Excedència voluntària
1. Regulació
− Article 46.2 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.
2. Contingut
a) El treballador amb un contracte de treball per temps indefinit pot sol·licitar
aquesta excedència per un període mínim de 4 mesos i màxim de 5 anys sempre
que tengui un any d’antiguitat al servei de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
b) Aquest dret només el pot exercir una altra vegada el mateix treballador si han
transcorregut 4 anys des del final de l’excedència voluntària anterior.
c) El treballador conserva només un dret preferent al reingrés en els vacants de la
mateixa categoria que la seva o similar que hi hagi o es produeixin.
d) No es pot concedir aquesta excedència al personal mentre estigui en tramitació
un expedient disciplinari o estigui pendent el compliment d’una sanció
disciplinària.
f) Durant el període en què es gaudeixi d’aquesta excedència no es meriten
retribucions, i el temps no computa a efecte de triennis i drets en el règim de la
Seguretat Social aplicable.
3. Òrgan de resolució
Directora general de Personal Docent.
4. Aclariments
a) El reingrés s’ha de sol·licitar amb una antelació mínima de quinze dies a la data
en què es vulgui reingressar. El reingrés es produirà en una destinació provisional,
en la data que demani la persona interessada, sempre que existeixi un lloc de
treball vacant i dotat pressupostàriament i que la sol·licitud s’hagi efectuat amb
una antelació que ho permeti.
(Actualitzat 01/01/2017)

b) Si abans d’acabar el període d’aquesta excedència el treballador no sol·licita el
reingrés al servei de l’Administració, renuncia al contracte.
c) El treballador ha de demanar una excedència voluntària en els supòsits següents:
-

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

-

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

Per a qualsevol aclariment o consulta:
Educació primària: primaria@dgpdocen.caib.es
Educació secundària: secundaria@dgpdocen.caib.es
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