
           
                      

  
 
STS 14 de febrer de 2006, recurs 4799/2004 
 
Excedència voluntària: reingrés i denegació per inexistència de vacant per raó 
d’amortització del lloc de treball (accés al text de la sentència) 

 
El cas en qüestió analitza la petició de reingrés d’un treballador en situació 
d’excedència voluntària per interès particular, quan el lloc de treball que 
ocupava ha quedat amortitzat, no per un acte exprés en aquest sentit sinó 
perquè l’entitat ha distribuït les funcions i tasques entre altres empleats. En 
alguns pronunciaments judicials s’ha establert que en un cas com aquest –repartiment o 
absorció de funcions per altres treballadors- el dret del reingrés no es podia veure 
perjudicat en no acceptar-se l’amortització per la via de repartir les referides funcions 
laborals. 
 
En unificació de doctrina, el TS estima el següent: 
 
• El treballador excedent voluntari únicament conserva un dret preferent al reingrés en 

les vacants d’igual o similar categoria que hi haguessin o es puguin produir en 
l’empresa. És un dret potencial o expectant, condicionat a l’existència de 
vacant; no és un dret incondicional, que es pugui exercitar de manera 
immediata en el moment que el treballador excedent vulgui reingressar. 

 
• En conseqüència, l’empresa pot disposar de la plaça deixada vacant, de 

diverses formes: contractant un altre treballador per ocupar-la, amortitzant-
la o bé reordenant les feines i funcions que la conformen. Totes aquestes 
actuacions són vàlides i des de la perspectiva del treballador, només podrà exercir el 
dret a retornar si el mateix lloc de treball o altre similar o equivalent es troba 
disponible en l’entitat. 

 
El TS conclou que s’ha produït una amortització de la plaça, com a tal plaça 
existent en l’organigrama, per reassignació a altres treballadors de les tasques 
o comeses laborals que la integraven, actuació que es considera lícita, correcta i 
no abusiva de les seves facultats d’organització i direcció del treball. 
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