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Calendari oficial de festes laborals
del 2020
Ja es poden consultar les festes laborals de l'any que ve, publicades al DOGC.
El 7 de juny de 2019 s'ha publicat al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), núm.
7897, el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2020.
1 de gener (Cap d'any)
6 de gener (Reis)
10 d'abril (Divendres Sant)
13 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Dia del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
15 d'agost (l'Assumpció)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
8 de desembre (Immaculada Concepció)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)

Publicació de la modificació de l'ordre TSF/225/2018, de 21 de desembre, pel que fa a les dates de
les festes de caràcter local per l'any 2019 dels municipis que es detallen a continuació:
Es modifica l'Ordre TSF/225/2018, de 21 de desembre, pel que fa a les dates de les festes de
caràcter local per a l'any 2019 dels municipis que es detallen a continuació:
A la comarca de l'Alt Penedès, on diu «Olesa de Bonesvalls, 18 d'abril i 15 de juliol» ha de dir-hi
«Olesa de Bonesvalls, 18 d'abril i 22 de juliol».
A la comarca de l'Alt Urgell, municipi de les Valls de Valira, on diu «Farga de Moles, la, 14 de
març i 7 de setembre» ha de dir-hi «Farga de Moles, la, 14 de març i 10 de juny».
A la comarca del Bages, on diu «Sant Vicenç de Castellet, 22 de gener i 8 de juliol», ha de dir-hi
«Sant Vicenç de Castellet, 22 de gener i 15 de juliol».
A la comarca de l'Urgell, on diu «Tàrrega, 14 de maig i 10 de setembre» ha de dir-hi «Tàrrega, 14
de maig i 10 de setembre Talladell, el, 31 d'agost i 17 de setembre».
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