CALENDARIO LABORAL. Galicia e Comarca do Deza. Ano 2018.
CONSELLARÍA DE TRABALLO E BENESTAR
NORMATIVA

Decreto 86/2017, do 7 de setembro, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o
ano 2018. (DOG nº 175, do 14 de setembro de 2017).
FESTAS LABORAIS DE CARÁCTER XERAL. (Galicia)

As festas laborais de carácter retribuído e non recuperable, agás o día 17 de maio, Día das Letras Galegas, que terá carácter recuperable,
no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018 serán as seguintes:
01 de xaneiro

Aninovo

06 de xaneiro

Día de Reis

29 de marzo

Xoves Santo

30 de marzo

Venres Santo

1 de maio

Festa do Traballo

17 de maio

Día das Letras Galegas

25 de xullo

Día Nacional de Galicia

15 de agosto

A Asunción

12 de outubro

Día da Hispanidade

01 de novembro

Día de Todos os Santos

06 de decembro

Día da Constitución

08 de decembro

A Inmaculada

25 de decembro

Nadal

FESTAS LABORAIS DE CARÁCTER LOCAL. Comarca do Deza

(BOP Pontevedra nº 226, do 24 de novembro de 2017).
Serán inhábiles para o traballo, retribuídas e non recuperables, a proposta do Pleno dos respectivos concellos, as seguintes festas de
ámbito local:
AGOLADA
DOZÓN
LALÍN
RODEIRO
SILLEDA
VILA DE CRUCES

29 de xuño
13 de agosto
06 de agosto
03 de setembro
24 de setembro
25 de setembro
22 de xaneiro

Luns seguinte ao San Vicente

11 de xuño

Luns seguinte ao San Antonio

29 de agosto

Festa da Empanada

19 de setembro

Festa da Saleta

13 de agosto

Festa da Nosa Sra. da Piedade

31 de agosto

Festa de San Ramón

OBSERVACIÓN:

1. As festas laborais sinaladas, tanto de carácter autonómico como local, terán a consideración de días inhábiles para os efectos de cómputos de
prazos.
2. As empresas deberán ter exposto nun lugar visible do centro de traballo, para o coñecemento e consulta dos traballadores, o calendario laboral.
O incumprimento do anterior constitúe infracción en materia laboral tipificada no art.º 6.1 do RD L 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o
texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.
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