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Circular 20/195 – 4 de novembre de 2020 

 

Coronavirus: Publicacions al BOE del 04 de novembre de 2020 

 

Benvolguts i benvolgudes,  

 

Pel vostre interès, us comuniquem que al BOE d’avui 4 de novembre s’han publicat 

les següents disposicions que s’adjunten al comunicat:  

 

Reial Decret-llei 32/2020, de 3 de novembre, pel qual s’aproven mesures socials 

complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural  

 

Dintre d’aquesta disposició s’inclou un subsidi especial per desocupació amb el 

caràcter de prestació econòmica, de naturalesa extraordinària, destinat a 

totes aquelles persones que: 

a) Hagin extingit per esgotament, entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020, 

ambdós inclosos, alguna de les següents prestacions: 

o La prestació per desocupació a nivell contributiu 

o El subsidi per desocupació 

o El subsidi extraordinari per desocupació 

o Les ajudes econòmiques del Programa de renta activa d’inserció 

b) Estar en desocupació total i inscrit com a demandant d’ocupació en el servi 

públic d’ocupació. 

c)  No tenir el dret de protecció per desocupació de nivell contributiu o 

assistencial 

d) No ser beneficiari de la renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajuda 

anàloga concebuda per qualsevol Administració Pública.  

e) En el cas d’haver treballat per compte aliena després de l’extinció de l’últim 

dret reconegut, haver cessat en aquest treball amb situació legal de 

desocupació.  
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f) No tenir complida l’edat que s’exigeix per accedir a la pensió de jubilació, en 

les seves modalitats contributiva i no contributiva.  

 

 

Resolució de 29 d’octubre de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena 

la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel 

Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per 

contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2/ Reial Decret 

956/2020, de 3 de novembre, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declara pel Reial 

Decret 926/2020, de 25  d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir 

la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2. 

 

Les dues disposicions indiquen que es prorroga l’estat d’alarma a partir de les 

00:00 hores del 9 de novembre fins les 00:00 hores del 9 de maig de 2021.   

 

L'autoritat competent delegada en cada comunitat autònoma o ciutat amb Estatut 

d'autonomia podrà, en el seu àmbit territorial, a la vista de l'evolució dels 

indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, modular, 

flexibilitzar i suspendre l'aplicació de les mesures previstes. 

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

  

Rebeu una cordial salutació, 
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