
 
 

FESTIUS LABORALS 

El calendari laboral del 2017 a Catalunya tindrà 
15 festius 
Hi haurà 13 festes de caràcter general i dues de locals, però la segona Pasqua deixa de ser festiu autonòmic 

Divendres, 29 d'abril del 2016  

El calendari laboral del 2017 incorpora alguns canvis en relació amb els festius en vigor per a aquest any. 
Catalunya perdrà al calendari laboral del 2017 la festivitat de la Pasqua granada, que al calendari del 2016 és 
festa laboral el dia 16 de maig.  

El Consell Català de Relacions Laborals, presidit per la consellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors 
Bassa, ha aprovat el calendari laboral que estarà vigent el 2017. L'organisme està format per representants dels 
sindicats, les patronals i la Generalitat. El calendari aprovat estableix com a festes laborals els dies 6 de gener 
(Reis), 14 d'abril (Divendres Sant), 17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 24 de juny 
(Sant Joan), 15 d'agost (Assumpció), 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12 d'octubre (Dia de la 
Hispanitat), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (Dia de la Constitució), 8 de desembre (Immaculada), 25 
de desembre (Nadal) i 26 de desembre (Sant Esteve). 

En total són 13 festes de caràcter general per a tot Catalunya que inclouen els festius comuns per a tot Espanya i 
els propis de la comunitat autònoma. A més, els municipis decidiran dues festes laborals més per al 2017, de 
manera que en total l'any tindrà 15 festius. 

El 2017 destaca per la coincidència de diverses festes en dilluns i divendres, l'escenari preferit per les empreses 
per evitar aturades entre setmanes de les fàbriques i que facilita els ponts festius de cap de setmana. A més, 
l'aqüeducte de la setmana del Dia de la Constitució reduirà la longitud a l'anar de dimecres a divendres.   

 


