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   Dipòsit legal: AND.2-2015

avís
Avís del 10-12-2019 pel qual es fixa el calendari de dies festius de la parròquia d’Encamp.

Calendari de dies festius de la parròquia d’Encamp per l’any 2020.
Per acord de la Junta de Govern del 9 de desembre de 2019 i d’acord amb el decret de Govern de data 13 
de novembre del 2019, relatiu al calendari laboral, els dies festius de la parròquia d’Encamp, incloses les 
festes parroquials de compliment obligatori, queda fixat per l’any 2020 com segueix:

Gener: dia 1, Cap d’Any (dimecres) 
dia 6, Reis (dilluns)

Febrer: dia, 24 Dilluns de Carnaval (dilluns)
Març: dia 14, Dia de la Constitució (dissabte)

Abril: dia 10, Divendres Sant (divendres) 
dia 13, Dilluns de Pasqua (dilluns)

Maig: dia 1, Festa del Treball (divendres)

Juny:

dia 1, Dilluns de Pentecosta (dilluns) 
dia 20, Festa del poble d’Encamp (dissabte) 
(únicament a Encamp) 
dia 21, Festa del poble d’Encamp (diumenge) 
(únicament a Encamp) 
dia 29, Sant Pere, patró del Pas de la Casa (dilluns) 
(únicament al Pas de la Casa)

Agost:
dia 15, l’Assumpció (dissabte) 
dia 16, Sant Roc, patró d’Encamp (diumenge) 
(únicament a Encamp)

Setembre: dia 8, N. Sra. de Meritxell (dimarts)
Novembre: dia 1, Tots Sants (diumenge)

Desembre:
dia 8, Immaculada Concepció (dimarts) 
dia 25, Nadal (divendres) 
dia 26, Sant Esteve (dissabte)

Totes aquestes festes són de compliment obligatori, retribuïdes i no recuperables per als rams de la 
construcció, les indústries en general, les oficines, els establiments bancaris, les perruqueries, el transport 
i la distribució de mercaderies, i els serveis no relacionats directament amb el turisme. Per als altres rams 
d’activitat aquestes festes seran obligatòries i retribuïdes, i podran ser traslladades a qualsevol altre dia a 
excepció de les festes de l’1 de gener, 14 de març, 8 de setembre i 25 de desembre. En el cas en què durant 
aquests quatre dies, i per causa de les necessitats del sector, l’assalariat presti els serveis a l’empresa, el 
patró haurà de compensar aquesta activitat traslladant el dia festiu a un altre dia, i a més donant a l’empleat 
un altre dia de festa suplementari retribuït.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 10 de desembre del 2019

Xavier Palacios Albacar 
Secretari general

Calendaris i horaris
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avís
Avís del 10-12-2019 pel qual es fixa el calendari de dies festius de les oficines de Casa Comuna per 
l’any 2020.

Calendari de dies festius de les oficines de Casa Comuna per l’any 2020

Per acord de la Junta de Govern del 9 de desembre del 2019, el calendari de dies festius de les oficines de 
Casa Comuna per l’any 2020 queda fixat com segueix:

Gener: dia 1, Cap d’Any (dimecres)
dia 6, Reis (dilluns)

Febrer: dia, 24 Dilluns de Carnaval (dilluns)
Març: dia 14, Dia de la Constitució (dissabte)
Abril: dia 9, Vigília de Divendres Sant(dijous tarda, a partir de les 13 h)

dia 10, Divendres Sant (divendres)
dia 13, Dilluns de Pasqua (dilluns)

Maig: dia 1, Festa del Treball (divendres)
Juny: dia 1 Dilluns de Pentecosta (dilluns)

dia 20, Festa del poble d’Encamp (dissabte) 
(únicament a Encamp)
dia 21, Festa del poble d’Encamp (diumenge) 
(únicament a Encamp)
dia 29, Sant Pere, patró del Pas de la Casa (dilluns) 
(únicament al Pas de la Casa)

Agost: dia 15, l’Assumpció (dissabte)
dia 16, Sant Roc, patró d’Encamp (diumenge) 
(únicament a Encamp)

Setembre: dia 8, N. Sra. de Meritxell (dimarts)
Novembre: dia 1, Tots Sants (diumenge)
Desembre: dia 8, Immaculada Concepció (dimarts)

dia 24, Vigília de Nadal (dijous tarda, a partir de les 13 h)
dia 25, Nadal (divendres)
dia 26, Sant Esteve (dissabte)
dia 31, Vigília de Cap d’Any (dijous tarda, a partir de les 13 h)

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 10 de desembre del 2019

Xavier Palacios Albacar 
Secretari general

Calendaris i horaris




