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INFORMACIÓN AOS MEDIOS 
Consello da Xunta 

 

A XUNTA APROBA O CALENDARIO LABORAL 2019 QUE TERÁ COMO 
FESTIVOS PROPIOS SAN XOSÉ (19 DE MARZO), AS LETRAS GALEGAS (17 
DE MAIO) E O DÍA DA COMUNIDADE (25 DE XULLO) 
 

 O Consello da Xunta deu hoxe o visto e prace ao Decreto que agora terá que 
publicarse no Diario Oficial de Galicia (DOG) 

 A normativa estatal fixa 14 festivos: 12 marcados polo Estado e dous elixidos polos 
concellos 

 Cando os festivos nacionais obrigatorios coinciden en domingo cada comunidade 
pode substituílo por outro día de interese, unha circunstancia que en 2019 se produce 
o 8 de decembro, que se substituirá polo 19 de marzo -San Xosé- 

 Entre os tres festivos nacionais que teñen carácter opcional, elíxese o 17 de maio -
o Día das Letras Galegas- pola súa gran tradición e importancia para a cultura 
galega, o 25 de xullo por ser o Día Nacional de Galicia e o 18 de abril -Xoves Santo- 

 
O Consello da Xunta vén de aprobar hoxe o Decreto que fixa o calendario laboral para 
2019. Galicia terá como festivos propios o próximo ano os días 17 de maio, Días das Letras 
Galegas; o 19 de marzo, San Xosé; e o 25 de xullo, Día Nacional de Galicia. Unha vez 
aprobado o calendario, tras debaterse a proposta no Consello Galego de Relacións 
Laborais, o seguinte paso será a súa publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG). 
 
A normativa estatal, fixada polo Real Decreto 2001/1983, establece as 14 festas anuais de 
ámbito nacional non recuperables, remuneradas e de carácter obrigatorio. Destes 14 festivos, 
dous son elixidos por cada concello. Dos outros 12 restantes, nove son de carácter obrigatorio e 
non substituíbles a non ser que coincidan en domingo: 1 de xaneiro, Venres Santo (19 de abril 
en 2019), 1 de maio, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro, 6 de decembro, 8 de 
decembro e 25 de decembro. No ano 2019 hai un só festivo nacional que coincide en domingo: 
o 8 de decembro, Inmaculada Concepción, que se substituirá polo 19 de marzo (San Xosé). 
 
Ademais, outros tres festivos de carácter nacional poden ser substituídos polas comunidades 
autónomas: o 6 de xaneiro, que nunca se cambia, agás que coincida en domingo, como ocorre 
en 2019; o Xoves Santo (o 18 de abril en 2019), que Galicia non cambia tradicionalmente; e 
dáselle a opción ás comunidades entre o 19 de marzo e o 25 de xullo, que na nosa Comunidade 
sempre se fixa o 25 de xullo, xa que é o Día Nacional de Galicia. Así quedou establecido, 
ademais, polo Decreto 8/1978, do 10 de xullo. 
 
O 6 de xaneiro, ao caer en domingo, substitúese polo 17 de maio, o Día das Letras Galegas. O 
Goberno galego considera que esta xornada ten que seguir sendo festiva pola súa importancia 
para a cultura galega, por tratarse dunha festa de carácter cultural e polo seu significado: foi 
instituída no ano 1963 pola Real Academia Galega para conmemorar o libro de Rosalía de 
Castro Cantares Galegos e porque fomenta a lingua e a cultura da nosa Comunidade. 
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Unha vez aprobados os festivos de carácter autonómico, cada concello galego deberá 
establecer os seus dous días festivos locais. Para iso será necesario a súa aprobación 
polos plenos das administracións locais. 
 
 
Calendario laboral de Galicia para 2019 
 
 

FESTIVIDADE DATA DÍA DA SEMANA 

Aninovo 1 de xaneiro Martes 

San Xosé 19 de marzo Martes 

Xoves Santo 18 de abril Xoves 

Venres Santo 19 de abril Venres 

Festa do Traballo 1 de maio Mércores 

Día das Letras Galegas 17 de maio Venres 

Día Nacional de Galicia 25 de xullo Xoves 

A Asunción da Virxe 15 de agosto Xoves 

Día da Hispanidade 12 de outubro Sábado 

Todos os Santos 1 de novembro Venres 

Día da Constitución 6 de decembro Venres 

Nadal 25 de decembro Mércores 

 
 
  


