
 
 
Els treballadors de Catalunya gaudiran de dos ponts llargs 
El calendari laboral fixa un festiu recuperable l'any 2014 
El govern de Rajoy, en lluita contra els ponts 
 
21/11/13 - Barcelona 
Carla Esteve 
 
El calendari laboral pel 2014 té un total de nou dies de festa que seran comuns a tot l'Estat, segons va resoldre ahir a Madrid la 
direcció general d'Ocupació. El calendari va ser publicat el mateix dia al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Anteriorment, el 
Consell de Relacions Laborals de Catalunya ja havia donat el vistiplau al calendari laboral català per l'any que ve, en el qual hi 
haurà tretze festivitats a tot el territori i en què els ajuntaments es podran reservar dos dies per proposar festes d'àmbit local. 
 
A més dels nou festius de què gaudirà l'Estat espanyol el 2014, Catalunya tindrà quatre dies més de festa. Mentre que l'Estat 
està estudiant la manera de reduir els ponts llargs i limitar-los a només un a l'any, els treballadors catalans gaudirien de dos 
ponts de quatre dies; és a dir, de dos dies festius laborals units al cap de setmana. El primer d'aquests serà durant la Setmana 
Santa i l'altre, per Nadal. 
 
Tenen la consideració de festa laboral el dia d'Any Nou, l'1 de gener; el 6 de gener, la nit de Reis; el divendres sant, que serà el 
18 d'abril, i el dilluns de Pasqua, el 21 d'aquest mateix mes; l'1 de maig, Festa del Treball; el 24 de juny, dia de Sant Joan; el 15 
d'agost, festivitat de la Verge de l'Assumpció; l'11 de setembre, Diada de Catalunya; l'1 de novembre, celebració de Tots Sants; 
el 6 i el 8 de desembre, el dia de la Constitució i el de la Immaculada, respectivament, i, per últim, el dia de Nadal, 25 de 
desembre, i el dia 26, festivitat de Sant Esteve. 
 
D'aquestes tretze festivitats, n'hi haurà una a elegir entre el 6 de gener, el 21 d'abril, el 24 de juny i el 26 de desembre que 
tindrà caràcter recuperable, mentre que les altres dotze seran retribuïdes.  
 
En el cas de la Val d'Aran, el 26 de desembre serà substituït pel 17 de juny, festa de l'Aran. L'any 2014 no afegeix com a festiu 
a l'Estat el dia 12 d'octubre, festa de la Hispanitat, ja que caurà en diumenge. 
 
Aquest calendari encara no recull les futures modificacions que van ser anunciades pel govern de Rajoy, que prepara canvis 
legislatius per reduir els ponts mitjançant intercanvis de data en determinats festius que cauen entre setmana. L'executiu va 
marcar com a susceptibles de modificació els dies 15 d'agost, 1 de novembre i 6 de desembre. 
 
 
 


