals especialitzats, el Codi Penal, blogs i articles. 

A través de l'anàlisi i la interpretació del Codi Penal, s'ha pogut crear un concepte 

dels delictes tractats. S'han utilitzat els conceptes jurídics definits a la introducció 

com: 

- Conducta Típica. 

- Subjecte Actiu. 

- Subjecte Passiu.  

- Sanció Penal. 

- Modalitat Agreujada. 

La utilització d’aquests conceptes ens ha permès identificar quina és la conducta 

delictiva, qui realitza el delicte, qui és la víctima del delicte, quina sanció penal 

comporta la realització de la conducta delictiva i si hi ha augments de pena si es 

compleixen determinades característiques. 

A partir de l'anàlisi i la interpretació de manuals, lectures i articles s'han pogut 

establir les característiques i els elements clau de cada delicte. També s'han 

utilitzat, diverses sentències per buscar aquells conceptes necessaris per entendre el 

delicte i que no es troben definits. Per la qual cosa s'han utilitzat diferents sentències 

per a identificar i establir les definicions a través de la jurisprudència. 

5. INTRODUCCIÓ

Per a analitzar i entendre correctament el contingut dels delictes contra els drets de 

treballadors o altres delictes que tenen com a subjecte passiu a un treballador o 

treballadora, és necessari tenir clar una sèrie de conceptes, com poden ser el delicte, 

els subjectes, la sanció i la modalitat agreujada.  

Abans d’entrar en matèria, és important deixar clar que els delictes que contempla 

el codi penal, són els comportaments més greus d’una societat, l’estat a través del 
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ius puniendi sanciona aquests comportaments a través del codi penal, el codi penal 

és aplicable pels jutges i els tribunals.  

El primer concepte es tracta de saber què és un delicte, podem definir el delicte com 

a una conducta típica, antijurídica, culpable i punible. Explicat amb altres paraules 

el delicte és una conducta tipificada, que potser, una conducta per acció o omissió, 

dolosa o imprudent i que està penada per la llei. 

El segon concepte, és el subjecte, i per tenir clar la figura del subjecte, hem de 

diferenciar entre 2 subjectes: 

- Actiu: És qui realitza la conducta, és a dir, qui realitza el delicte (Ex. en el

delicte d'assetjament sexual, el subjecte actiu seria l'assetjador). 

- Passiu: És el titular del bé jurídic lesionat (Ex. En el delicte d'assetjament sexual,

el subjecte passiu seria la persona que ha estat assetjada, és la persona a la qual se l'hi ha 

lesionat el seu dret a la llibertat i a la dignitat). 

El tercer concepte, és la sanció. Podem definir la sanció com tota privació o 

limitació de drets imposada a conseqüència de la realització o comissió d'un fet 

il·lícit (delicte). 

Hi ha diferents tipus de sanció penal que (privació de llibertat, privació de drets o 

multa). En funció de la seva naturalesa, gravetat i caràcter principal o accessori es 

determina la sanció o pena. 

Segons la seva naturalesa les penes poden ser: 

- Privació de llibertat. 

- Privació de drets. 

- Multa. 

Segons la seva gravetat les penes poden ser: 

- Greus. 

- Menys greus. 

- Lleus. 

Quan parlem de sancions penals, hem de distingir entre dues grans classes de 

sancions. La sanció principal, és aquella sanció o pena que va lligada directament 
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al delicte, és a dir, és la sanció que assenyala expressament el Codi Penal quan hi 

ha una comissió o realització d'una conducta delictiva. La sanció accessòria és 

aquella sanció que s'aplica juntament amb la sanció principal. (Ex. Inhabilitació per 

exercici d’un càrrec públic). Les sancions accessòries, s’apliquen si la pena és de presó 

i s'imposen algunes d'aquestes prohibicions: 

- En delictes greus, si la durada és d’un a deu anys més que la pena imposada. 

- En delictes menys greus, la durada serà d'un a cinc anys. Les penes de presó 

i les prohibicions, en aquest cas s'han de complir al mateix temps. 

El quart concepte, és la modalitat agreujada, és una sanció o pena superior a la que 

està establerta en el tipus penal bàsic en qüestió, es dóna la modalitat agreujada 

quan s'han complert una sèrie de requisits o circumstàncies a l'hora de la comissió 

o realització de la conducta delictiva.

En l’actualitat d’acord amb  les dades que pública l'Institut Nacional d'Estadística1, 

realitza un estudi de com ha evolucionat cada tipus de delicte en un període 

determinat.  

En el cas que ens pertoca, els delictes que conformen el títol XV llibre II del Codi 

Penal, han evolucionat de la següent manera:  

- 2013: 854 delictes. 

- 2014: 1018 delictes. 

- 2015: 941 delictes. 

- 2016: 1050 delictes. 

- 2017: 821 delictes. 

- 2018: 719 delictes. 

Podem veure amb aquestes dades que facilita l’INE que l’any amb el nombre de 

delictes més alt del Títol XV del Codi Penal el trobem en el 2016 amb 1.050 delictes 

d’aquest tipus, potser és degut aquest augment, a defraudadors en matèria de 

seguretat social, és a dir, en matèria d’altes a la seguretat social i d’imports de les 

cotitzacions. “El 2016 es registre un gran nombre de empresaris que tenen 

1 INE. INSTITUT NACIONAL D’ESTADISTICA. Delitos según tipo de delito y nacionalidad 

del infractor. https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t18/p466/a2010/&file=03003.px&L=0. 

https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t18/p466/a2010/&file=03003.px&L=0
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treballadors sense donar d’alta o estant donats d’alta però cotitzant per un import 

inferior al que pertoca2”, aquestes conductes les podem incloure en la conducta 

típica dels articles 311 CP que més endavant el tractarem.  

El treball en “B” forma part de l’economia submergida d’un estat, les dades són 

clares, l’economia submergida (Ex. treball en “b” o en negre) li suposen a l’Estat 

Espanyol un 24,6% PIB que són 250.000 milions d’euros 

Tot i que en l'actualitat els delictes contra els drets dels treballadors s'han reduït, 

excepte algun any que hi ha hagut un petit augment, hi ha 2 delictes que tenen com 

a subjecte passiu el treballador i no formen part del títol XV CP com són 

l'assetjament sexual i l'assetjament moral i que en l’àmbit d’una relació laboral han 

augmentat respecte als anys anteriors. 

En el cas de l’assetjament sexual en el treball, en l’any 2018 amb les dades que 

facilita Inspecció de Treball3 podem dir que han augmentat els casos d’assetjament 

sexual en el treball, però han baixat les denúncies fins a la meitat. 

El motiu pel qual les víctimes de delictes d'assetjament sexual en el lloc de treball, 

no denuncien aquestes pràctiques, és per por a les amenaces i represàlies (en forma 

d’acomiadaments, canvis de jornada, canvis de lloc de treball...), tal com afirmar el 

sindicat UGT4. 

En el cas de l’assetjament moral, és a dir, el mobbing laboral, ens trobem que els 

últims anys ha augmentat el nombre casos. Concretament a Espanya hi un 15% de 

treballadors que ha patit un cas de mobbing en el seu entorn laboral i amb les dades 

que facilita l’Associació Alto al Mobbing (ASAM)5, la majoria de víctimes tampoc 

denuncien per por a les represàlies, la burocràcia i per la lentitud judicial que fan 

que les víctimes es desanimin i no acabin denunciant6. 

2 ZAMORA, S. (2008) El empleo sumergido, un millón de persones. www.diariosur.es  
3 SINDICAT UGT (2019): Acoso sexual en el trabajo: Diario el Mundo.  
4 GARCÍA, E. (2019) Responsable del departamento de la dona del sindicato. Acoso sexual en el 

trabajo del diario el Mundo.  
5 ASOCIACIÓN ALTO AL MOBBING ASAM (2017): Estudio sobre el mobbing en el lugar de 

trabajado. Revisita online Pymes y Autónomos.  
6 SINDICAT CCOO (2019): Estudio sobre el mobbing en el lugar de trabajo publicado per la 

revista online Pymes y Autónomos 

http://www.diariosur.es/
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Els delictes contra els drets treballadors “s’associen normalment, al bloc de delictes 

econòmics”7.  

El legislador va separar en dos títols els delictes contra els drets dels treballadors i 

els delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic. 

Actualment el Títol XV del Codi Penal Espanyol regula els delictes contra els drets 

de treballadors, el qual està format per una sèrie de matèries que forma el denominat 

Dret Penal del Treball, concretament el dret penal del treball està format pels 

articles 311 a 318 del CP 

El Dret Penal del Treball, es pot definir“ com la regulació penal d’alguns aspectes 

de la relació individual o col·lectiva del treball”8. Exemples d’aquests aspectes:  

- Discriminació. 

- Llibertat Sindical. 

- Dret a la Vaga. 

Però en un sentit més ampli, el Dret Penal del Treball també es fa càrrec d’aquells 

casos que afectin els drets del treballador encara que no existeixi una relació laboral 

prèvia, un exemple clar que trobem en aquest sentit és el delicte de 

tracta éssers humans. 

Amb altres paraules el que pretén el Dret Penal del Treball és protegir, per una 

banda l'interès que té l'estat perquè el treball es desenvolupi amb unes certes 

condicions mínimes, i per altra banda, protegir els drets del ciutadà derivats de la 

seva condició de treballador (llibertat en el treball, estabilitat en l'ocupació, llibertat 

sindical, llibertat de fer vaga...) 

7 MORALES GARCÍA, O.  (2016) Delicte penal econòmic. Mòdul 8 Delictes contra els drets dels 

treballadors – Universitat Oberta de Catalunya (UOC). (Pàg 5) 
8 BAYLOS GRAU, A. y TERRADILLOS BASOCO, J. (1990): Derecho Penal del Trabajo 

pàg.27. Madrid: Trotta.  
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Dins del Títol XV del Codi Penal Espanyol trobem els següents delictes9: 

- Art. 311 CP Delicte d’imposició de condicions il·legals de treball. 

- Art. 312 CP Delicte de tràfic il·legal de mà d’obra.  

- Art. 313 CP Delicte de migració fraudulenta il·legal. 

- Art. 314 CP Delicte de discriminació laboral. 

- Art. 315 CP Delicte contra la llibertat sindical i dret a vaga. 

- Art. 316 i 317 CP Delicte contra la salut i la seguretat dels treballadors. 

- Art. 318 bis CP Delites contra els drets dels ciutadans estrangers. 

Els elements característics d'aquests delictes són: 

- El subjecte actiu: En aquest tipus de delictes ha de ser l'empresari. En 

aquest cas s'entén la figura d'empresari com persona tant física com jurídica, 

qualsevol classe de societat (mercantil o civil) i qualsevol classe de grup 

(com grups d'empreses, unió temporal d'empreses, grups polítics, 

cooperatives, sindicats, administracions públiques). 

- El subjecte passiu: En aquests tipus de delictes, són els treballadors que 

realitzen funcions tant públiques com privades, de forma aliena, tant siguin 

nacionals com estrangers. 

Més concretament el subjecte passiu d’aquests tipus de delicte són10: 

- Persones que presten serveis sota l'àmbit d'organització i direcció aliena i 

que l'activitat no estigui legalment reconeguda (Ex. Art. 311, 312...). 

- Immigrants en situació administrativa irregular (Ex. Art. 313). 

- Persones que tinguin un lloc de treball, sigui o no legal el contracte de 

treball. 

- Totes aquelles persones que tinguin una relació de prestació de serveis sigui 

il·legal o no, amb causa lícita o il·lícita. 

9 CÓDIGO PENAL: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Boletín Oficial del Estado núm. 

281, de 24/11/1995. 
10 MIGUEL SANZ, M. (2016): Desajustes y problemas en la protección penal de los derechos de 

los trabajadores. Publicado por la Universidad de la Rioja. (Pág. 23 – 28)  
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Els delictes d'assetjament, no formen part del Títol XV del Codi Penal i poden tenir 

com a subjecte passiu a qualsevol persona. Quan aquest delicte es produeixi en el 

marc d’una relació laboral, es considera un delicte contra els drets del treballador o 

treballadora, perquè el que s'està fent lesionar els drets fonamentals de llibertat i 

dignitat que es troben regulats en la Constitució Espanyola. 

Aquests delictes d’assetjament són els següents11: 

- Art. 173.1 CP Assetjament laboral d’un superior jeràrquic. 

- Art. 184 CP Assetjament sexual en l’àmbit laboral. 

Aquests dos delictes tenen en comú amb els delictes del títol XV, que el subjecte 

passiu pot ser un treballador o una treballadora, però a grans trets trobem 

dues diferències: 

- La primera diferencia, és el subjecte passiu, en els delictes d'assetjament 

sexual i moral, potser un treballador o qualsevol personal, en canvi els 

delictes del títol XV només fan referència com a subjecte passiu el 

treballador o treballadora. 

- La segona diferencia, la trobem en el subjecte actiu, en els delictes 

d'assetjament sexual i moral potser l'empresari, un company o companya de 

treball del mateix nivell jeràrquic, un superior jeràrquic o persona que no 

forma part de la plantilla de l'empresa o organització (client, proveïdor, 

distribuïdor...). En canvi en els delictes del títol XV, l'únic que pot ser 

subjecte actiu és l’empresari. 

6. ANÁLISIS DEL TÍTOL XV DEL CODI PENAL

El primer element d’estudi serà els articles del títol XV del Codi Penal, que van des 

de l’article 311 al 318.  

11 CÓDIGO PENAL: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Boletín Oficial del Estado núm. 

281, de 24/11/1995. 
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Analitzant diferents manuals, articles i altres lectures12 que fan referència a L’àmbit 

del Dret Penal del Treball, es pot veure perfectament com els autors divideixen 

aquests articles en 2 grups. 

El primer grup està format per aquells delictes que afecten drets que surten a la 

Constitució com:  

- Art. 311 CP Imposició de condicions il·legals de treball. 

- Art. 314 CP Delicte de discriminació laboral. 

- Art. 315 CP Delicte contra la llibertat sindical i dret a vaga. 

El segon grup està format pels delictes contra els béns individuals i immigració 

clandestina com:  

- Art. 312 CP Delicte de tràfic il·legal de mà d’obra.  

- Art. 313 CP Delicte de migració fraudulenta il·legal. 

- Art. 316 i 317 CP Delicte contra la salut i la seguretat dels treballadors. 

- Art. 318 bis CP Delites contra els drets dels ciutadans estrangers. 

Així, doncs passem a l’anàlisis d’aquests 8 articles del títol XV del Codi Penal que 

van de de l’article 311 al 318 seguint l’ordre del mateix Codi Penal.  

6.1. DELICTE D’IMPOSICIÓ DE CONDICIONS IL·LEGALS DE 

TREBALL  

Article 311: Seran castigats amb les penes de presó de sis mesos a sis anys i multa 

de sis a dotze mesos13: 

1. Els que, mitjançant engany o abús de situació de necessitat, imposin als

treballadors al seu servei condicions laborals o de Seguretat Social que

perjudiquin, suprimeixin o restringeixin els drets que tinguin reconeguts per

disposicions legals, convenis col·lectius o contracte individual.

2. Els que donin ocupació simultàniament a una pluralitat de treballadors

sense comunicar la seva alta en el règim de la Seguretat Social que

12 BAYLOS GRAU, A. y TERRADILLOS BASOCO, J. (1990): Derecho Penal del Trabajo. 
Madrid: Trotta.  (Pág. 27) 
13 CÓDIGO PENAL: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Boletín Oficial del Estado núm. 
281, de 24/11/1995. 
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correspongui o, en el seu cas, sense haver obtingut la corresponent 

autorització de treball, sempre que el nombre de treballadors afectats sigui 

almenys de: 

a) El vint-i-cinc per cent, en les empreses o centres de treball que

ocupin a més de cent treballadors.

b) El cinquanta per cent, en les empreses o centres de treball que

ocupin a més de deu treballadors i no més de cent.

c) La totalitat d'aquests, en les empreses o centres de treball que

ocupin a més de cinc i no més de deu treballadors.

3. Els que en el supòsit de transmissió d'empreses, amb coneixement dels

procediments descrits en els apartats anteriors, mantinguin les referides

condicions imposades per un altre.

4. Si les conductes ressenyades en els apartats anteriors es duguessin a terme

amb violència o intimidació s'imposaran les penes superiors en grau.

Article 311 bis.  Serà castigat amb la pena de presó de tres a divuit mesos o multa 

de dotze a trenta mesos, tret que els fets estiguin castigats amb una pena més greu 

en un altre precepte d'aquest Codi, qui: 

a) De manera reiterada, empri o doni ocupació a ciutadans estrangers que

manquin de permís de treball.

b) Doni ocupació a un menor d'edat que manqui de permís de treball.14

6.1.1 Conducta Típica 

La conducta d'aquest delicte, seria una conducta d'acció, perquè el subjecte actiu 

és conscient de què té a càrrec seu a un o més treballadors que desenvolupant una 

prestació de serveis sota unes condicions que no són les establertes o que 

simplement són contràries a l'ordenament jurídic vigent en el moment de la 

comissió o realització de la conducta. 

14 CÓDIGO PENAL: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Boletín Oficial del Estado núm. 
281, de 24/11/1995. 
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Analitzant l'article podem apreciar 3 supòsits de conducta: 

La primera conducta és la que mitjançant engany o abús de la situació de la 

necessitat, imposin als treballadors condicions de treball i seguretat social que 

perjudiquin, eliminant o limitant els seus drets reconeguts per ostentar la condició 

de treballador.  

La segona conducta la de l’ocupació simultània de una pluralitat de 

treballadors sense donar d'alta a la seguretat social o sense tenir el corresponent 

permís de treball. Aquesta conducta està lligada a una escala en funció del nombre 

de treballadors de l'empresa i el nombre de treballadors sense donar d'alta, aquesta 

escala és molt útil per identificar les conductes que suposin la realització d'aquests 

delictes, doncs, en les conductes o pràctiques que no arriben als barems d'aquesta 

escala intervé la Inspecció de Treball de la Seguretat Social. Aquesta escala és la 

següent: 

- Empreses de més de 100 treballadors, 25% de treballadors sense donar 

d'alta. 

- Empreses de més de 10 i no més de 100 treballadors, 50% de treballadors 

sense donar d'alta. 

- Empreses de més de 5 i no més de 10 treballadors, 100% de treballadors 

sense donar d'alta. 

Com he fet esment abans si no s’arriben aquests barems intervé ITSS, si s'arriba o 

se supera aquest barem intervé el Codi Penal, per tant intervé l'Ordre Jurisdiccional 

Penal.  

Dintre de la conducta d’ocupació simultània podem extreure 2 classes de conductes: 

- La contractació simultània de treballadors de nacionalitat Espanyola, 

comunitaris de la Unió Europea o de nacionalitat estrangera sense donar 

d'alta a la seguretat. 

- La contractació simultània de treballadors sense autorització de treball. 
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La tercera conducta és la dels casos de transmissió d'empreses o centres, que tinguin 

el coneixement de les pràctiques i conductes anteriors, les mantinguin.  

La transmissió d’empreses s’ha de fer en els termes que estableix l’article 44 de 

l’Estatut dels Treballadors, aquest article defineix la transmissió d’empresa, com el 

canvi de titularitat de l’empresa, centre de treball o d’unitat productiva autònoma 

d’aquesta, no s’extingeixen la relació laboral, sinó que el nou empresari queda 

subrogat en els drets i obligacions laborals anteriors.15 

6.1.2 Característiques 

Una de les de característiques d'aquest delicte, és que és un “delito doloso", en el 

redactat de l'article ja ens indica que hi ha "dolo", la paraula engany o abús de 

situació de necessitat, ja ens deixa entreveure el "dolo" i que el subjecte actiu és 

plenament conscient de la conducta.  

Un dels elements clau d’aquest delicte és l’abús de situació de necessitat. La 

jurisprudència16 entén i interpreta aquest concepte en 2 sentits diferents: 

- El primer sentit, que degut l'actual situació i estructura desigual del mercat 

de treball i que l'empresari imposa les condicions de treball, podem apreciar 

aquesta situació d'abús de situació de necessitat a totes les relacions de 

caràcter laboral. 

- El segon sentit, per diversos autors per tal de poder apreciar una situació 

d'abús de situació de necessitat, hi ha d'haver per part de l'empresari una 

situació d'aprofitament en un moment determinat en el qual el treballador es 

trobi en una situació de precarietat. 

15 Article 44 del Text Refós Llei Estatut dels Treballadors  
16 Sentencia del Tribunal Supremo Sala de lo penal 1303/2017 del 5 de abril de 2017. 
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6.1.3 Subjectes 

Subjecte Actiu 

El Subjecte actiu en aquest delicte és l'empresari, ja que només ell té la capacitat de 

vulnerar el bé jurídic tutelat. Són els empresaris qui reben la prestació de serveis 

per part dels treballadors. 

El problema el trobem en els grups d'empreses, subcontractació i amb empreses de 

treball temporal, que no deixen clar qui rep la prestació de serveis per part dels 

treballadors. 

Pel que fa al grup d'empreses hi ha una gran llacuna especialment greu en els 

aspectes laborals i és la jurisprudència qui dóna les respostes per identificar el 

funcionament d'un grup d'empreses, per tant, d’identificar qui rep la prestació de 

serveis. 

En les subcontractacions el mecanisme que s'utilitza és la responsabilitat solidària, 

entre l'empresari principal i el contractista. Això provoca en aquest cas que 

l'empresari es converteixi en partícip del delicte. El gran problema, el trobem a les 

empreses de treball temporal (ETT), "a causa de la doble dependència del 

treballador, a l'empresa usuari i a l'empresa cedent.”17. La jurisprudència18 ens diu 

que les “irregularitats en matèria de contractació i seguretat social són imputables 

a l'empresa de treball temporal, és a dir, a l'empresari cedent i l'empresa usuària 

serà la responsable en matèries de condicions de treball”. 

Subjecte Passiu 

És més fàcil determinar el subjecte passiu, que és el titular del bé jurídic, és a dir, 

el treballador que presta serveis retribuïts per compte aliena. A priori sembla fàcil 

determinar qui és el subjecte passiu però la jurisprudència ho ha hagut de clarificar. 

17 PÉREZ HERNÁNDEZ, S. (2014):  El delito de imposición de condiciones ilegales de trabajo y 

de la seguridad social. Especial consideración del abuso de situación de necesidad como medio 

comisivo. (pág. 13). 
18 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. 4514/2015, de la Sala de lo Social 

del 23 de septiembre de 2019.  
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S'aplica a totes les relacions laborals siguin amb contracte o no, amb 

independència de què el treballador estigui en situació legal, que sigui immigrant 

il·legal o que la relació provingui d'un contracte de treball amb una causa il·lícita19. 

L'article 311 CP, no protegeix de les conseqüències del contracte de treball sinó de 

la situació de les persones que presten serveis per un altre. 

Cal fer esment que s'exclouen d'aquest article les relacions excloses de l'àmbit 

laboral com: 

- Funcionari. 

- Personal assimilat. 

- Consellers o membres d'òrgans d'administració d'empreses. 

- Treballs familiars, d'amistat, benevolència o bona voluntat.  

S'exclouen totes aquelles relacions que els hi falta les denominades "notes 

de laboralitat". És a dir, que no siguin objecte del Dret Laboral i per tant també 

queden excloses del Dret Penal del Treball. 

6.1.4 Sanció Penal 

Al subjecte actiu que realitzi alguna de les conductes típiques d'aquest delicte, se 

l'hi aplicarà una sanció consistent en, una pena privativa de llibertat (presó de 

sis mesos a sis anys) i una pena patrimonial (multa de sis a dotze mesos).  

Cal tenir present que no hi haurà un delicte per cada treballador, és a dir, no hi haurà 

un delicte per cada treballador contractat de manera irregular. El motiu és 

perquè "la pluralitat de contractacions és un element configurador de la conducta 

típica”20. 

19 MUÑOZ SÁNCHEZ, J. (2008) El delito de imposición de condiciones ilegales de trabajo del 
Art.311 del Código Penal en el Marco del Derecho Penal del Trabajo. Navarra. Editorial Aranzadi 

S.A. (pág. 42-48). 

20 WOLTERS KLUWER: Delitos contra los derechos de los trabajadores. Guías jurídicas para 
empresas, ámbito penal apartado segundo.  

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.  

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjI0sLtbLUouLM_DxbIwMDCwNzA7BAZlqlS35ySGVBqm1aYk5xKgAyEztuNQAAAA==WKE
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6.1.5 Modalitat Agreujada 

Aquest delicte té dues modalitats agreujades, és a dir, una sèrie de requisits que si 

es donen hi haurà una pena superior a l'establerta. 

En la primera modalitat agreujada, parlem de quan es realitza la conducta típica a 

través de la violència i la intimidació i s'imposaran unes penes superiors en grau. 

En l'altra modalitat agreujada la trobem a l'article 311 bis, en què per una pena 

privativa de llibertat de tres a divuit mesos o multa dotze a trenta mesos, excepte en 

els següents casos que seran castigats amb una pena més greu quan:  

- De forma continuada i reincident donin ocupació a ciutadans estranger que 

no tinguin l'autorització permitent per treballador. 

- Ocupin o donin ocupació a menors d'edat sense autorització per treball. 

Estem parlant de menors de 18 anys i major 16 anys, menors que es troben 

en situació irregular a Espanya, menors de 16 anys que no treballin en 

espectacles públics.  

6.2. DELITE DE TRÀFIC IL·LEGAL DE MÀ D’OBRA 

Article 31221 

1. Seran castigats amb les penes de presó de dos a cinc anys i multa de sis a

dotze mesos, els que trafiquin de manera il·legal amb mà d'obra.

2. En la mateixa pena incorreran els qui reclutin persones o les determinin a

abandonar el seu lloc de treball oferint ocupació o condicions de treball

enganyoses o falses, i els que emprin a súbdits estrangers sense permís de

treball en condicions que perjudiquin, suprimeixin o restringeixin els drets

que tinguessin reconeguts per disposicions legals, convenis col·lectius o

contracte individual.

21 CÓDIGO PENAL: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Boletín Oficial del Estado núm. 
281, de 24/11/1995. 
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6.2.1 Conducta Típica 

La conducta d'aquest delicte, és una conducta d'acció, per tant és un 

“delito doloso”, és a dir, la conducta típica és realitzada plenament conscient i 

amb malícia. 

Analitzant el contingut de l'article trobem dues conductes típiques, és a dir, podem 

determinar el tràfic il·legal de mà d'obra de dues maneres. 

La primera manera és la col·locació de treballadors al marge dels mecanismes i 

procediments legals (Ex. Llei 10/1994 de 19 de maig, sobre mesures urgents de foment de 

l'ocupació). Aquesta primera manera de definir el tràfic il·legal de mà d'obra ens parla 

de traficar, comerciar, és a dir, la mediació no autoritzada ni tampoc establerta 

legalment de contractes amb única finalitat d'ànim de lucre. Per sancionar 

penalment aquesta conducta típica només cal la vulneració o l’incompliment de la 

normativa vigent i que posi en perill els drets dels treballadors.22 

La segona conducta típica, és a dir, l'altre forma que hi ha per determinar el 

concepte de tràfic il·legal de mà d'obra, és per aquelles que reclutin personal o les 

determinin a abandonar el seu lloc de treball oferint ocupació o condicions de treball 

falses i enganyoses i també per aquelles que donin ocupació a persones de 

nacionalitat estrangera sense permís de treball. 

6.2.2 Característiques 

El bé jurídic protegit, seria indemnitat de la relació laboral, imposant sancions 

aquelles persones que realitzin i permetin situacions d'explotació i no protecció dels 

treballadors. Tant l'article del Codi Penal com la jurisprudència (Ex. STS Sala 

de lo penal, secció 1, Rec 449/2003 del 08 de març de 2004) “ens diuen que l'explotació i la 

no protecció dels treballadors ha de ser directa”.  La conducta típica d'aquest 

delicte és la realització plenament conscient i amb malícia.23 

Un exemple clar d'aquest delicte és el següent: Empresari titular d'un bordell (club d'alterne) que té 

majoritàriament dones estrangeres sense autorització per treballar, que es troben en situació 

22 Llei 10/1994 de 19 de maig, sobre mesures urgents de foment de l’ocupació. 
23 Sentencia del Tribunal Supremo Sala de lo penal, sección 1, Rec 449/2003 del 08 de marzo de 

2004. 
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indocumentada i sense permís de residència, realitzant treballs sexuals a canvi de diners i que aquests 

diners se'ls queda l'empresari titular del bordell que és on realitzen aquests treballs sexuals. 

6.2.3 Subjectes 

Subjecte Actiu 

És empresari, que és la persona que es beneficia del treball d’aquelles persones que 

estan en situació il·legal o que aquelles que enganya amb condicions de treball 

enganyoses. Un exemple podria ser el propietari d'un bordell o "club d'alterne". 

Subjecte Passiu 

És el treballador, que és aquella persona que està realitzant el treball per compte 

alinea i pel qual l'empresari rep un benefici. 

Per ser considerat subjecte passiu d'aquest delicte s'han de reunir diverses 

característiques com:  

- Ser ciutadà estranger. 

- No tenir permís per treballar. 

La majoria de subjectes passius són persones de nacionalitat estrangera que es 

troben a Espanya indocumentades i sense permís o autorització de residència. 

 La majoria d'aquestes persones accedeixen a l'Estat Espanyol com a turistes. Un 

exemple clar de subjecte passiu són la majoria de treballadores sexuals, normalment són dones 

estrangeres sense permís de treball. 

6.2.4 Sanció Penal 

La sanció penal pels subjectes actius que realitzin la conducta típica, seran castigats 

amb penes de presó de dos a cinc anys. I multa de sis a dotze mesos, els que trafiquin 

de manera il·legal amb mà d'obra.  
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6.3. DELICTE DE MIGRACIÓ FRAUDULENTA 

Article 31324  

El qué determinés o afavorís l'emigració d'alguna persona a un altre país simulant 

contracte o col·locació, o usant d'un altre engany semblant, serà castigat amb la 

pena prevista en l'article anterior. 

6.3.1 Conducta Típica 

En l'article 313 CP  trobem només  una conducta a diferència dels 

articles anteriors on podem trobar diferents conductes. La conducta típica que 

regula aquest article és el següent: Qui determini o afavoreix la migració d'alguna 

persona d'uns altres país, simulant una contractació o col·locació utilitzant l'engany 

o qualsevol altre mètode semblant.

En referència a la conducta d'aquest article, s'ha de dir que no és la redacció 

original, la Llei Orgànica 5/2010 del 22 de juny modifica la Llei Orgànica 10/1995 

del 23 de novembre del Codi Penal, que establia com a  redacció original la 

següent: “El que promou o afavoreixi por qualsevol mitjà la immigració clandestina 

de Treballadors a Espanya, serà castigat amb la pena prevista a l'article anterior. 

Amb la mateixa pena es castiga el que, simulant contracte o ·locació, utilitzant 

engany o través de qualsevol altre mitjà semblant afavoreixi l'emigració d'alguna 

persona a altre país”. 

El canvi en el redactat en conducta tipificada, és en l’expressió, “immigració 

clandestina de treballadors a Espanya”. Podem definir la immigració com a 

l'entrada en un país o regió per part de persones que van néixer o són procedents 

d'un altre Estat o regió. La nova redacció de l’article 313 CP fa referència a la 

migració. 

Comparant les dues redaccions de l’article 313 CP, veiem que la primera redacció 

prohibeix l’entrada clandestina de treballadors a Espanya i amb la modificació en 

la redacció de l’article 313 CP ens parla de la prohibició l’entrada clandestina a 

24 CÓDIGO PENAL: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Boletín Oficial del Estado núm. 
281, de 24/11/1995. 
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Espanya i també la sortida d’un treballador de nacionalitat espanyola a un altre país 

sota engany simulant un contracte o col·locació. 

6.3.2 Característiques 

Una de les característiques més important d’aquest article és la seva importància, a 

causa del fet què el fenomen de la migració a l’estat espanyol és un fenomen de 

llarg duració, és a dir, és una realitat present des de fa uns quants anys.  

Pel que fa a la immigració, les dades que publica Frontex25 són clares, l’Estat 

Espanyol és el quart estat de la Unió Europea amb més entrades d’immigració 

clandestina. La majoria d’aquestes entrades clandestines a Espanya es fan sota una 

promesa d’un treball, és a dir, sota una promesa de contractació i col·locació a 

través de l’engany. 

Pel que fa al cas d’emigració ens trobem que l’emigració d’espanyols a altres països 

en recerca de treball o millores de condicions de treball han augmentat des de l’inici 

de la crisi. Veient aquestes dades que ens ofereix l’Institut Nacional d’Estadística26, 

quadra perfectament aquest canvi en la redacció de l’article, afegint l’emigració 

fraudulenta dos anys després de l’inici de la crisi econòmica el 2008 que va 

provocar un augment de l’emigració d’espanyols altres països. Aquesta reforma del 

2010 es realitza per protegir el nombre elevant de persones que emigren a altres 

països per què ho facin en condicions de seguretat en el sentit de no ser enganyades 

amb falses promeses de contractes o col·locacions de treball.    

6.3.3 Subjectes 

Subjecte Actiu 

El subjecte actiu que realitza l’acció. L’article no acaba de deixar clar qui és. En 

l’article 313 a priori el subjectiu actiu és l’empresa, però el redactat d’aquest article 

25 CARO, L. (2018): Publicado por el Diario ABC: Las mafias introdujeron en España a tres de 
cada cuatro inmigrantes en 2017 realizado con los datos que pública FRONTEX.  
26 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA: Flujo de inmigración procedente del extranjero 
por año, país de origen y nacionalidad (española/extranjera). 
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313 no acaba de deixar clar qui és el subjecte d’actiu, concretament diu “qui 

determini o afavoreixi l’emigració” en cap moment diu que és l’empresari.  

Subjecte Passiu 

Respecte del subjecte passiu s’entén que són els treballadors i treballadores, però el 

legislador igual que amb el subjecte actiu no deixa clar qui és, concretament diu 

que “alguna persona”. Analitzant l’article podem deduir que el subjecte passiu 

d’aquest article potser qualsevol persona. Però la jurisprudència a través de 

sentències com per exemple STS 112/1998, 3 de Febrer de 1998 en el fonament 

jurídic número 2 de la sentència diu “s'hauria comès amb l'activitat dirigida a 

facilitar treball a estrangers, residents fora d'Espanya, mancats dels requisits 

exigits per la Legislació Administrativa Espanyola per a treballar a Espanya i una 

vegada arribats a territori espanyol no compleix aquesta activitat de facilitar al 

treball”. Així doncs, admeten que l’únic subjecte passiu són els treballadors que 

són els que accepten a través d’una proposta enganyosa d’un contracte o col·locació 

de treball.  

6.3.4 Sanció Penal 

És la mateixa que s’aplica per la realització de la conducta típica de l’article 312 

del Codi Penal.  

6.4. DELICTE DE DISCRIMINACIÓ LABORAL 

Article 31427 

Els que produeixin una greu discriminació en l'ocupació, públic o privat, contra 

alguna persona per raó de la seva ideologia, religió o creences, la seva pertinença 

a una ètnia, raça o nació, el seu sexe, orientació sexual, situació familiar, malaltia 

o discapacitat, per ostentar la representació legal o sindical dels treballadors, pel

parentiu amb altres treballadors de l'empresa o per l'ús d'alguna de les llengües 

oficials dins de l'Estat espanyol, i no restableixin la situació d'igualtat davant la 

llei després de requeriment o sanció administrativa, reparant els danys econòmics 

27 CÓDIGO PENAL: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Boletín Oficial del Estado núm. 
281, de 24/11/1995. 
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que s'hagin derivat, seran castigats amb la pena de presó de sis mesos a dos anys 

o multa de 12 a 24 mesos.

6.4.1 Conducta Típica 

Els qui produeixin una greu discriminació en la feina, pública o privada, contra 

alguna persona per raó de la seva ideologia, religió o creences, la seva pertinença a 

una ètnia, raça o nació, el seu sexe, orientació sexual, situació familiar, malaltia o 

discapacitat, perquè tenen la representació legal o sindical dels treballadors, per 

parentiu amb altres treballadors de l’empresa o per l’ús d’alguna de les llengües 

oficials dins de l’Estat espanyol, i no restableixin la situació d’igualtat davant la llei 

després d’un requeriment o una sanció administrativa, i reparin els danys econòmics 

que n’hagin derivat. 

Cal dir en relació amb aquesta conducta que el dret administratiu a través de l’article 

(8.12 LISOS) també preveu infraccions i sancions relatives als supòsits de 

discriminació en el lloc de treball.  

En aquest delicte en concret primer intervé el dret administratiu aplicant l’article 

(8.12 LISOS) i després intervé el dret penal sempre i quan es donin una sèrie de 

requisits.  

- Que no s’hagi restablert la situació d’igualtat davant la llei després d’haver 

estat requerit o sancionat administrativament.  

- Que no s’hagin reparat els danys econòmics que s’han pogut patir derivats 

de la discriminació laboral. 

S’ha de dir que en aquest cas el dret penal el que fa és sancionar un tipus de 

desobediència, perquè per sancionar per via penal, s’ha hagut de requerir per via 

administrativa al subjecte actiu el cessament d’aquesta conducta de discriminació, 

si al subjecte actiu no cessa aquesta conducta, després es pot sancionar per via penal. 

Per això es diu que s’està sancionant un tipus de desobediència.   

El més important d’aquest article es que no és podrà sancionar per via penal si no 

s’ha requerit prèviament al subjecte actiu que cessi la discriminació i aquest no ho 

hagi fet.   
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6.4.2 Característiques 

L’element importantíssim d’aquest article del Codi Penal, és la paraula 

discriminació.  

Podem definir la discriminació com un tracte diferenciat, en funció d’alguna 

característica com pot ser (Ex. sexe, orientació sexual, ètnia, edat, estat de salut, etc..)  

Hi ha tres tipus de discriminació, la directa, la indirecta i la positiva28 

Discriminació directa és el tipus de discriminació més fàcil de detectar, és quan la 

persona rep directament un tracte diferenciat.  

Els exemples més importants i comuns de discriminació directa són: 

- Ordre de discriminar directament per raó de sexe 

- Tracte advers per presentar una queixa en relació amb els temes 

anteriors. 

La discriminació indirecta és la menys visible i per tant és la més difícil 

d’identificar, més concretament és una conducta, mesura o política aparentment 

neutra que en realitat suposa un tracte diferent cap a una persona o grup de persones. 

Aquests 2 tipus de discriminació estan prohibides per la llei, ja que són contràries 

al dret fonamental a la igualtat regulat en l’article 14 de la Constitució.  

La discriminació positiva és l’aplicació de polítiques, conductes, mesures... amb 

l’objectiu d’afavorir determinats grups que històricament han estat discriminats, el 

principal objectiu d’aquesta discriminació és buscar l’equilibri amb altres grups que 

no han estat discriminats (Ex. Bonificacions, quotes...). 

Aquest tercer tipus de discriminació sí que està permès, per la llei espanyola 

concretament en els següents articles:  

28 ARTÍCULO 6 (Discriminación directa e indirecta) y ARTÍCULO 11 (Acciones positives o 

discriminación positiva) de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombre. 
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- Art. 11 LOIMD: Per tal de fer efectiu el dret constitucional de la 

igualtat, els poders públics han d'adoptar mesures específiques en favor 

de les dones per corregir situacions patents de desigualtat de fet 

respecte dels homes. Aquestes mesures, que s'han d'aplicar mentre 

subsisteixin aquestes situacions, han de ser raonables i proporcionades 

en relació amb l'objectiu perseguit en cada cas. També les persones 

físiques i jurídiques privades poden adoptar aquest tipus de mesures en 

els termes que estableix aquesta Llei29”. 

- Art. 17.2 i 3 TRLET: "podran establir-se per llei les exclusions, reserves 

i preferències per ser contractat lliurement" i "el Govern pot regular 

mesures de reserva, durada o preferència en l'ocupació que tinguin per 

objecte facilitar la col·locació de treballadors demandants d'ocupació. 

Així mateix, "el Govern pot atorgar subvencions, desgravacions i altres 

mesures per fomentar l'ocupació de grups específics de treballadors que 

trobin dificultats especials per accedir a l'ocupació. La regulació de les 

mateixes es farà prèvia consulta a les organitzacions sindicals i 

associacions empresarials més representatives30 ". 

Una vegada identificats aquests 3 els tipus de discriminació, quins són els contraris 

a la llei i quina és la que està permesa, hem d’identificar quines matèries, 

característiques personals dels treballadors i treballadors és podem veure afectades 

tant per la discriminació directa com per la indirecta.  

Hi ha diferents matèries on podem trobar casos de discriminació laboral que poden 

formar part de la conducta típica de l’article 314 CP:  

1. Discriminació per origen ètnic: És aquell que discrimina a persones o grups

de persones per tenir un color de pell o trets físics diferents. Els exemples més

comuns en aquesta matèria:

- Negar-li una oportunitat d'ocupació o assetjar-lo per les seves característiques 

racials, incloent-hi el color de la seva pell i altres trets físics.  

29 ARTÍCULO 11: Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y hombres. 
30 ARTÍCULO 17.2 y 17.3: Texto Refundido Ley Estatuto de los Trabajadores. 
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- Separar-lo d'altres empleats o no permetre-li contacte amb clients, quan això és part 

del seu treball. 

- Demanar-li informació personal que pugui determinar la seva raça durant una 

entrevista de treball i utilitzar aquesta informació per no contractar-lo. 

2. Discriminació a persones amb discapacitat: És aquell que discrimina a

persones o grups de persones que tenen “deficiències físiques, mentals,

intel·lectuals o sensorials a llarg termini que, en interactuar amb diverses

barreres, poden impedir la seva participació plena i efectiva en la societat, en

igualtat de condicions amb als altres”31. Els exemples més comuns en aquesta matèria:

- Preguntar si pateix d'alguna discapacitat física o mental; només li poden preguntar si 

té la capacitat de realitzar un treball específic. 

- No realitzar acomodaments raonables a les instal·lacions d'acord a les necessitats dels 

empleats amb discapacitats. 

3. Discriminació per edat: Quan una persona discrimina a una altra persona o grup

de persones per motiu de l’edat, normalment la discriminació per edat la pateixen

les persones d’edat superior, perquè se’ls considera “dèbils o incapaços de fer

certes tasques”. En l’actualitat és una discriminació en alça, és curiosa la dada

que el 71% de les empreses que cotitzen a l’IBEX 35 dóna molt poca atenció o

directament cap atenció als treballadors i treballadors de 50 anys32. Els exemples

més comuns en aquesta matèria:

- Incloure preferències o limitacions d'edat en els anuncis d'ocupació. 

- Preguntar-li la seva edat a l'hora d'una entrevista sempre que aquesta informació no 

sigui utilitzada amb una finalitat legal, discriminatòria o no discriminatòria. 

Cal fer esment que no tots els tractes diferenciats són discriminacions que poden 

constituir la conducta típica de l’article 314 CP. Analitzant el principi d’igualtat, 

no prohibeix qualsevol discriminació, només prohibeix aquelles discriminacions 

injustificades, que són aquestes les que poden constituir la conducta típica de 

l’article 314 CP. En les següents Sentències del tribunal Constitucional33: 

31 ARTICLE 1: de la Convenció de drets humans de les persones amb discapacitat.  
32 MONTERO, P. (2019): El 71% de las empresas del IBEX ignora a sus empleados de más de 50 

años. Publicado por el diario on-line 65ymas.com 
33 Sentències del Tribunal Constitucional: 99/1994 y 186/2000. 



29 

- 99/1994: Fonament jurídic nº4 “Toda medida restrictiva de derechos 

fundamentales (incluido el registro de herramientas de trabajo que 

pudieran albergar contenidos íntimos o comunicaciones) ha de superar 

un test de proporcionalidad. Idoneidad. La restricción de derechos 

impuesta al trabajador debe servir para conocer la conducta laboral de 

los empleados. Necesidad. No debe existir otra medida más moderada 

con igual eficacia. Se trata de optar por la menos agresiva de todas las 

restricciones posibles. Ponderación. La medida en cuestión debe 

generar más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios 

sobre otros bienes o valores en conflicto”. 

- 186/2000: Fonament jurídic nº6 “En efecto, de conformidad con la 

doctrina de este Tribunal, la constitucionalidad de cualquier medida 

restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta 

observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí 

importan, basta con recordar que (como sintetizan las STC 66/1995, de 

8 de mayo, FJ 5; 55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 6, 7, 8 y 9; 207/1996, 

de 16 de diciembre, FJ 4 e), y 37/1998, de 17 de febrero, FJ 8) para 

comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera 

el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres 

requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible de 

conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es 

necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada 

para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de 

necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por 

derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que 

perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de 

proporcionalidad en sentido estricto)”. 

En totes aquestes sentències hem vist que en els fonaments jurídics ens parlen 

de com hem de justificar una diferència de tracte, ho hem de fer a partir del 

denominat “test d’igualtat” la mesura, la conducta ha de complir els 3 requisits 

que estableix el test d’igualtat que són:  

- Idoneïtat. 
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- Necessitat. 

- Proporcionalitat en sentit estricte. 

4. Discriminació per la imatge: Dins d’aquesta discriminació, trobem la

discriminació per l’aparença física, un exemple de discriminació és la següent

“L’empresa no selecciona a un candidat que la seva imatge pot suscitar rebuig

en favor d’un altre candidat o candidata amb menys mèrits”.

Aquesta Sentència del Tribunal Constitucional del 26 de març de 2001, defensa

el dret a la pròpia imatge. “El Constitucional define el derecho a la propia

imagen como un derecho que “que atribuye a su titular un derecho a determinar

la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que puede

tener difusión pública. La facultad otorgada por este derecho, en tanto que

derecho fundamental, consiste en esencia en impedir la obtención,

reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no

autorizado, sea cual sea la finalidad –informativa, comercial, científica,

cultural, etc.– perseguida por quien la capta o difunde”

5. Discriminació per raó de sexe: He deixat la discriminació per raó de sexe pel

final, doncs, actualment la majoria de casos de discriminació en els llocs de

treball a l’Estat Espanyol són per discriminació per raó de sexe.

La discriminació per raó de sexe, neix a partir de l’establiment de la divisió en 

el treball que sorgeix del sistema patriarcal. S’ha de dir que neix d’aquella idea 

que les persones hem de complir amb els rols i estereotips preestablerts34. 

En l’àmbit del mercat de treball aquests rols provoquen el que es denomina la 

divisió sexual del treball, és a dir, els rols. I aquests rols preestablerts diuen que 

els homes són els que han de realitzar les taques d’àmbit públic i de la funció 

productiva. En canvi les dones han de realitzar les taques d’àmbit domèstic, 

funció reproductiva i cures.  

34 SORRIBES CARO. H, MARTÍN EMBUENA. L i CARO, BLANCO. C (2008): Identitat, 

gènere i adolescència. proposta coeducativa per a la prevenció de la discriminació sexista i 

homofòbia. Treball de recerca subvencionat per l’Institut Català de les Dones. (Pàg. 8) 
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La discriminació per raó de sexe és la més nombrosa, dintre podem trobar 

diferents tipus, en aquest tipus se’ls hi aplicarà l’article 314 CP quan es sancioni 

o requereixi administrativament al subjecte passiu i aquest no restableixi la

igualtat que marqui la llei. Aquestes matèries que es poden incloure dins de la 

discriminació per raó de sexe són les següents:  

- Accés a l’ocupació i Selecció de personal: Perquè no sigui considerada 

una discriminació injustificada, per l’article 314 CP, el gènere ha de 

constituir un requisit professional essencial i determinat i la diferencia 

ha de tenir un objectiu legítim i proporcionat.  

- Discriminació en les retribucions: En subtipus de discriminació per raó 

de sexe trobem la denominada escletxa salarial “és un indicador que 

mesura la diferència entre els ingressos mitjans de les dones i homes 

com a percentatge dels ingressos dels homes”. En la discriminació per 

raó de sexe en les retribucions es considera salari la totalitat de les 

percepcions econòmiques dels treballadors, en diners o en espècie, per 

la prestació professional dels serveis laborals.  

- Discriminació en la classificació professional: És un subtipus de 

discriminació per raó de sexe, la Sentencia Juzgado de lo Social 13 de 

Barcelona núm. 336/2007 de 30 de Julio de 2007 aprecia dins aquest 

subtipus de discriminació per raó de sexe tant la promoció com la 

formació professional. La Sentència del Jutjat de Social nº13 de 

Barcelona en els fonaments jurídics, diu que “El sistema de promoción 

aún cuando efectuado conforme a una norma convencional, es aplicado 

por la empresa de forma que restringe el ejercicio del derecho de la 

mujer a su promoción. El sistema utilizado no da lugar a que las mujeres 

puedan solicitar la promoción (está mal visto, no es habitual), ni a que 

los trabajadores o centrales sindicales sepan qué vacantes hay, quién 

puede pedirlas, qué requisitos se exigen, quién ha ascendido y a qué 

cargo anualmente, etc. Todo ello produce objetivamente una gran 

desigualdad de trato discriminando a las trabajadoras.  



32 

Aprecia discriminació indirecta sempre que afecti la promoció i la 

formació professional35. Una altre sentència important en aquesta 

matèria:  

 Sentència del Tribunal Suprem de 18 de juliol de 2011: “Se

aborda el sistema de promoción aplicable en unos conocidos

grandes almacenes donde el ascenso a las categorías más altas

depende del sistema de libre designación y evaluación

continuada por el superior, sin que la existencia de vacantes y

requisitos para cubrirlas se publicite. El resultado es que la

presencia de mujeres en dichas categorías es muy baja,

alegando la empresa que ello se debe a que éstas son,

mayoritariamente, trabajadoras a tiempo parcial. El TS, tras

una larga exposición del contenido de las normas comunitarias

y de la doctrina del TJCE, llega a la conclusión de que ese

sistema de promoción profesional incurre en una discriminación

indirecta, ya que produce resultados discriminatorios sin

justificación objetiva”.

Altres matèries o característiques de la persona on es poden veure discriminació 

directa o indirecta en els llocs de treball i que poden formar part de la conducta 

típica d’aquest article, que en la pràctica son poc vistes, però existeixen, 

lògicament se’ls hi ha de fer un petit esment són:  

- Discriminació per ideologia política: Sempre ha estat present, però a 

partir del 2017 va augmentar.  

- Discriminació per transgènere: Hi ha poca informació, és una nova 

discriminació que ha sorgit els últims anys.  

- Discriminació lingüística: Discriminació en base a la llengua en que 

s’expressa. 

35 Sentencia Juzgado de lo Social 13 de Barcelona núm. 336/2007 de 30 de Julio de 2007 
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6.4.3 Subjectes 

Subjecte Actiu 

El subjecte actiu, tot i que en la redacció de l’article 314 del Codi Penal no 

s’estableix clarament qui és el subjecte actiu d’aquest delicte, entenem que només 

hi ha un subjecte actiu i que és l’empresari, ja que la figura de l’empresari és qui té 

el poder de direcció i organització de l’empresa, és a dir, l’empresari sí que té el 

poder per imposar la discriminació.  

Les sentències que s’han utilitzat per realitzar aquest apartat, avalen que l’únic que 

pot ser subjecte actiu en aquest tipus de delicte és l’empresari.  

- Sentència del Jutjat de Social nº13 de Barcelona núm. 336/2007 de 30 

de Juliol de 2007. 

- Sentència del Tribunal Suprem de 18 de juliol de 2011. 

Subjecte Passiu 

El subjectiu passiu d’aquest delicte és el treballador, que és la persona que pateix la 

discriminació. El treballador és la persona que pot ser víctima d’aquest delicte 

perquè és qui està sota el poder de direcció i organització de l’empresari prestant 

serveis professionals retribuïts.  

Tota discriminació produeix efectes desiguals que posen a les víctimes en una 

situació de desavantatge, dificulta el seu accés a oportunitats d'ocupació i a la 

igualtat de tracte en el lloc de treball. 

Això es tradueix en una menor motivació per a treballar i aconseguir un bon 

rendiment, la qual cosa redunda en menor productivitat laboral i en tensions en el 

lloc de treball amb repercussions negatives en el rendiment general de l'empresa, 

redueix els nivells d'autoestima de la persona, afectant el seu potencial de 

desenvolupament i les seves relacions familiars i socials. 

6.4.4 Sanció Penal 

El subjecte actiu que realitzi aquesta conducta típica, serà castigat amb pena de 

presó de sis mesos a dos anys o multa de 12 a 24 mesos, aquesta sanció serà la pena 
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principal. No està establert al codi penal, però pels que realitzin una discriminació 

laboral tindran penes accessòries com la pèrdua de bonificacions i exclusions a 

l’accés de bonificacions. 

6.5. DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT SINDICAL I EL DRET A VAGA 

6.5.1 Conducta Típica  

L’article 315 estableix36: 

1. Han de ser castigats amb les penes de presó de sis mesos a dos anys o multa

de sis a dotze mesos els que, mitjançant engany o abús de situació de

necessitat, impedissin o limitessin l'exercici de la llibertat sindical o el dret

de vaga.

2. Si les conductes ressenyades en l'apartat anterior es duguessin a terme, amb

coaccions seran castigades amb la pena de presó d'un any i nou mesos fins

a tres anys o amb la pena de multa de divuit mesos a vint mesos.

3. Els qui actuant en grup o individualment, però d'acord amb altres,

coaccionin a altres persones a iniciar o continuar una vaga, han de ser

castigats amb la pena de presó d'un any i nou mesos fins a tres anys o amb

la pena de multa de divuit mesos a vint mesos.

Es requereix per poder apreciar aquest delicte, que la limitació o l’impediment 

d’exercici d’aquests drets es porti a cap mitjançant engany o abús de situació de 

necessitat.  

Bàsicament aquesta conducta es tracta de limitar o impedir l’exercici d’aquests 

drets fonamentals regulats a la Constitució Espanyola a través de la força de les 

coses, violència o intimidació.  

Aquest article està afectat per la reforma del codi penal de 2015, tradicionalment 

s’ha donat una defensa o protecció d’aquests 2 drets (llibertat sindical i vaga) que 

es reconeixen a l’article 28 CE. Per un cantó, es protegeix davant els atacaments 

36 CÓDIGO PENAL: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Boletín Oficial del Estado núm.

281, de 24/11/1995. 
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més greus al nucli essencial dels drets i per altra banda es fa una especial menció 

en preservar la formació de la voluntat.  

Abans de la reforma del 2015 l’article 315 CP establia les següents penes:  

1. Han de ser castigats amb les penes de presó de sis mesos a dos anys o multa

de sis a dotze mesos els que, mitjançant engany o abús de situació de

necessitat, impedissin o limitessin l'exercici de la llibertat sindical o el dret

de vaga.

2. Si les conductes ressenyades en l'apartat anterior es duguessin a terme amb

força o intimidació seran castigades amb les penes superiors.

3. Les mateixes penes de l’apart segon però d'acord amb altres, coaccionin a

altres persones a iniciar o continuar una vaga, han de ser castigats amb la

pena de presó d'un any i nou mesos fins a tres anys o amb la pena de multa

de divuit mesos a vint mesos.

Analitzant l’article 315 reformat, es poden distingir en realitat 2 delictes diferents: 

1. Delictes contra la llibertat sindical o el dret a la vaga (article 315.1. i 315.2

CP).

2. Coacció a la vaga. És a dir, coacció per fer vaga. (article 315.3 CP).

En relació amb el delicte de coacció de la vaga, sembla que es protegeixi el mateix 

dret a fer vaga, que depèn de la llibertat personal del treballador davant la presència 

dels denominats piquets d’extensió.  

6.5.2 Característiques 

La llibertat sindical i el dret a la vaga es tracta d’un bé jurídic de caràcter col·lectiu, 

això suposa que és irrellevant el consentiment dels subjectes afectats per la 

conducta antisindical o contrària a la vaga.  

Com a conceptes més importants d’aquest delicte, són els conceptes de violència, 

intimidació i coacció.  

La violència és l'ús intencional de la força física, amenaces contra un mateix, una 

altra persona, un grup o una comunitat que té com a conseqüència o és molt 
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probable que tingui un traumatisme, danys psicològics, problemes de 

desenvolupament o la mort.37  

La intimidació consisteix en una amenaça de patir un sofriment futur a la persona 

física o a un familiar. 

Es denomina coacció a la pressió, força o violència de tipus físic, psíquic o moral 

que s'exerceix sobre una persona per a obligar-la al fet que faci o digui alguna cosa 

contra la seva voluntat. La coacció, també coneguda com a violència privada, pot 

exercir-se per mitjà d'amenaces, força o violència. La persona que és víctima de 

coacció, per part seva, sap que corre un perill imminent i, per aquesta raó, sent que 

no té llibertat per a actuar voluntàriament, de manera que obeeix a qui l'està 

coaccionant38. 

Com podem veure la definició penal de coacció, inclou les definicions de violència 

i intimidació.  

També cal fer esment que amb la reforma del codi penal del 2015, el que es va fer 

és eliminar les paraules violència i intimidació per la paraula coacció, una paraula 

que engloba en la seva definició les paraules intimidació i violència.  

Un dels motius per la reforma d’aquest article el 2015 potser perquè l’Organització 

Internacional del Treball (OIT) constata que Espanya ha vulnerat el dret de vaga. 

L’organització critica l’article 315 del Codi Penal que preveu penes per a les 

coaccions a la vaga i la seva aplicació en desenes de casos de treballadors i 

sindicalistes encausats per protestes. L’OIT dóna la raó així a CCOO i UGT, que 

van interposar el 2014 una queixa davant el Comitè de Llibertat Sindical per les 

gairebé 300 persones immerses en processos judicials39. 

L’article 315 del Codi Penal contemplava penes excessives, no tenia suficient 

precisió, preveia sancions excessivament elevades, i era font d’inseguretat jurídica, 

diu la resolució. La seva aplicació ha suposat condemnes desproporcionades i no 

37 Definició de Violència de la Organització Mundial de la Salut: pàgina web de la OMS . 
38 ORTIZ SÁNCHEZ, M. y PÉREZ PINO, V. (2008): Diccionario jurídico básico. Madrid. 
Editorial Tecnos.  
39 BAYLOS GRAU, A. (2016): La OIT constata y censura la represión del derecho de huelga en 
España. Publicado per el blog sinpermiso. https://www.sinpermiso.info/textos/la-oit-constata-y-
censura-la-represion-del-derecho-de-huelga-en-espana. 

https://www.sinpermiso.info/textos/la-oit-constata-y-censura-la-represion-del-derecho-de-huelga-en-espana
https://www.sinpermiso.info/textos/la-oit-constata-y-censura-la-represion-del-derecho-de-huelga-en-espana
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ha tingut en compte la necessitat de protegir el dret a vaga. “No haurien d’imposar 

sancions penals per actes de vaga, llevat dels casos en què no es respectin les 

prohibicions relatives a la vaga de conformitat amb els principis de llibertat sindical. 

Qualsevol sanció imposada per activitats il·legítimes relacionades amb vagues 

haurien de ser proporcionades al delicte o falta comesa i les autoritats haurien 

d’excloure el recurs a mesures d’empresonament contra els que organitzen o 

participen en una vaga pacífica”, recorda l’OIT. Dels 81 procediments oberts a 

Espanya en 2014, cap d’ells va correspondre a actes de violència. L’OIT demana 

explicacions al Govern pels casos en què els representants sindicals han estat 

condemnats només pel fet de ser-ho i sense que consti cap acte violent. La nova 

redacció del Codi Penal va modificar l’article 315, encara que va seguir estipulant 

sancions per coaccions a la vaga. L’OIT critica la nova redacció perquè, diu, 

segueix vulnerant el dret de vaga perquè no defineix a quins comportaments es 

refereix ni els criteris pels quals un òrgan judicial pot imposar penes de presó.40 

6.5.3 Subjectes 

Subjecte Actiu 

El subjecte actiu d’aquest delicte a trets generals potser qualsevol, cal fer esment 

que el subjecte actiu depèn de la conducta típica, i recordar que en aquest delicte 

tenim 2 conductes típiques.  

Delictes contra la llibertat sindical o el dret a la vaga (article 315.1. i 315.2 CP). En 

aquesta conducta típica té com a subjecte actiu en la majoria de casos l’empresari. 

Coacció a la vaga, és a dir, coacció per fer vaga. (article 315.3 CP), en aquesta 

conducta, trobem els denominats “piquets informatius”. El piquet informatiu és un 

grup de persones treballadores que informa sobre els motius de la vaga al col·lectiu 

de treballadors, amb la finalitat que s’hi doni suport i es participi en les 

mobilitzacions que es convoquin el dia de la vaga. El piquet informatiu actua al 

carrer, a prop dels centres de treball, dels comerços, informa tanta gent com pugui 

sobre la vaga. També a les persones que estiguin pel carrer, per informar-los de que 

40 Artículo “La OIT constata que el derecho de huelga no se respeta en España” – Publicado por el 

Diario Publico. Es (https://www.publico.es/politica/oit-constata-derecho-huelga-no.html). 

https://www.publico.es/politica/oit-constata-derecho-huelga-no.html
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és important que el dia de la vaga no es consumeixi, que participi en les 

concentracions i manifestacions. Per tant, la funció del piquet informatiu és 

fonamental perquè informa sobre els motius de la convocatòria de la vaga i 

contraresta les informacions i pressions que la patronal sempre escampa i exerceix. 

La figura del piquet informatiu està contemplada normativament, i protegida. Per 

tant, ningú pot actuar contra un piquet informatiu que estigui duent a terme 

correctament les seves funcions41. 

Aquesta és la definició de piquet informatiu, és la que estableix el sindicat CGT, 

això és a priori el que hauria de fer un piquet formatiu, però en realitat a vegades 

ens trobem que aquests piquets informatius coaccionen a treballadors per tal que no 

excedeixin en el lloc de treball.  

Subjecte Passiu 

En aquest delicte, el subjecte passiu és fàcil d'identificar perquè sempre serà el 

treballador. 

Si l'empresari limita el dret a la vaga, el subjecte passiu d'aquesta conducta, és el 

treballador o treballadors que veuen limitat l'exercici de dret a la vaga. 

Si els grups de piquets de vaga prohibeix en o limita, en l'accés a fer la prestació 

professional, el subjecte passiu d'aquesta conducta és el treballador o treballadors 

que no poden accedir a fer la prestació laboral. 

6.5.4 Sanció Penal 

En l’article 315 del codi penal trobem tres sancions penals42: 

- Article 315.1 CP: Estableix presó de sis mesos a dos anys o multa de sis 

a dotze mesos. 

- Article 315.2 CP: La podríem definir com una modalitat agreujada 

perquè diu, “Si les conductes ressenyades en l'apartat anterior (art. 

315.1 CP) es duguessin a terme amb coaccions seran castigades amb la 

41 GUÍA JURÍDICO SINDICAL DE LA CGT: Definición de Piquete Informativo del Sindicato 

CGT. Manual de interpretación de la normativa laboral para la actuación sindical 
42 CÓDIGO PENAL: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Boletín Oficial del Estado núm. 

281, de 24/11/1995. 



39 

pena de presó d'un any i nou mesos fins a tres anys o amb la pena de 

multa de divuit mesos a vint mesos. 

- Article 315.3 CP: Estableix presó d'un any i nou mesos fins a tres anys 

o amb la pena de multa de divuit mesos a vint mesos.

Com podem veure i he exposat anteriorment amb termes de pena o sanció penal, és 

més greu coaccionar a fer vaga en lloc de prohibir o limitar el dret a fer vaga.  

6.5.5 Modalitat Agreujada 

També com he exposat anteriorment amb la reforma del 2015 del Codi penal es van 

modificar aspectes d’aquest article 315 (Ex. les penes de l’article 315.1 i 316.2 CP). Però 

amb la norma antiga es veia més clar que l’article 315.2 CP era una modalitat 

agreujada de l’article 315.1. Abans quedava clar que era una modalitat agreujada 

per la redacció de l’article “Si les conductes ressenyades en l'apartat anterior es 

duguessin a terme amb força o intimidació seran castigades amb les penes 

superiors”. L’expressió penes superiors és un indicador que ens indica que aquest 

article és una modalitat agreujada.  

6.6. DELICTE DE SINISTRALITAT LABORAL O DELICTES CONTRA 

LA SEGURETAT I HIGIENE DELS TREBALLADORS 

He agrupat aquests 2 articles, perquè tracten del mateix, els articles 316 i 317 tracten 

de la sinistralitat laboral. El concepte de sinistralitat laboral fa referència a delictes 

contra la seguretat i higiene en el treball.  

6.6.1 Conducta Típica 

Concretament l’article 316 i 317 estableix43: 

Article 316: Els que amb infracció de les normes de prevenció de riscos laborals i 

estant legalment obligats, no facilitin els mitjans necessaris perquè els treballadors 

desenvolupin la seva activitat amb les mesures de seguretat i higiene adequades, 

de manera que posin així en perill greu la seva vida, salut o integritat física, seran 

43 CÓDIGO PENAL: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Boletín Oficial del Estado núm. 
281, de 24/11/1995.
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castigats amb les penes de presó de sis mesos a tres anys i multa de sis a dotze 

mesos. 

Article 317: Quan el delicte a què es refereix l'article anterior es cometi per 

imprudència greu, serà castigat amb la pena inferior en grau.  

Bàsicament la conducta delictiva consisteix en no facilitar els mitjans necessaris 

perquè els treballadors desenvolupin les seves activitats amb les mesures de 

seguretat i higiene adequades.  

6.6.2 Característiques 

L’article 316 i 317 és una norma penal en blanc, es fa una readmissió a la normativa 

laboral per complementar el contingut d’aquest delicte.  

- Article 4 i 19 TRLET 

- La Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i el 

gran nombre de reglaments que desenvolupen aquesta llei. 

Com a concepte més important d’aquest delicte tenim el concepte de “mitjans 

necessaris”.  

Podem entendre els mitjans necessaris com els equips de protecció individual i que 

el treballador tingui la formació i la capacitació adequada per desenvolupar el 

treball. El treballador ha de conèixer els riscos laborals a que està exposat i també 

els medis que pot utilitzar.  

Analitzant aquests 2 articles, veiem que no facilitar els mitjans genera una posada 

en risc estarem dins de la conducta delictiva. Es pot cometre de forma dolosa o 

imprudent.  

Cal dir que depenen dels efectes que té la realització d’aquesta conducta sobre els 

treballadors podem identificar 2 tipus de delictes. 

6.6.3 Subjectes 

Subjecte Actiu 

Subjecte actiu, l’article 316 i 317 no deixen clar qui és el subjecte actiu perquè 

textualment posa “els que estan obligats legalment”. Hi haurien 2 classes de 



41 

col·lectius que estan obligats legalment a facilitar els denominats mitjans 

necessaris:  

- Els responsables de la seguretat i salut dels treballadors que són els 

administradors i encarregats. 

- Els que coneixen com es desenvolupa el treball, és a dir, amb quines 

condicions es realitza el treball, aquí hi trobem els arquitectes i 

promotors.  

Subjecte Passiu 

Subjecte passiu, és el treballador que presta serveis professionals retribuïts per 

compte aliena sota el poder de direcció i organització. Aquests treballadors han de 

prestar aquests serveis retribuïts amb les condicions de seguretat i salut que marca 

la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i el gran nombre 

de reglaments que desenvolupen aquesta llei.  

6.6.4 Sanció Penal 

Article 316 CP: La pena és de presó de sis mesos a tres anys i multa de sis a dotze 

mesos. 

Article 317 CP: Si el comportament és imprudent, la pena serà de presó de tres a sis 

mesos i multa de tres a sis mesos en cas de ser imprudent. 

6.7. ARTICLE 318 CP 

Art. 318 Quan els fets previstos en els articles d'aquest títol s'atribuïssin a persones 

jurídiques, s'imposarà la pena assenyalada als administradors o encarregats del 

servei que hagin estat responsables dels mateixos i als qui, coneixent-los i podent 

remeiar-lo, no haguessin adoptat mesures per a això. En aquests supòsits l'autoritat 

judicial podrà decretar, a més, alguna o algunes de les mesures previstes en 

l'article 129 d'aquest Codi44. 

44 CÓDIGO PENAL: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Boletín Oficial del Estado núm. 
281, de 24/11/1995. 
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Aquest article 318 del CP, el que pretén és introduir una figura dels administradors 

o encarregats com a possible subjecte actiu en els articles que es troben en el Títol

XV del CP. 

Quan els delictes del Títol XV del CP s'atribuïssin a persones jurídiques, s'imposarà 

als administradors o encarregats del servei, la pena establerta en cada article i també 

els hi podrà imposar alguna de les mesures de l'article 129 del CP45. 

1. En cas de delictes comesos amb la col·laboració, a través o per mitjà

d'empreses, organitzacions, grups o qualsevol altra classe d'entitats o

agrupacions de persones que, per mancar de personalitat jurídica, no

estiguin compreses en l'article 31 bis, el jutge o tribunal podrà imposar

motivadament a aquestes empreses, organitzacions, grups, entitats o

agrupacions una o diverses conseqüències accessòries a la pena que

correspongui a l'autor del delicte, amb el contingut previst en les lletres de

la c) a la  g) de l'apartat 7 de l'article 33. Podrà també acordar la prohibició

definitiva de dur a terme qualsevol activitat, encara que sigui lícita.

2. Les conseqüències accessòries referides en l'apartat anterior només

podran aplicar-se a les empreses, organitzacions, grups o entitats o

agrupacions en ell esmentat quan aquest Codi el prevegi expressament, o

quan es tracti d'algun dels delictes pels quals el mateix permet exigir

responsabilitat penal a les persones jurídiques.

3. La clausura temporal dels locals o establiments, la suspensió de les

activitats socials i la intervenció judicial podran ser acordades també pel

Jutge Instructor com a mesura cautelar durant la instrucció de la causa als

efectes establerts en aquest article i amb els límits assenyalats en l'article

33.7. 

45 CÓDIGO PENAL: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Boletín Oficial del Estado núm. 

281, de 24/11/1995. 
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7. DELICTES SUSCEPTIBLES DE PRODUIR-SE EN EL MARC D'UNA

RELACIÓ LABORAL TIPIFICATS FORA DE L'ÀMBIT DEL TÍTOL XV 

LLIBRE II CODI PENAL 

En aquest segon objecte d'estudi, hi trobem 2 articles com són el 184 i 173.1,  

articles que es poden aplicar en contextos laborals  que afecten drets com la llibertat 

sexual, la dignitat i la integritat. 

7.1. DELICTES D’ASSETJAMENT SEXUAL 

7.1.1 Conducta Típica 

L’article 184 estableix46: 

1. El qui sol·liciti favors de naturalesa sexual, per a si o per a un tercer, en

l'àmbit d'una relació laboral, docent o de prestació de serveis, continuada

o habitual, i amb aquest comportament provoqui a la víctima una situació

objectiva i greument intimidatòria , hostil o humiliant, serà castigat, com a 

autor d'assetjament sexual, amb la pena de presó de tres a cinc mesos o una 

multa de sis a deu mesos. 

2. Si el culpable d'assetjament sexual ha comès el fet prevalent-se d'una

situació de superioritat laboral, docent o jeràrquica, o amb l'anunci exprés

o tàcit de causar a la víctima un mal relacionat amb les legítimes

expectatives que aquella pugui tenir en l'àmbit de la indicada relació, la 

pena serà de presó de cinc a set mesos o multa de deu a catorze mesos. 

3. Quan la víctima sigui especialment vulnerable, per raó de la seva edat,

malaltia o situació, la pena serà de presó de cinc a set mesos o multa de

deu a cartoze mesos en els casos que preveu l'apartat 1, i de presó de sis

mesos a un any en els supòsits previstos en l'apartat 2 d'aquest article.

Podem definir com assetjament sexual qualsevol comportament, verbal o físic, de 

naturalesa sexual que tingui tal propòsit.  

46 CÓDIGO PENAL: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Boletín Oficial del Estado núm. 
281, de 24/11/1995. 
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En aquest tipus de conducta és suficient amb un sol acte, no cal que hi hagi 

reiteració per denunciar aquests fets.  

S’estableix com a l’assetjament sexual els següents fets: 

- Comportament de caràcter libidinós. 

- No desitjat, un comportament no consentit. 

- Pot generar un ambient laboral desagradable, incòmode, intimidatori, 

hostil, ofensiu o humiliant al treballador o treballadora. 

7.1.2 Característiques 

Hi ha 2 tipus d’assetjament sexual, els tipus són sancionables penalment per via de 

l’article 184 CP, aquestes classes d’assetjament sexual són:  

Xantatge sexual: El podem definir com una exigència sexual a canvi d'alguna cosa. 

El treballador és requerit sexualment, explícitament o implícitament, per 

l'empresari o un superior jeràrquic amb la promesa d'experimentar una millora, o 

l'amenaça de sofrir un malament, en les seves condicions i expectatives laborals, en 

funció que accepti o no al requeriment formulat. 

Assetjament ambiental: Actes dirigits de manera indeterminada a un col·lectiu de 

persones d'un determinat sexe a través d'escrits, gestos o paraules ofensius amb la 

finalitat de sol·licitar favors de naturalesa sexual. 

A part d’aquests 2 tipus d’assetjament, hi ha diferents comportaments que van dels 

menys greus, a greus i a molt greus. Aquesta classificació de comportaments 

d’assetjament sexual és a títol il·lustratiu, cal dir que la seva rellevància penal 

dependrà del fet que es compleixin els requisits establerts en tipus penal47. 

Lleus: 

- Acudits de contingut sexual. 

- Comentaris sexuals. 

47 El acoso sexual a las mujeres en el ámbito laboral. (2006) Estudios e investigaciones del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Social. Secretaria General de Políticas de Igualdad. Instituto de la 

Mujer. Estudio realizado por INMARK. (Pág. 7)  
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- Petició reiterada de cites. 

- Acostament excessiu. 

- Gestos i mirades insinuants. 

Greus: 

- Preguntes sobre la vida sexual. 

- Insinuacions sexuals. 

- Petició oberta de relació sexual sense pressió. 

- Pressions després de ruptura sentimental. 

Molt greu: 

- Abraçades. 

- Petons no desitjats. 

- Tocaments, pessics. 

- Acorralaments. 

- Pressions sexe a canvi de millores o amenaces. 

- Actes sexuals sota pressió d’acomiadament. 

- Assalt sexual. 

Analitzant el contingut de l’article 184 CP, identifiquem vàries paraules clau com 

són la fustigació sexual i ofensa. 

Fustigació Sexual: Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de la 

sala de social nº 9194/2000 del 5 de juliol de 2000, en els fonaments jurídics ens 

defineix de la següent manera el fustigament sexual: “S'integren entre els 

comportaments d'assetjament sexual: els gestos de contingut sexual, l'enviament de 

material de contingut a través del correu electrònic o, en fi, l'exhibició de 

fotografies o qualsevol element de contingut sexual”48. 

Ofensa: Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 17 de gener de 

1995, en els fonaments jurídics ens  defineix l’ofensa, “incloent-hi aquells 

comportaments que no posseeixen identitat suficient per a integrar-se en el 

48 Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de la sala de social nº 9194/2000 del 5 

de juliol de 2000 
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concepte d'ofensa, a través de la seva reiteració originen un context sexual no 

desitjat pel treballador”49.  

Quan parlem d'assetjament sexual contemplem la conducta sexual en un sentit 

ampli, incloent-hi: 

- Conductes físiques de naturalesa sexual: Inclòs el contacte físic no 

desitjat. Aquest pot ser variat i anar des de tocaments innecessaris, 

“copets”, “pellizquitos”, frecs amb el cos, fins a l'intent de violació i la 

coacció per a relacions sexuals. 

- Conducta verbal de naturalesa sexual: Insinuacions sexuals molestes, 

proposicions, flirtejos ofensius, comentaris i insinuacions obscenes. 

- Conducta no verbal de naturalesa sexual: Exhibició de fotos 

sexualment suggestives o pornogràfiques, materials escrits, 

mirades/gestos impúdics.  Proposicions o conductes que consisteixin a 

fer dependre la millora de les condicions de treball i fins i tot l'estabilitat 

en l'ocupació, de la negació o sotmetiment a una proposta de tipus 

sexual. S'ha de distingir l'assetjament sexual de les aproximacions 

lliurement acceptades en la mesura en què són desitjades per la persona 

objecte d'elles. Es considerarà assetjament sempre que provingui de 

caps, companys/as o qualsevol persona relacionada amb la víctima per 

causa de treball. L'àmbit de l'assetjament sexual serà el centre de treball 

i, si es produeix fora d'aquest, haurà de provar-se que la relació és a 

conseqüència del treball. 

Un altre element important en els casos d’assetjament sexual, el consentiment per 

part de la víctima, element que en l’actualitat dóna molt de discutir. El rebuig de la 

conducta per part de la víctima no ha de ser expressat i directa, sinó que és suficient 

que s'infereixi dels fets que les atencions sexuals no són desitjades per la víctima. 

En l’actualitat hi ha un moviment que ha tornat a sorgir amb relació a les agressions 

sexuals i assetjament sexual, el “#Metoo”. 

49 Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 17 de gener de 1995. 
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És un moviment que va sorgir als anys 70 d’un grup d'acadèmiques feministes 

americanes va donar nom a l'assetjament sexual com a fruit de l'anàlisi de les seves 

pròpies experiències amb els homes en el món laboral, el 1996 va tornar a tenir 

força quan l'activista Tarana Burke va escoltar el testimoni d'abús d'una nena per 

part d'un familiar i no va poder fer-li front. Llavors va començar a gestar-se el 

“#Metoo”, centrat en dones joves que han estat víctimes d'abús, agressió o 

explotació sexual.   

El 2006 va tenir un repunt aquest moviment que és va centrar principalment a 

"empoderar" a noies joves de color. 

El 2017 va tornar a tenir un repunt i que en l’actualitat continua el moviment 

#MeToo (que va néixer arran del cas Weinstein), una etiqueta amb el qual milers 

de dones de tot el món han omplert les xarxes socials de relats i denúncies dels 

abusos i assetjaments sexuals que han sofert en primera persona. #MeToo (Jo 

també) és l'etiqueta que utilitza aquest moviment, un moviment que en realitat va 

néixer anys enrere com he explicat anteriorment, però que ha sumat ara a moltes 

dones que han trobat el valor per a parlar i explicar les seves experiències50. 

Gràcies a  la consciència social d’aquests tipus de conductes, moltes empreses tenen 

protocols contra situacions d’assetjament sexuals, que són maneres d'abordar la 

prevenció per part de l'empresa, en els plans d'Igualtat, introduir-ho en el Pla com 

un objectiu i definició de les accions a desenvolupar.  

7.1.3 Subjectes 

Subjecte Actiu 

A través de la jurisprudència, identifiquem assetjador/a que pot ser directament 

l'empresari, un alt directiu o un comandament intermedi, un altre company o una 

persona aliena a l'empresa però relacionada amb aquesta per l'activitat laboral 

(empreses contractistes o concessionàries, ETT, clients o usuaris, proveïdors…). 

50 WAKEFIELD, J. (2018): Tarana Burke, fundadora del MeToo: el movimiento se ha vuelto 
"irreconocible". https://www.bbc.com/mundo/noticias-46400950. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-46400950
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Un altre element més, important pel que fa al subjecte actiu, és la responsabilitat de 

l’empresa.  

L’empresa respondrà de forma solidària dels danys i perjudicis causats a la víctima 

d’assetjament sexual, en aquells casos en què la conducta s’hagi produït per 

subjectes amb facultats de direcció i en el cas que ho hagi fet un superior jeràrquic 

de la víctima. 

No s’exigirà responsabilitat en aquells casos en què l’empresa acrediti que ha 

adoptat totes les mesures per prevenir i corregir el comportament51. 

Subjecte Passiu 

El tipus penal de l’article 184 del Codi Penal no estableix un subjecte passiu en 

concret. 

Quan el delicte de l’article 184 del Codi Penal, es produeix en l’àmbit d’una relació 

laboral, el subjecte passiu i per tant la víctima de l’assetjament sexual és el 

treballador o treballadora.  

7.1.4 Sanció Penal 

En l’article 184 CP tenim 3 penes diferents, que van augmentant si es compleixen 

una sèrie d’agreujants52. 

- Art. 184.1 CP: Pena de presó de tres a cinc mesos o una multa de sis a deu 

mesos. 

- Art. 184.2 CP: La pena serà de presó de cinc a set mesos o multa de deu a 

cartoze mesos. 

- Art. 184.3 CP: La pena serà de presó de cinc a set mesos o multa de deu a 

catorze mesos en els casos que preveu l'apartat 1, i de presó de sis mesos a 

un any en els supòsits previstos en l'apartat 2 d'aquest article. 

51 BERNET SOTO, A: (2006) Informe sobre el acoso sexual en el trabajo análisis de su regulación 
penal y extrapenal. Noticias jurídicas.  
52 CÓDIGO PENAL: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Boletín Oficial del Estado núm. 
281, de 24/11/1995. 
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7.1.5 Modalitat Agreujada 

En aquest delicte el codi penal estableix 2 modalitats agreujades, aquestes 

modalitats la trobem en els articles 184.2 i 184.3. 

Concretament l’article 184.2 estableix una modalitat agreujada que s’aplicarà quan 

el subjecte actiu de l’assetjament sexual sigui un superior laboral, docent o 

jeràrquic, en aquest cas quan el subjecte actiu compleixi aquests requisits o 

característiques tindrà una pena superior a la que està establerta en l’article 184.1.  

La segona modalitat agreujada d’aquest article la trobem a l’article 184.3, dins 

aquest article trobem dues modalitats agreujades, totes dues no s’aplicaran en 

funció que el subjecte actiu compleixi una sèrie de requisits, aquestes dues 

modalitats s’aplicaran quan la víctima o subjecte passiu sigui especialment 

vulnerable, per raó de la seva edat, malaltia o situació. 

Una d’aquestes modalitats agreujades s’aplicarà  l’article 184.1 amb l’augment de 

pena que estableix el Codi Penal i l’altra modalitat s’aplicarà l’article 184.2 també 

amb l’augment de pena que correspongui per Llei.  

7.2. DELICTES D’ASSETJAMENT MORAL 

7.2.1 Conducta Típica 

L’article 173 estableix53: 

1. “El que infligeix a una altra persona un tracte degradant, menyscabant

greument la seva integritat moral, serà castigat amb la pena de presó de sis

mesos a dos anys. Amb la mateixa pena seran castigats els que, en l'àmbit

de qualsevol relació laboral o funcionarial i prevalent-se de la seva relació

de superioritat, realitzen contra un altre de forma reiterada actes hostils o

humiliants que, sense arribar a constituir tracte degradant, suposin greu

assetjament contra la víctima. S'imposarà també la mateixa pena a què de

forma reiterada dugui a terme actes hostils o humiliants que, sense arribar

53 CÓDIGO PENAL: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Boletín Oficial del Estado núm. 

281, de 24/11/1995. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=es&sp=nmt4&u=http://noticias.juridicas.com/0/6/6/6/lo5-2010.html&usg=ALkJrhiyR5vDa2fW8PVgnY6kqgaKoKmA4A#I80
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=es&sp=nmt4&u=http://noticias.juridicas.com/0/6/6/6/lo5-2010.html&usg=ALkJrhiyR5vDa2fW8PVgnY6kqgaKoKmA4A#I80
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a constituir tracte degradant, tinguin per objecte impedir el legítim gaudi 

de l'habitatge.” 

L’article 173 és un article que no només fa referència l’assetjament moral en l’àmbit 

de les relacions laboral. Per tant centrant l’article a l’objecte d’investigació d’aquest 

treball només ens centrarem en l’article 173.1.  

No existeix en el nostre ordenament jurídic una definició específica d’assetjament 

psicològic, mobbing o assetjament moral. 

Per definir la conducta típica d’aquest article utilitzem la següent definició “una 

situació en la qual una persona exerceix una violència psicològica extrema, de 

manera sistemàtica i recurrent i durant un període de temps prolongat sobre una 

altra persona en el lloc de treball, amb la finalitat de destruir les xarxes de 

comunicació de la víctima, destruir la seva reputació, pertorbar l'exercici de les 

seves tasques i aconseguir que finalment aquesta persona acabi per abandonar el 

lloc de treball54”.  

7.2.2 Característiques 

Analitzant el contingut de l’article 173.1 i també la definició d’assetjament moral, 

laboral o mobbing de diferents tribunals, hi ha 2 paraules clau en aquest aspecte:  

- La dignitat: En el fonament jurídic de la Sentència del Tribunal 

Constitucional 120/1999, de 28 de juny de 1999 en diu que “la dignitat ha 

de romandre inalterada qualsevol que sigui la situació en què la persona es 

trobi constituint un mínim invulnerable que tot estatut jurídic ha 

d'assegurar, de manera que, siguin les unes o les altres les limitacions que 

s'imposin en el gaudi dels drets individuals, no comporti menyspreu per a 

l'estima que, com a ésser humà, mereix la persona55”. 

- La integritat: En el fonament jurídic de la Sentència del Tribunal 

Constitucional 181/2004, de 2 de novembre de 2004 ens diu que “es un 

atributo de la persona, como ente dotado de dignidad por el solo hecho de 

54 Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de la Sala de lo social nº 2800/2011, 01 

de març de 2011. 
55 Sentència del Tribunal Constitucional 120/1999, de 28 de junio de 1999. 



51 

serlo, este es, como sujeto moral, en sí mismo, investido de capacidad para 

decidir responsablemente sobre el propio comportamiento. La garantía 

constitucional de la dignidad, como valor de la alta calidad indicada, 

implica la proscripción de cualquier uso instrumental de un sujeto y de la 

imposición al mismo de algún menoscabo que no responda a su fin 

constitucionalmente legítimo y legalmente previsto.  La doctrina viene 

conceptuando este derecho a la integridad moral, como el derecho de la 

persona a no sufrir sensaciones de dolor o sufrimientos físicos o psíquicos 

humillantes, vejatorios o envilecedores. La integridad moral se configura 

como una categoría conceptual propia, como un valor independiente del 

derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad en sus diversas 

manifestaciones o al honor. No cabe la menor duda de que tanto nuestra 

Constitución como el Código Penal configuran la integridad moral como 

una realidad axiológica propia, autónoma e independiente de aquellos 

derechos56.

Les característiques que han de complir les conductes per ser considerades 

assetjament moral, laboral o mobbing són les següents: 

- Caràcter objectiu: tenir el propòsit o objectiu d'atemptar contra la dignitat 

i integritat moral d’una persona. Qualsevol tracte degradant que compleixi 

els requisits de l’article 173 Codi suposa una vulneració i una lesió als drets 

de dignitat i integritat57.   

- Crea un entorn intimidatori, humiliant o degradant o ofensiu per a la 

persona afectada: afecta la persona que ho sofreix de manera puntual, 

afecta només un aspecte parcial de la relació laboral. 

- Acció bilateral: dirigida per una persona a una altra, rarament a diverses 

contra altra o unes altres (no s'inclouen conductes despòtiques 

generalitzades / no s'inclouen ofenses puntuals de diversos subjectes sense 

que existeixi un pla conjunt d'acció). 

- Reiteració i freqüència en les ofenses. 

56 Sentencia del Tribunal Constitucional 181/2004, de 2 de noviembre de 2004. 
57 Servei d’Orientació Jurídica de la Generalitat de Catalunya.   
http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/servei_d_orientacio_jurid/

https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/servei_d_orientacio_jurid/
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7.2.3 Subjectes 

Subjectes Actiu 

L’article 173.1 crea una mica confusió a l’hora de determinar quin és el subjecte 

perquè tenim diferents subjectes. A la primera conducta l’article no determina el 

subjecte, en realitat el que ens diu l’article és que potser qualsevol persona que 

infligeix a una altra persona un tracte degradant, menyscabant greument la seva 

integritat moral. 

La segona conducta identifica el subjecte a través d’una expressió amplia com és 

“prevalent-se de la seva relació de superioritat”, aquesta expressió és oberta i no 

deixa clar el subjecte actiu. Traslladant la relació de superioritat en l’àmbit d’una 

relació de treball, tindrien en aquesta superioritat a l’empresari, el gerent, els 

directius intermedis o caps respecte als treballadors.  

Subjecte Passiu 

D’aquest delicte queda clar que, seria el treballador o treballadora de l'empresa, el 

que pateix la violència psicològica extrema, de manera sistemàtica i recurrent i 

durant un període de temps prolongat. 

7.2.4 Sanció Penal 

Tot i tenir dues conductes típiques dins del mateix article 173.1 CP, només tenim 

una pena de presó de sis mesos a dos anys58. 

58 CÓDIGO PENAL: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de novembre. Boletín Oficial del Estado núm. 

281, de 24/11/1995. 
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8. CONCLUSIONS

Al llarg del treball final de grau hem vist que el Codi Penal protegeix els 

treballadors davant algunes vulneracions dels seus drets. Estan protegits perquè el 

treballador és el subjecte més vulnerable davant l'empresa i per aquest 

motiu està protegit pel codi penal. 

Amb la realització d'aquest treball, he pogut assolir els 2 objectius establerts, el 

primer objectiu era explorar i identificar quins són els delictes contra els drets dels 

treballadors, que es troben regulats en la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, 

del Codi Penal. El segon objectiu era analitzar aquests delictes. 

Pel que fa al primer objectiu (explorar i identificar quins són els delictes contra els 

drets dels treballador) a través d'anàlisis i la interpretació dels articles de Codi Penal 

analitzats, identifiquem els drets dels treballadors protegits. 

Títol XV del Codi Penal 

- Dret a les condicions i garanties laborals  (Art. 311 CP). 

- A no traficar amb mà obra il·legal (Art. 312 CP). 

- A no afavorir la migració simulant contractes o col·locacions amb enganys 

(Art. 313 CP). 

- Dret a la igualtat (Art. 314 CP). 

- Dret a la vaga i a la Llibertat Sindical (Art. 315 CP). 

- Dret a la Seguretat i salut en el treball (Art. 316 i Art. 317 CP). 

- Modalitat agreujada dels anteriors articles pels administradors i 

responsables del servei (Art. 318 CP). 

En altres parts del Codi Penal: Es protegeixen els drets de Llibertat Sexual, 

Integritat i Dignitat. 

- Article 173.1 CP – Assetjament sexual. 

- Article 184 CP – Assetjament moral. 

També podem veure que aquesta protecció, existeix des de fa molts anys, 

concretament el 1995 es va traspassar al codi penal gran part de les normes 
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sancionadores de l'àmbit administratiu-laboral es creia amb la necessitat de la 

protecció dels interessos dels treballadors com a col·lectiu i per aquest motiu el 

1995 va sorgir el Dret Penal del Treball. Lògicament en la societat en la qual vivim 

és una societat que evoluciona i per la qual cosa aquests delictes han canviat la 

redacció original adaptant-la a la situació actual. 

Pel que fa al segon objectiu (analitzar els delictes contra els drets dels treballadors), 

analitzant els diferents manuals, lectures, Codi penal i altres materials per la 

realització de l'objecte d'estudi d'aquest treball, queda demostrat que la defensa dels 

drets dels treballadors per part del Codi Penal forma el denominat Dret Penal del 

Treball, a través d'aquest material i de la pròpia Llei Orgànica 10/1995, de 23 de 

novembre, del Codi Penal, s'identifica perfectament que el Dret Penal del Treball 

el trobem a la part especial del Codi Penal. 

Per analitzar el contingut d'aquests articles, s'ha definit la conducta, les 

característiques del delicte, el subjectes que intervenen, la sanció i la modalitat 

agreujada si la té. A partir d'aquesta anàlisis identifiquem dues coses. 

La primera és que els delictes del títol XV tenen característiques en comú com el 

subjecte passiu o víctima del delicte que és el treballador o persona que serà el 

treballador.  

La segona cosa que hem vist és que no tots els drets dels treballadors es troben 

regulats en aquest Títol XV de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del 

Codi Penal, els drets de la Llibertat Sexual, Integritat, Dignitat  els troben regulats 

en articles del Codi Penal que no conformen el títol XV. El motiu pel qual el 

legislador no ha posat aquests delictes d'assetjament sexual i assetjament moral en 

el títol XV del Codi Penal, és perquè aquests delictes no només tenen com a subjecte 

passiu el treballador sinó que tenen com a subjecte passiu qualsevol persona, perquè 

no defineixen el subjecte passiu. He decidit incloure en aquest treball final de grau 

aquests 2 delictes, perquè si la conducta es realitza dins de l’àmbit d’una relació 

laboral, el subjecte passiu o víctima del delicte és el treballador o treballadora.  
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