
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

ORDRE TSF/6/2021, de 20 de gener, de modificació de l'Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual
s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021.

Atesa l'Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a
Catalunya per a l'any 2021 (DOGC núm. 8085, de 2.12.2020);

Vist que, amb posterioritat a la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'Ordre esmentada,
els ajuntaments de Castellví de la Marca, Collsuspina, Sarrià de Ter i Sils han formulat la seva proposta de
festes locals per a l'any 2021, i els ajuntaments de Camós, Castelló d'Empúries, Lles de Cerdanya, Sant Joan
de Vilatorrada i Subirats han comunicat una modificació sobre la proposta formulada inicialment;

Fent ús de les atribucions que em són concedides,

Ordeno:

Article únic

Es modifica l'Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a
Catalunya per a l'any 2021 dels municipis que es detallen a continuació:

A la comarca de l'Alt Empordà, on diu:

“Castelló d'Empúries, 1 de febrer i 10 d'agost”,

ha de dir:

“Castelló d'Empúries, 2 de febrer i 10 d'agost”.

A la comarca de l'Alt Penedès, on diu:

“Castellví de la Marca, proposta no formulada”,

ha de dir:

“Castellví de la Marca, 1 d'abril i 16 d'agost”.

A la comarca de l'Alt Penedès, municipi de Subirats, on diu:

“Sant Pau d'Ordal, 25 de gener i 1 d'abril”,

ha de dir:

“Sant Pau d'Ordal, 1 de febrer i 1 d'abril”.

A la comarca del Bages, on diu:

“Sant Joan de Vilatorrada, 25 de juny i 11 de novembre”,

ha de dir:
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“Sant Joan de Vilatorrada, 22 de febrer i 25 de juny

    Sant Martí de Torroella, 25 de juny i 11 de novembre”.

A la comarca de la Cerdanya, on diu:

“Lles de Cerdanya, 29 de juny i 9 d'octubre”,

ha de dir:

“Lles de Cerdanya, 28 de juny i 8 d'octubre”.

A la comarca del Gironès, on diu:

“Sarrià de Ter, proposta no formulada”,

ha de dir:

“Sarrià de Ter, 26 de juliol i 29 d'octubre”.

A la comarca del Moianès, on diu:

“Collsuspina, proposta no formulada”,

ha de dir:

“Collsuspina, 9 d'agost i 10 d'agost”.

A la comarca del Pla de l'Estany, on diu:

“Camós, 16 d'agost i 25 de setembre”,

ha de dir:

“Camós, 16 d'agost i 25 d'octubre”.

A la comarca de la Selva, on diu:

“Sils, proposta no formulada”,

ha de dir:

“Sils, 12 de juliol i 27 de setembre”.

Barcelona, 20 de gener de 2021

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

(21.020.098)
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