
 

 
Registre 2019 

 

 
Horari del registre general d’entrada de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Els horaris de funcionament del Registre General situat a les dependències de l’Ajuntament: 
Plaça de la Vila, 8 estarà oberta al públic els dies hàbils, durant l’horari següent: 
  

Horari general 
 
De dilluns a divendres, de 8 a 19 hores 
Dissabtes, de 10 a 13 hores 
 
Els números per a l'atenció personalitzada a la taula, es dispensaran fins 30 minuts abans del 
tancament de l'oficina, ja que no es pot fer cap assentament fora de l'horari de registre. 
 

 
Carnaval 2019:  dies 28 de febrer i 1 i 4 de març de 8 a 15h. Dissabte 2 de març tancat.  
 
Setmana Santa 2019: dies 15, 17 i 18 d’abril  de  8 a 15h. Dia 16 d’abril de 8 a 17h. Dissabte 20 
d’abril tancat. 
 
Estiu 2019: del 17 de juny fins el 10 de setembre: 
De dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8 a 15 h 
Dimarts de 8 a 17 h 
Dissabtes tancat 
 
Nadal 2019: del 16 de desembre del 2019 al 3 de gener del 2020 
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8 a 15 h. 
Dimarts 17 de desembre de 8 a 17 h 
Dissabtes 21 i 28 de desembre i 4 de gener 2020 tancat 
   
Dies festius locals 2019, i per tant inhàbils: 17 de gener festivitat de Sant Antoni Abat i 5 
d’agost Festa Major.  
 
Horaris especials: 18 de gener, 18 d’abril, 24 i 31 de desembre de 8 a 15h.  
 
Dissabtes especials tancat: 2 de novembre, 9 de novembre, 7 de desembre   

Calendari Festiu: ORDRE TSF/134/2018, de 30 de juliol, per la qual s'estableix el calendari oficial de 
festes laborals per a l'any 2019. 

1   de gener (Cap d'Any)  
19  d'abril (Divendres Sant) 
22  d'abril (dilluns de Pasqua Florida) 
1    de maig (Festa del Treball) 
24  de juny (Sant Joan) 
15  d'agost (l'Assumpció) 
11  de setembre (Diada Nacional de Catalunya) 
12  d'octubre (Festa Nacional d'Espanya) 
1    de novembre (Tots Sants) 
6    de desembre (Dia de la Constitució) 
25  de desembre (Nadal) 
26  de desembre (Sant Esteve) 


