Excedència forçosa
1. Regulació
a) Articles 45.1.k i 46.1 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.
b) Article 9.1.b de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical.
2. Contingut
a) El treballador pot sol·licitar aquesta excedència per les següents causes:
-

La designació o elecció per a un càrrec públic que impossibiliti l’assistència a
la feina.

-

L’exercici de càrrecs electes a nivell provincial o superior en organitzacions
sindicals més representatives.

b) El reingrés s’ha de sol·licitar dins del mes següent al cessament en el càrrec públic
o en el càrrec sindical electe.
3. Documentació que s’ha de presentar amb la sol·licitud
- Documentació acreditativa del nomenament, elecció o designació que doni lloc a
aquesta excedència.
4. Òrgan de resolució
Directora general de Personal Docent.
5. Aclariments
a) Segons la jurisprudència, s’entén per càrrec públic, aquell que compleixi els
requisits següents:
-

Càrrec públic no permanent: l’exercici d’una activitat política, no burocràtica.
No estan incloses les relacions dels funcionaris i del personal laboral amb
l’Administració.
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-

Càrrec representatiu: per designació política (per a càrrecs amb capacitat
directiva en òrgans de la gestió d’assumptes públics: defensor del poble,
ministres, subsecretaris, secretaris generals, i equivalents en les
administracions autonòmiques: consellers, directors generals, secretaris
generals, o locals: regidors, delegats del govern, etc.) o elecció de caràcter
popular (diputat, senador, etc).

-

Càrrec que impossibiliti l’assistència a la feina, per dedicació exclusiva o per
les seves condicions (horari, lloc, etc). Per tant, es permet compatibilitzar -lo,
sempre que sigui possible.
L’empresari té la facultat de passar al treballador en la situació d’excedència
forçosa, quan el càrrec suposi l’absència de la feina en més del 20% de les
hores de la seva jornada laboral en un període de 3 mesos (article 37.3.d de
l’Estatut dels treballadors).

b) Segons la Llei orgànica de llibertat sindical, s’entén per càrrec sindical electe
aquell que pot decidir sobre la política sindical i que s’obtengui mitjançant
eleccions internes dins el sindicat.
c) No té la consideració de càrrec públic: la contractació d’un treballador
mitjançant un contracte d’alta direcció.
d) No dóna lloc a l’excedència forçosa, sinó que el treballador ha de demanar
l’excedència voluntària:
-

L’exercici de funcions sindicals d’àmbit provincial o superior.

-

L’exercici de càrrecs sindicals electes d’un àmbit inferior a la província.

e) La duració de les excedències forçoses coincidirà amb la duració del càrrec que
doni origen a aquesta excedència.
f) El temps de permanència en aquesta situació computarà a efecte d’antiguitat,
triennis i drets en el règim de Seguretat Social que sigui aplicable.
g) El treballador té dret a la reserva del seu lloc de feina.
h) Si abans d’acabar el període d’aquesta excedència el treballador no sol·licita el
reingrés al servei de l’Administració, renuncia al contracte.
Per a qualsevol aclariment o consulta:
Educació primària: primaria@dgpdocen.caib.es
Educació secundària: secundaria@dgpdocen.caib.es

