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Disposicions

ORDRE

TRE/511/2009, de 10 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes 
locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2010.

Vist que els ajuntaments de la Comunitat Autònoma de Catalunya han formulat les 
propostes sobre les dues festes locals, corresponents al seu municipi i agregats;

Atès que en les localitats respectives les festes locals tenen el caràcter de dies 
inhàbils a efectes administratius, d’acord amb l’article 48.7 de la Llei 30/1992;

Atès que d’acord amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, 
sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, correspon 
a l’autoritat laboral la seva determinació i publicació;

Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’ar-
ticle 37.2 de l’Estatut dels treballadors, Text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 
1/1995, de 24 de març; el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat 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, i l’Ordre TRE/278/2009, de 7 de maig, per la qual s’estableix el 
calendari de festes laborals per a l’any 2010 a Catalunya, i en ús de les atribucions 
que em són conferides,

ORDENO:

Article únic
Es fixa el següent calendari laboral de festes de caràcter local per a l’any 2010 a 

la Comunitat Autònoma de Catalunya, distribuïdes per comarques.

Es fan constar en aquesta Ordre els ajuntaments que no han formulat proposta 
de festes locals dins el termini assenyalat.

ALT CAMP

Aiguamúrcia, 13 d’agost i 13 de desembre
 Pla de Manlleu, 2 d’agost i 29 de setembre
 Pobles, les, 10 de maig i 13 de desembre
 Santes Creus, 23 d’agost i 13 de desembre
Alcover, 16 d’agost i 18 d’octubre
Alió, 18 de gener i 24 d’agost
Bràfim, 26 de juliol i 10 de desembre
Cabra del Camp, 23 d’agost i 24 d’agost
Figuerola del Camp, 1 d’abril i 23 de juliol
Garidells, els, 16 de gener i 24 de juliol
Masó, la, 26 de juliol i 11 d’octubre
Milà, el, 17 de maig i 25 d’octubre
Montferri, 20 de gener i 24 d’agost
Mont-ral, 21 d’agost i 10 de setembre
 Farena, 21 d’agost i 10 de setembre
Nulles, 20 de gener i 30 de juliol
Pla de Santa Maria, el, 7 de gener i 1 d’abril
Pont d’Armentera, el, 4 de gener i 22 de juliol
Puigpelat, 13 d’agost i 31 de desembre
Querol, 3 d’abril i 7 de desembre
Riba, la, 6 d’agost i 26 de novembre
Rodonyà, 25 de gener i 23 d’agost
Rourell, el, 18 de gener i 28 de juny
Vallmoll, proposta no formulada
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Esparreguera, 12 de febrer i 12 de juliol
Esplugues de Llobregat, 24 de maig i 20 de setembre
Gavà, 29 de juny i 14 de desembre
Martorell, 26 d’abril i 16 d’agost
Molins de Rei, 24 de maig i 29 de setembre
Olesa de Montserrat, 10 de juny i 25 de juny
Pallejà, 12 de febrer i 12 de juliol
Palma de Cervelló, la, 24 de maig i 24 de setembre
Papiol, el, 24 de maig i 23 de juliol
Prat de Llobregat, el, 24 de maig i 27 de setembre
Sant Andreu de la Barca, 6 de setembre i 30 de novembre
Sant Boi de Llobregat, 20 de maig i 7 de desembre
Sant Climent de Llobregat, 10 d’agost i 23 de novembre
Sant Esteve Sesrovires, 1 d’abril i 30 de juliol
Sant Feliu de Llobregat, 24 de maig i 24 de setembre
Sant Joan Despí, 24 de maig i 24 de setembre
Sant Just Desvern, 24 de maig i 6 d’agost
Sant Vicenç dels Horts, 22 de gener i 26 de juliol
Santa Coloma de Cervelló, 16 d’agost i 31 de desembre
 Colònia Güell, la, 11 de juny i 31 de desembre
Torrelles de Llobregat, 25 de gener i 11 de novembre
Vallirana, 20 de gener i 21 de setembre
Viladecans, 24 de maig i 8 de setembre

BAIX PENEDÈS

Albinyana, 16 de juliol i 24 d’agost
Arboç, l’, 9 de gener i 23 d’agost
Banyeres del Penedès, 12 de febrer i 12 de juliol
Bellvei, 13 d’agost i 16 d’agost
Bisbal del Penedès, la, 23 d’abril i 16 d’agost
Bonastre, 21 de maig i 22 de juliol
Calafell, 29 de juny i 16 de juliol
 Segur de Calafell, 16 de juliol i 29 de setembre
Cunit, 20 de gener i 12 de juliol
Llorenç del Penedès, 1 d’abril i 10 d’agost
Masllorenç, 7 de gener i 2 d’agost
Montmell, el, 24 de maig i 23 d’agost
Sant Jaume dels Domenys, 24 de maig i 26 de juliol
Santa Oliva, 25 de gener i 26 d’agost
Vendrell, el, 26 de juliol i 15 d’octubre

BARCELONÈS

Badalona, 11 de maig i 24 de maig
Barcelona, 24 de maig i 24 de setembre
Hospitalet de Llobregat, l’, 24 de maig i 24 de setembre
Sant Adrià de Besòs, 24 de maig i 8 de setembre
Santa Coloma de Gramenet, 24 de maig i 24 de setembre

BERGUEDÀ

Avià, 3 de juny i 30 d’agost
Bagà, 3 d’agost i 2 de novembre

ortizva
Resaltado




