
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

ORDRE TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya
per a l'any 2021.

Atès el  que disposen l'art icle 170.1.l)  de l'Estatut  d'autonom ia de Catalunya;  l'art icle 37  del Reial  decret
legislat iu  2/ 2015, de 23  d'octubre,  pel qual s'aprova el  text  refós de la Llei  de l'Estatut  dels t reballadors, i  el
Decret  177/ 1980,  de 3 d'octubre,  m odificat  pel Decret  17/ 1982,  de 28  de gener,  pel Decret  152/ 1997,  de 25
de juny,  i  pel Decret  146/ 1998,  de 23  de juny;

Atès l'art icle 12  de la Llei  13/ 1989,  de 14  de desem bre, d'organització,  procedim ent  i  règim  jurídic de
l'Adm inist ració  de la Generalitat  de Catalunya,  escoltat  el  Consell  de Relacions Laborals, i  en ús de les
at r ibucions que t inc conferides,

 

Ordeno:

 

Art icle  1

a)  Són  festes laborals a  Catalunya durant  l'any  2021 les següents:

1  de gener  (Cap d'any)

6 de gener  (Reis)

2 d'abril  (Divendres Sant )

5 d'abril  (Dilluns de Pasqua Flor ida)

1 de m aig (Festa del Treball)

24  de juny  (Sant  Joan)

11  de setem bre (Diada Nacional  de Catalunya)

12  d'octubre (Festa Nacional  d'Espanya)

1 de novem bre (Tots Sants)

6 de desem bre (Dia de la Const itució)

8 de desem bre (La I m m aculada)

25  de desem bre (Nadal)

b)  Al terr itor i d'Aran,  d'acord  am b el  Decret  152/ 1997,  de 25  de juny,  i  el  Decret  146/ 1998,  de 23  de juny,  que
m odifiquen  el  Decret  177/ 1980,  de 3 d'octubre,  sobre el  calendari de festes fixes i  suplents,  la festa del dia 5
d'abril  (Dilluns de Pasqua Flor ida)  queda subst ituïda per  la de 17  de juny  (Festa d'Aran) .

 

Art icle  2

A m és de les festes esm entades, m it jançant  una ordre d'aquest  Departam ent ,  s'han de fixar dues festes locals,
ret r ibuïdes i  no recuperables,  a  proposta dels ajuntam ents.

 

Art icle  3
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De conform itat  am b el  Decret  319/ 1993,  de 28  de desem bre, i  en relació am b el  que disposa l'art icle 30.7  de
la Llei  39/ 2015,  d'1  d'octubre,  del procedim ent  adm inist rat iu  com ú de les adm inist racions públiques, el
calendari laboral anual té efectes com  a calendari de dies inhàbils  pel que fa al  còm put  de term inis
adm inist rat ius a Catalunya.

 

Barcelona,  14  de juny  de 2020

 

Chakir  El Hom rani  Lesfar

Conseller  de Treball,  Afers Socials i  Fam ílies

 

(20.167.050)
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