Què és
l’Observatori de les Ocupacions?

Normativa de referència

L’Observatori de les Ocupacions del Servei Públic
d’Ocupació Estatal, orgànicament adscrit a una
Àrea de la SGEI dels Serveis Centrals del SEPE, es
compon d’una xarxa que s’estén arreu del territori
nacional, l’estructura central de la qual dirigeix,
organitza, planifica i ajusta la feina dels tècnics
experts en mercat de treball de les 52 Direccions
Provincials del SEPE.

“L’Observatori de les Ocupacions del Servei Públic
d’Ocupació Estatal, amb una xarxa en tot el territori
de l’Estat, analitza la situació i tendències del
mercat de treball i la situació de la formació per
a l’ocupació, en col·laboració amb les Comunitats
Autònomes.”
Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23
d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Ocupació.
“El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a
través de l’Observatori del Servei Públic d’Ocupació
Estatal, en coordinació i cooperació amb les
comunitats autònomes en l’exercici de les seves
competències, a través de la Conferència Sectorial
d’Ocupació i Afers Laborals, i dels agents socials,
a través del Consell General del Sistema Nacional
d’Ocupació, desenvoluparà una funció permanent
de prospecció i detecció de necessitats formatives
del sistema productiu....”
Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es
regula el Sistema de Formació Professional per
a l’Ocupació en l’àmbit laboral.

Realitza informes i anàlisis de mercat de treball,
emprant tècniques quantitatives i qualitatives als
diferents àmbits geogràfics (estatal, autonòmic,
provincial i municipal), amb una actualització
permanent dels indicadors sociolaborals.

Per obtenir més informació:

Servei Públic d’Ocupació Estatal
www.sepe.es
901 11 99 99

(També disponibles números provincials)

Reial Decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual
es desenvolupa la Llei 30/2015.
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Per contactar amb l’Observatori en Serveis
Centrals:
observatorio.ocupacional@sepe.es
Per contactar amb les Direccions Provincials:
observatorio.nombredetuprovincia@sepe.es
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Al Servei Públic d’Ocupació Estatal
(SEPE) treballem en col·laboració amb
les Comunitats Autònomes per facilitar
gestions relatives a l’ocupació, tant a la
ciutadania com a les empreses.

La xarxa de l’Observatori de les Ocupacions del
SEPE, en les seves activitats de prospecció i
detecció de necessitats formatives, informa
dels canvis que es produeixen en les activitats
econòmiques i ocupacions per tal d’anticipar-se i
respondre als reptes i requeriments que demanda
el mercat laboral. Aquesta xarxa està organitzada
en grups de treball que es complementen,
aconseguint una interrelació entre les metodologies
i els productes elaborats.
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Proporciona informació actualitzada
del mercat de treball
Amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat dels
treballadors i contribuir a una major competitivitat de
l’empresa, a través de:
9La
9 informació de la situació de les ocupacions
i de les titulacions al mercat de treball, perquè
l’usuari pugui contrastar-la amb el seu propi perfil
professional.
9La
9 prospecció i detecció de necessitats formatives,
donant a conèixer noves competències laborals per
facilitar als candidats l’accés al sempre canviant
mercat de treball.
Entra a la web del SEPE (www.sepe.es), en l’apartat
OBSERVATORIO.

Què estudia l’Observatori de les Ocupacions
del SEPE?
9Els
9 canvis que es produeixen al mercat de treball per
la incorporació d’innovacions, tant tecnològiques
com organitzatives, necessaris per avançar en
competitivitat i modernització, que modifiquen els
continguts de les ocupacions.
9Les
9
necessitats formatives dels treballadors i els
requeriments professionals demandats per les
empreses, amb la finalitat de contribuir a l’orientació
professional i a l’adequació de l’oferta formativa a
aquestes.
9La
9 tendència en els sectors d’activitat, els territoris i
els col·lectius davant l’ocupació: joves, majors de 45
anys, dones, persones amb discapacitat, estrangers.
9La
9
mobilitat geogràfica de la contractació dels
treballadors.

Què productes pots trobar a
www.sepe.es?

Anuals / trimestrals / mensuals:
9Informes
9
de Mercat de Treball, àmbit estatal i
provincial (anuals).
9Informes
9
de Mercat de Treball de col·lectius
d’interès per a l’ocupació, àmbit estatal i provincial
(anual).
9Butlletí
9
de Mercat de Treball municipal (anual).
9Fitxes
9
d’Ocupacions i Activitats Econòmiques amb
Tendència Positiva en la Contractació, àmbit estatal
i provincial (anuals/mensuals).
9Fitxes
9
de Mercat de Treball dels Titulats
Universitaris i de Formació Professional (anuals/
mensuals).
9Fitxes
9
de Mercat de Treball de les Ocupacions
(anuals/mensuals).
9DBM.
9
Dades Bàsiques de Mobilitat: Contractació i
Mobilitat Geogràfica dels Treballadors a Espanya,
àmbit estatal, autonòmic i provincial (anuals/
trimestrals).
9BTM.
9
Butlletí trimestral de Mercat de Treball,
àmbit estatal autonòmic i provincial (trimestral).
9Els
9 Perfils de l’Oferta d’Ocupació (anual).
O DE
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s
: Enseñanza
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Aquesta informació està adreçada a tots els ciutadans
i també a:
9orientadors
9
laborals i educatius,
9agents
9
d’ocupació i de formació que treballen en les
àrees de la intermediació laboral i la programació de
la formació i responsables de selecció de personal
de les empreses,
9agents
9
socials,
9investigadors
9
universitaris i analistes del mercat de
treball,
9responsables
9
en matèria d’ocupació.
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Informació sobre les competències que requereixen
les empreses per cobrir els seus llocs de treball, en les
ofertes que publiquen als diferents portals d’Internet.

Mensual
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Estudis prospectius de sectors econòmics a Espanya:
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100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

SEVILLA

del año anterior.

Informe de Prospecció i Detecció de Necessitats
Formatives 2017

149

Altres informes de mercat de treball:
9El
9 Mercat de Treball i la Mobilitat Laboral entre
Espanya i Portugal.
9Serveis
9
Europeus d’Ocupació (EURES).

Conté les ocupacions amb millor situació al mercat
de treball i un diagnòstic de les seves necessitats
formatives actuals (estatal i territorial) i de tendències
i previsions que permeten identificar els objectius
d’atenció prioritària en la programació de l’oferta
formativa.

