
 
 

CALENDARI LABORAL DEL 2014 

Catalunya recorre a una festa recuperable per no perdre un 
festiu autonòmic 
Els treballadors i les empreses hauran de tornar una jornada a escollir entre Reis, Pasqua, Sant Joan i Sant 

Esteve 
 
Dimarts, 23 de juliol del 2013  
 A. FUENTES  

Catalunya tindrà l'any que ve una festa recuperable, és a dir, que els treballadors hauran de tornar a les seves 

empreses. Els sindicats, les patronals i la Generalitat han acordat que es permeti escollir entre la del 6 de gener (Reis), 

21 d'abril (dilluns de Pasqua), 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve). 

La comunitat autònoma no recorria al comodí de la festa recuperable al calendari laboral des dels anys 2007 i 2006, 

quan es van declarar festius a tornar el 6 de gener i el 24 de juny, respectivament. Aquesta possibilitat legal s'utilitza per 

encaixar els quatre festius autonòmics al calendari general, en què n'hi ha vuit de caràcter estatal per a tot Espanya. Si 

aquestes festes cauen en diumenge, les autonomies disposen de més marge per situar les seves. 

A les 8 festes estatals i les quatre autonòmiques, se n'hi han d'afegir dues de caràcter local fins a un màxim global de 

14. El 2014 seran festius no recuperables a Catalunya els dies 1 de gener (Any Nou), 18 d'abril (Divendres Sant), 1 de 

maig (Festa del Treball), 15 d'agost (l'Asumpció), 11 de Setembre (Diada), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre 

(Dia de la Constitució), 8 de desembre (la Immaculada) i 25 de desembre (Nadal). 

Malgrat els intents portats a terme en anys passats per racionalitzar el calendari laboral traslladant alguns festius 

estatals que cauen entremig de setmana al divendres o al dilluns, el 2014 es mantindran invariables. A Catalunya es 

produiran els ponts del 24 de juny (dimarts) i l'11 de setembre (dijous). 

 


