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Reial Decret 463/2020, de 14 de març 3/14/2020 Del 14 de març a l'11 de maig -
Només restauració clients 
interns Només entrega a domicili No Tot Catalunya

Ordre SND/257/2020, de 19 de març 3/19/2020 Idem Des del 19 de març al 9 de maig No afecta

Allotjament a clients de forma estable o de temporada
Espais per allotjar persones que necessiten atenció 
sanitària Tot Catalunya

Ordre SND/388/2020, de 3 de maig 5/4/2020 Idem Idem Només entrega a domicili i per emportar Idem Tot Catalunya

Ordre SND/399/2020, de 9 de maig
Fase I 5/11/2020 - Obertura només 50% terrasses

Obertura
La restauració només terrasses
No permesa espais comuns - - Tot Catalunya

Ordre SND/414/2020, de 16 de maig
Fase II 5/18/2020 -

40% aforament interior
50% terrasses

Restauració idem condicions 
anteriors
1/3 aforament zones comunes

- - Tot Catalunya

Ordre SND/458/2020, de 30 de maig
Fase III 6/1/2020 -

50% aforament interior
Permès consum a la barra
75% aforament terrasses

Restauració idem condicions 
anteriors
50% aforament zones comunes

- - Tot Catalunya

Ordre SND/520/2020, de 13 de juny
Fase III (Girona i Catalunya Central) 6/14/2020 -

50% aforament interior
Permès consum a la barra
75% aforament terrasses

Restauració idem condicions 
anteriors
50% aforament zones comunes

- - Tot Catalunya

Resolució SLT/1748/2020, de 19 de 
juliol |Resolució SLT/1962/2020, 
de 31 de juliol

19/07/2020 | 
03/08/2020 -

50% aforament interior
No permès consum a la barra
Terrasses distància de 2 m entre 
taules

Restauració idem condicions 
anteriors
50% aforament zones comunes

- - Figueres i Vilafant
Resolució SLT/2107/2020, de 28 
d'agost 8/29/2020 -

Màxim 10 persones per taula
o agrupació de taules - - - Tot Catalunya

Resolució SLT/2230/2020, de 15 de
setembre 9/16/2020 -

50% aforament interior i 
terrasses
No permès consum a la barra
Horari tancament a les 1 h

Restauració idem condicions 
anteriors
50% aforament zones comunes

- - Girona i Salt

Resolució SLT/2314/2020, de 23 de 
setembre 9/24/2020 -

50% aforament interior i 
terrasses
No permès consum a la barra
Horari tancament a les 1 h

Restauració idem condicions 
anteriors
50% aforament zones comunes

- - Cerdanya

Resolució SLT/2546/2020, de 15 
d'octubre | Resolució SLT/2568/2020, 
de 19 d'octubre| Resolució 
SLT/2700/2020, de 29 d'octubre | 
Resolució SLT/2785/2020, de 12 de 
novembre 10/16/2020 Del 16 d'octubre al 23 de novembre - -

Restauració només per clients 
allotjats Només entrega a domicili i per emportar Restauració: entrega a domicili i per emportar Tot Catalunya

Resolució SLT/2983/2020, de 21 de 
novembre | Resolució SLT/2177/2020, 
de 4 de desembre

23/11/2020 | 
07/12/2020 -

30% aforament interior 
100% terrasses
No permès consum a la barra
Horari tancament a les 21 h
Recollida establiment: 22 h
Menjar a domicili: 23 h
Confinament comarcal cap de 
setmana
4 pax per taula, llevat bombolla 
de convivència. - Restauració igual - - Tot Catalunya

Resolució SLT/3268/2020, de 12 de 
desembre 12/14/2020 -

30% aforament interior 
100% terrasses
No permès consum a la barra
Horari tancament a les 21 h
Recollida establiment: 22 h
Menjar a domicili: 23 h
Confinament comarcal cap de 
setmana
4 pax per taula - Restauració igual - - Tot Catalunya



Resolució SLT/3354/2020, de 19 de 
desembre 12/19/2020

GENERAL: 30% aforament 
interior/ 100% terrasses/ No 
permès consum a la barra/ 
Franges horàries: esmorzar de 
7.30 h  a 9.30 h; dinar 13 h a 
15.30 h/ Confinament comarcal 
cap de setmana/ 4 pax per taula

DIES FESTIUS (24, 25, 26 i 31 de 
desembre, i 5 i 6 de gener): 6 
persones per taula, excepte que 
pertanyin a 2 bombolles de 
convivència. 

Horaris i condicions igual que la 
restauració. Però també poden 
oferir sopar fins a les 21 h només 
pels clients allotjats Tot Catalunya

Resolució SLT/3397/2020, de 22 de 
desembre 12/23/2020 Del 23/12/2020 al 06/01/2021 Confinament comarcal

Només restauració clients 
allotjats amb els horaris 
següents:
Esmorzar: 7.30 h a 9.30 h
Dinar: 13 h a 15.30 h
Sopar: fins a les 21 h Només entrega a domicili i per emportar Ripollès i la Cerdanya

Resolució SLT/1/21, de 4 de gener 1/5/2021

GENERAL: 30% aforament 
interior/ 100% terrasses/ No 
permès consum a la barra/ 
Franges horàries: esmorzar de 
7.30 h  a 9.30 h; dinar 13 h a 
15.30 h/ Confinament municipal 
cada dia/ 4 pax per taula

Horaris i condicions igual que la 
restauració. Però també poden 
oferir sopar fins a les 22 h només 
pels clients allotjats Tot Catalunya

Resolució SLT/67/21, de 16 de gener 1/18/2021

GENERAL: 30% aforament 
interior/ 100% terrasses/ No 
permès consum a la barra/ 
Franges horàries: esmorzar de 
7.30 h  a 9.30 h; dinar 13 h a 
15.30 h/ Confinament municipal 
cada dia/ 4 pax per taula, llevat 
bombolla de convivència.

Horaris i condicions igual que la 
restauració. Però també poden 
oferir sopar fins a les 22 h només 
pels clients allotjats Tot Catalunya

Resolució SLT/133/21, de 22 de gener 1/25/2021

GENERAL: 30% aforament 
interior/ 100% terrasses/ No 
permès consum a la barra/ 
Franges horàries: esmorzar de 
7.30 h  a 9.30 h; dinar 13 h a 
15.30 h/ Confinament municipal 
cada dia/ 4 pax per taula, llevat 
bombolla de convivència.

Horaris i condicions igual que la 
restauració. Però també poden 
oferir sopar fins a les 22 h només 
pels clients allotjats Tot Catalunya

Resolució SLT/275/21, de 5 de febrer 2/8/2021 GENERAL: 30% aforament 
interior/ 100% terrasses/ No 
permès consum a la barra/ 
Franges horàries: esmorzar de 
7.30 h  a 10.30 h; dinar 13 h a 
16.30 h/ Confinament comarcal 
cada dia/ 4 pax per taula

Horaris i condicions igual que la 
restauració. Però també poden 
oferir sopar fins a les 22 h només 
pels clients allotjats

Tot Catalunya

Resolució SLT/436/21, de 19 de febrer 2/22/2021 GENERAL: 30% aforament 
interior/ 100% terrasses/ No 
permès consum a la barra/ 
Franges horàries: esmorzar de 
7.30 h  a 10.30 h; dinar 13 h a 
16.30 h/ Confinament comarcal 
cada dia/ 4 pax per taula

Horaris i condicions igual que la 
restauració. Però també poden 
oferir sopar fins a les 22 h només 
pels clients allotjats

Tot Catalunya

Resolució SLT/516/21, de 26 de febrer 3/1/2021 GENERAL: 30% aforament 
interior/ 100% terrasses/ No 
permès consum a la barra/ 
Franges horàries: esmorzar de 
7.30 h  a 10.30 h; dinar 13 h a 
16.30 h/ Confinament comarcal 
cada dia/ 4 pax per taula

Horaris i condicions igual que la 
restauració. Però també poden 
oferir sopar fins a les 22 h només 
pels clients allotjats.
Els allotjaments turístics que 
treballin amb centres educatius 
(colònies) podran rebres escolars 
amb pernoctació. 

Tot Catalunya

Resolució SLT/612/21, de 5 de març 3/8/2021

GENERAL: 30% aforament 
interior/ 100% terrasses/ No 
permès consum a la barra/ 
Franges horàries:7.30 h a 17 h/ 
Confinament comarcal cada dia/ 
4 pax per taula

Horaris i condicions igual que la 
restauració, excepte l'aforament 
només per clients allotjats que és 
del 50%  Però també poden 
oferir sopar fins a les 22 h només 
pels clients allotjats.
Els allotjaments turístics que 
treballin amb centres educatius 
(colònies) podran rebres escolars 
amb pernoctació. Tot Catalunya

Resolució SLT/716/21, de 12 de març 3/15/2021

GENERAL: 30% aforament 
interior/ 100% terrasses/ No 
permès consum a la barra/ 
Franges horàries:7.30 h a 17 h/ 
Confinament fora de la comarca 
cada dia/ 4 pax per taula, llevat 
bombolla de convivència. 

Horaris i condicions igual que la 
restauració, excepte l'aforament 
només per clients allotjats que és 
del 50%  Però també poden 
oferir sopar fins a les 22 h només 
pels clients allotjats.
Els allotjaments turístics que 
treballin amb centres educatius 
(colònies) podran rebres escolars 
amb pernoctació. Tot Catalunya



Resolució SLT/845/21, de 26 de març 3/29/2021

GENERAL: 30% aforament 
interior/ 100% terrasses/ No 
permès consum a la barra/ 
Franges horàries:7.30 h a 17 h/ 
Confinament fora de la comarca 
cada dia/ 4 pax per taula, llevat 
bombolla de convivència. 

Horaris i condicions igual que la 
restauració, excepte l'aforament 
només per clients allotjats que és 
del 50%  Però també poden 
oferir sopar fins a les 22 h només 
pels clients allotjats.
Els allotjaments turístics que 
treballin amb centres educatius 
(colònies) podran rebres escolars 
amb pernoctació. Tot Catalunya

Resolució SLT/971/21, de 8 d'abril 10/04/2021, 
excepte la restricció de 
mobilitat que entra en 
vigor el 09/04/2021

GENERAL: 30% aforament 
interior/ 100% terrasses/ No 
permès consum a la barra/ 
Franges horàries:7.30 h a 17 h/ 
Confinament comarcal cada dia/ 
4 pax per taula, llevat bombolla 
de convivència. 

Horaris i condicions igual que la 
restauració, excepte l'aforament 
només per clients allotjats que és 
del 50%  Però també poden 
oferir sopar fins a les 22 h només 
pels clients allotjats.
Els allotjaments turístics que 
treballin amb centres educatius 
(colònies) podran rebres escolars 
amb pernoctació. 

Tot Catalunya

Resolució SLT/1088/21, de 16 d'abril 4/19/2021

GENERAL: 30% aforament 
interior/ 100% terrasses/ No 
permès consum a la barra/ 
Franges horàries:7.30 h a 17 h/ 
Confinament comarcal cada dia/ 
4 pax per taula, llevat bombolla 
de convivència. 

Horaris i condicions igual que la 
restauració, excepte l'aforament 
només per clients allotjats que és 
del 50%  Però també poden 
oferir sopar fins a les 22 h només 
pels clients allotjats.
Els allotjaments turístics que 
treballin amb centres educatius 
(colònies) podran rebres escolars 
amb pernoctació. Tot Catalunya

Resolució SLT/1178/21, de 23 d'abril 4/26/2021

GENERAL: 30% aforament 
interior/ 100% terrasses/ No 
permès consum a la barra/ 
Franges horàries:7.30 h a 17 h/ 
Confinament dintre de  
Catalunya                                                                                                                                                                                      
cada dia/ 4 pax per taula, llevat 
bombolla de convivència. 
Permesa l'obertura dels 
establiments de restauració dels 
centres comercials.

Horaris i condicions igual que la 
restauració, excepte l'aforament 
només per clients allotjats que és 
del 50%  Però també poden 
oferir sopar fins a les 22 h només 
pels clients allotjats.
Els allotjaments turístics que 
treballin amb centres educatius 
(colònies) podran rebres escolars 
amb pernoctació. Tot Catalunya

Resolució SLT/1278/21, de 30 d'abril 5/3/2021

GENERAL: 30% aforament 
interior/ 100% terrasses/ No 
permès consum a la barra/ 
Franges horàries:7.30 h a 17 h/ 
Confinament dintre de  
Catalunya                                                                                                                                                                                      
cada dia/ 4 pax per taula, llevat 
bombolla de convivència. 
Permesa l'obertura dels 
establiments de restauració dels 
centres comercials.

Horaris i condicions igual que la 
restauració, excepte l'aforament 
només per clients allotjats que és 
del 50%  Però també poden 
oferir sopar fins a les 22 h només 
pels clients allotjats.
Els allotjaments turístics que 
treballin amb centres educatius 
(colònies) podran rebres escolars 
amb pernoctació. Tot Catalunya

Resolució SLT/1392/21, de 7 de maig 5/9/2021

GENERAL: 30% aforament 
interior/ 100% terrasses/ No 
permès consum a la barra/ 
Franges horàries:7.30 h a 23 h/ 
Es permet l'entrada i sortida de 
Catalunya                                                                                                                                                                                   
/ 4 pax per taula, llevat bombolla 
de convivència. 
Permesa l'obertura dels 
establiments de restauració dels 
centres comercials.

Horaris i condicions igual que la 
restauració, excepte l'aforament 
només per clients allotjats que és 
del 50%  Es permet el servei 
d'esmorzar, dinar i sopar tant a 
clients allotjats com a no 
allotjats. 
Els allotjaments turístics que 
treballin amb centres educatius 
(colònies) podran rebres escolars 
amb pernoctació. Tot Catalunya



Resolució SLT/1587/21, de 21 de maig 5/24/2021

GENERAL: 50% aforament 
interior/ 100% terrasses/Permès 
consum a la barra/ Franges 
horàries:6 h a 24 h/ Es permet 
l'entrada i sortida de Catalunya                                                                                                                                                                                   
/ 6 pax per taula, llevat bombolla 
de convivència. 
Permesa l'obertura dels 
establiments de restauració dels 
centres comercials.

Horaris i condicions igual que la 
restauració. Es permet el servei 
d'esmorzar, dinar i sopar tant a 
clients allotjats com a no 
allotjats. 
Els allotjaments turístics que 
treballin amb centres educatius 
(colònies) podran rebres escolars 
amb pernoctació. Es permeten 
les reunions laborals de més de 6 
persones aplicant aforament del 
50%. També els permet la 
celebració de congressos, 
convencions, firmes comercials i 
festes majors. Tot Catalunya


