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En aquest apartat trobareu una selecció permanentment actualitzada d’informes i butlletins que analitzen la
situació i l'evolució del mercat de treball català i espanyol, tant des d'una perspectiva general com relativa
a col·lectius específics.
Informes
Observatori de les Ocupacions (Servei Públic d'Ocupació Estatal)
Informes sobre el mercat de treball estatal i provincial:

Informe del Mercat de Treball Estatal 2021 [1]
Informe del Mercat de Treball per províncies 2021 [2]
Informe del Mercat de Treball de les Dones 2021 [3]
Informe del Mercat de Treball dels Joves 2021 [4]
Informe del Mercat de Treball dels Majors de 45 anys 2021 [5]
Informe del Mercat de Treball de les Persones amb Discapacitat 2021 [6]
Informe del Mercat de Treball dels Estrangers 2021 [7]
Informe de Prospecció i Detecció de les Necessitats Formatives 2020 [8] (Resum [9] i Adaptació a àmbits
sectorials [10])
Els Perfils de l'Oferta d'Ocupació 2020 [11] (Full informatiu - Juny 2021 [12])
Ocupacions i Activitats econòmiques amb tendència positiva en la contractació [13] (Març 2021)
Informes sobre Mobilitat laboral:

Contratació i mobilitat geogràfica dels treballadors a Espanya 2021 [14]

Estudis prospectius sectorials:

Activitats Econòmiques relacionades amb l'Economia Economía Circular a Espanya 2020 [15]
Departament de Vicepresidència, i d’Economia i Hisenda
Informe trimestral d'anàlisi de la situació del mercat de treball català.

Nota de conjuntura econòmica. Capítol 5: El mercat de treball [16] (Abril 2022)
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Observatori del Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya)?

Comarques catalanes: indicadors bàsics de producció, ocupació i atur. Edició 2021 [17]
El mercat de treball del sector turístic. Abril 2022 [18]
Població amb discapacitat i mercat de treball. Any 2021 [19]
Butlletins
Observatori de les Ocupacions (Servei Públic d'Ocupació Estatal)
Butlletí trimestral del mercat de treball que ofereix dades a nivell estatal, territorial i segons col·lectius: dones,
joves, estrangers, majors de 45 anys i persones amb discapacitat.

Butlletí Trimestral del Mercat de Treball [20] (1r trimestre 2022)
Observatori del Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya)
Butlletins trimestrals que analitzen la situació, l'evolució de l'ocupació i l'atur en el mercat de treball català, fent
especial incidència en determinats col·lectius.

Butlletí de conjuntura laboral i sectors productius [21] (1r trimestre 2022)
Butlletí de fluxos del mercat de treball a Catalunya [22] (1r trimestre 2022)
Butlletí del perfil de l’atur [23] (situació a 31 de març de 2022)
Butlletí sobre la caracterització de les entrades a l'ocupació [24] (4t trimestre 2021)
Butlletí del món del treball [25] (Juny 2022)
Butlletí trimestral que analitza els indicadors de demografia empresarial estimats a partir dels comptes de
cotització de la Seguretat Social.

Butlletí de demografia empresarial [26] (3r trimestre 2019)
[27]
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