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Nom: Tremp

Tipus: Banderes ordinàries

Entitat territorial: Catalunya

Status polític: Subdivisió d'estats

Estat: ESP

Província: Lleida

Comarca: Pallars Jussà

Municipi: Tremp

Barri: - UTM  x=: 325 UTM  y=: 4650

DOGC: 1208 - 18.10.1989

BOP: BOE:

Ús: A terra Usuari: Governs locals

Proporcions: 2:3

f=: 1.5

Data inici ús: 28.01.1989

Data final ús: en ús

Al centre de la bandera, blava i de 
proporcions 2 a 3 entre l'amplada i la 
llargada, la representació o signe 
simplificat del ram de lliris, distintiu de la 
patrona local. Tot ell va inscrit  dins un 
cercle de diàmetre 3/4 de l'amplada de la 
tela; els tres lliris  de què es compon, 
estilitzats heràldicament, van posats de 
dins cap a fora del cercle, a intervals 
iguals i amb el superior paral·lel a l'asta; 
cada lliri inscrit dins un quadrat de costat 
1/3 de l'amplada de la bandera.

Color 1: B 298

Color 2: Y Process Yellow

Color 3:
Color 4:
Color 5:

Aclariments: Els lliris són en realitat flors de lis, i es toquen 
pels extrems inferiors.

Significació: Representació de la Verge de la Valldeflors patrona de Tremp, la imatge de la 
qüal forma part de les armes municipals, acompanyada de dues flors de lis.

Relació amb 
altres banderes:

Observacions: El municipi de Tremp és un dels exemples més complexos de la geografia de Catalunya, per 
tal com té més de 300 Km2, sense continuïtat física i amb gairebé una trentena d'entitats de 
població, entre les que destaquen els pobles de Castissent, Eroles, Espluga de Serra, Fígols 
de la Conca, Gurp de la Conca, Palau de Noguera, Puigcercós, Puigverd de Talarn, Sant 
Adrà, Santa Engràcia, Sapeira, Suterranya, Tercui i la Torre de Tamúrcia. [Aprovació escut: 
DOGC 08/05/1989]

FIAV PMS

Codi: CAT.25.234

Acord legislatiu: 28.01.1989

Oficial

Privat Públic Militar

Terra:

Mar:

* *

Ent. Local Menor: -

Bibliografia: [http://www.idescat.es/servlet/BasicTerr?TC=3&V0=1&V1=25234&PDF=TRUE&VOK=Confir
mar] [http://www.ajuntamentdetremp.com/]

Festes tradicionals:

8 de setembre, festa de la 
Verge de Valldeflors; 14 de 
maig, festa petita de Sant 
Bonifaci; 20 de gener, festa 
de Sant Antoni.

Correcció: 0

Superfície (km2): 13,98

Població: 5,518 (2002), trempolins

Capital: Tremp
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