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PRESENTACIÓN

A integración positiva

Cando asumín a Presidencia da Xunta de Galicia, comprometinme a que as políti-
cas sociais estarían na cerna da acción do Goberno. Dous anos e medio despois,
podo asegurar que o Executivo que presido está a cumprir a folla de ruta trazada,
dado que nunca tantos recursos orzamentarios se destinaron a reforzar a educa-
ción, a sanidade ou a atención social como nesta lexislatura, pois somos conscien-
tes de que só investindo nestes servizos podemos asegurar un futuro próspero e en
igualdade de condicións para toda a cidadanía galega, sen exclusións.

O Plan galego de cidadanía, convivencia e integración 2008-2011 supón un chanzo
máis nese camiño a prol da igualdade e o benestar. Hoxe, viven en Galicia máis de
81.000 inmigrantes e case 11.700 nenos e nenas cursan os seus estudos nos cole-
xios do país. Coa aprobación deste plan o Executivo que presido non só cumpre
cun compromiso do seu programa de goberno, senón que avanza na aplicación de
valores básicos para a nosa sociedade como son a integración, a convivencia, a
interculturalidade, o diálogo e o respecto.

Desde que asumín a responsabilidade de gobernar, os principios reitores que guia-
ron a actuación do Goberno galego en materia de inmigración non foron outros que
a concienciación e sensibilización ante a inmigración, garantindo a convivencia
intercultural e o respecto á diversidade e fomentando a integración social e labo-
ral, dun xeito normalizado, das persoas inmigrantes na sociedade galega.

Nesa liña de acción enmárcanse actuacións senlleiras deste Goberno, como a
creación do Consello Galego da Inmigración, un órgano consultivo e de partici-
pación da comunidade inmigrante no asesoramento das políticas públicas; as
axudas aos concellos para garantir o acceso da poboación inmigrante aos servi-
zos básicos desde a proximidade ou a colaboración coas asociacións e colectivos
de inmigrantes para a realización de accións formativas e culturais que promo-
ven a integración.

A ordenar e potenciar estas liñas de actuación se dirixe o Plan galego de cidada-
nía, convivencia e integración 2008-2011, o primeiro plan que aproba un Goberno
galego. Este documento recolle a acción integral do Executivo no eido da inmigra-
ción tendo como obxectivo principal a convivencia intercultural na sociedade
galega.
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O plan aposta pola integración das persoas inmigrantes priorizando o acceso nor-
malizado aos servizos públicos, a promoción da integración laboral e o impulso da
convivencia cidadá en termos de diversidade. As accións que contén teñen un
enfoque integral e multidisciplinar da integración, e recolleu aspectos económi-
cos, laborais, culturais e de dereitos públicos.

O plan prevé a posta en marcha de máis de 300 accións, aínda que reserva unha
relevancia especial para as actuacións en materia educativa e laboral, como áreas
fundamentais para fomentar a convivencia e a busca de espazos de encontro entre
a cidadanía galega e a cidadanía inmigrante.

Así mesmo, este plan incorpora a perspectiva de xénero en todas as actuacións en
materia de inmigración ao tempo que se marca como obxectivos irrenunciables a
loita contra o racismo, a xenofobia e calquera tipo de discriminación así como a
mellora da coordinación entre administracións públicas, potenciando o papel dos
concellos.

Galicia aínda ten fresca na súa memoria a época, ben recente, na que miles de
galegas e galegos coñecemos a emigración, na que soubemos o que significaba
marchar a América ou a outros países europeos, empurrados pola necesidade ou
pola esperanza nun futuro mellor. É por iso polo que temos unha sensibilidade
especial ante os fenómenos migratorios.

Agora, Galicia, está a asistir ao proceso inverso. A un cambio social que nos con-
verte en país receptor, nunha emerxente sociedade intercultural formada por per-
soas coas que queremos construír un espazo común de diálogo e convivencia, máis
alá das diferenzas culturais, sociais, educativas ou lingüísticas. O Goberno galego
non vai escatimar esforzos para logralo.

Emilio Pérez Touriño
Presidente da Xunta de Galicia
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INTRODUCIÓN

En Galicia, en liña co que acontece no resto do Estado, estase con-
formando unha nova sociedade, na que unha parte moi significativa da
poboación é migrante e na que a diversidade social e cultural representa
un factor fundamental. O Goberno galego non é alleo a esta nova confor-
mación social e ao cambio que supón na realidade cotiá das nosas cidades
e vilas, nas que se asentan todas aquelas persoas que chegan a Galicia en
busca de opcións de vida e traballo axeitadas ás súas expectativas perso-
ais e profesionais.

As políticas migratorias da Xunta de Galicia, e en concreto da Secre-
taría Xeral de Emigración, parten do respecto, do recoñecemento e da
garantía efectiva dos dereitos recoñecidos polas leis a todas as persoas sen
distinción, como principios fundamentais que deben presidir os procesos
de integración e acomodación das persoas inmigrantes.

O Plan galego de cidadanía, convivencia e integración 2008-2011,
constitúe o marco no que se definen as accións das distintas administra-
cións públicas, entidades sociais e actores implicados co obxectivo de aca-
dar a plena integración e acomodación das persoas inmigrantes en Galicia.
O desenvolvemento dunha política de inmigración que facilite e promova
a integración social dun xeito efectivo require da análise da realidade así
como o deseño e planificación previa das liñas de actuación que se van
desenvolver, tendo en conta os obxectivos para alcanzar en cada liña de
actuación.

A través da ordenación e sistematización das actuacións que se van
realizar preténdese que as accións dos diferentes actores públicos e sociais
vaian na mesma dirección, na busca de obxectivos comúns compartidos;
así como que as ditas actuacións se reforcen, complementen e coordinen
naqueles casos que resulte necesario, evitando solapamentos e duplicida-
des innecesarios.

Como se dixo, o plan requiriu dunha análise previa, respecto á que
debe sinalarse que, ademais das fontes de datos de carácter oficial, desde
a Secretaría Xeral de Emigración e a Secretaría Xeral de Análise e Proxec-
ción se impulsou a elaboración de investigacións co fin de analizar e com-
pletar, desde un punto sociolóxico, a realidade migratoria en Galicia. Estas
investigacións son:
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– Inmigración estranxeira e territorio en Galicia.

– A inmigración estranxeira en Galicia. Identificación de comporta-
mentos sociais e decisións territoriais a partir da opinión dos dife-
rentes colectivos de inmigrantes.

– Actitudes da sociedade galega ante a inmigración.

– Situación da poboación inmigrante na Comunidade Autónoma de
Galicia.

Partindo de todo o antedito, a Secretaría Xeral de Emigración, impul-
sou a elaboración do Plan galego de cidadanía, convivencia e integración
coa finalidade de trazar os obxectivos e grandes liñas de actuación cara á
integración social das persoas inmigrantes, para o que se contou coa par-
ticipación de todos os axentes implicados e, en especial, da poboación
inmigrante; e tendo en conta que a atención integral ás persoas inmigran-
tes require de actuacións de carácter transversal en ámbitos tan distintos
como o educativo, o laboral o da vivenda ou o dos servizos sociais así como
da necesaria coordinación entre as administracións implicadas e do diálo-
go cos/as interlocutores/as dos colectivos de inmigrantes.

O Decreto 127/2006, do 27 de xullo, polo que se crea o Consello
Galego da Inmigración, establece, entre os seus obxectivos fundamentais,
o de servir de canle de participación e diálogo, recoller as aspiracións e
demandas da poboación inmigrante e dos diferentes actores sociais das
que se derivarán propostas tendentes a promover a súa integración, e ase-
sorar na planificación das actuacións da Administración autonómica gale-
ga en materia de inmigración. Entre outras funcións, correspóndelle emi-
tir informe preceptivo previo á aprobación do plan logo da remisión do
correspondente texto por parte da Secretaría Xeral de Emigración.

Atendendo ao establecido no citado decreto, o 6 de outubro de 2006
publicouse a Resolución do 27 de setembro de 2006 da Secretaría Xeral de
Emigración, pola que se anuncia a convocatoria pública para a designación
dos/as vogais do Consello Galego da Inmigración, en representación das
asociacións de inmigrantes e das organizacións sen fin de lucro que traba-
llan en favor da integración social dos inmigrantes no ámbito da Comuni-
dade Autónoma galega, mediante un sistema de votación entre as propias
entidades. Este proceso rematou coa publicación, o 30 de xaneiro do 2007,
da resolución da citada secretaría xeral, cos resultados e a identidade das
seis asociacións de inmigrantes, e das tres organizacións non gobernamen-
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tais elixidas. Por último, logo de nomeados/as vogais representantes das
restantes institucións que participan no consello, este tivo a súa primeira
reunión o 16 de febreiro de 2007.

O borrador do plan foille presentado ao Consello Galego da Inmigra-
ción na súa primeira sesión constitutiva. Nesta reunión o consello acordou
constituír a súa Comisión Permanente e unha comisión temporal de traba-
llo encargada de elaborar o informe preceptivo sobre o borrador presenta-
do. A Comisión Permanente quedou constituída na súa primeira reunión o
día 8 de marzo de 2007. Entre as persoas que a compoñen nomeouse a pre-
sidenta da citada comisión de traballo, que tivo a súa primeira xuntanza o
día 20 de marzo. Esta comisión rematou a súa tarefa na reunión do 5 de
xuño de 2007 e presentou o informe o día seguinte. O Pleno do Consello reu-
nido o 17 de xullo de 2007, logo das correspondentes deliberacións acordou
aprobar o informe da comisión de traballo sobre o borrador do plan.

Por último, a Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia,
logo de proceder á análise e estudo do informe e tendo en conta as preci-
sións e alegacións contidas nel, elaborou o texto definitivo do plan que foi
aprobado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día 7 de
febreiro de 2008.

Así pois, a Secretaría Xeral de Emigración impulsou un proceso par-
ticipativo que permitiu recoller os puntos de vista das distintas institucións
e organizacións sociais que traballan no eido da inmigración, de xeito que
a partir dun traballo previo se acadou un texto notablemente enriquecido
que representa a guía de actuación para todos/as os/as axentes que teñen
responsabilidades e competencias no ámbito da inmigración. Todo isto gra-
zas ás achegas de asociacións, sindicatos, institucións, departamentos da
Xunta de Galicia e expertos que colaboraron neste proceso.

Polo que atinxe aos datos obtidos de fontes oficiais, refírense, en
gran medida, ao ano 2006 e aos anteriores, xa que estes foron no momen-
to da elaboración do texto do plan, e incluso moitos no momento actual,
os que tiñan un carácter definitivo e permitían verificar as evolucións das
series estatísticas con fiabilidade. Sendo isto así, no contido do plan non
pode descoñecerse a existencia de datos posteriores ao ano 2006 que,
aínda que en moitos casos con carácter de avance ou provisionais, si que
proceden de fontes oficiais. Por isto, como anexo ao plan, se inclúen
todos aqueles datos do ano 2007 dos que se dispón no momento inmedia-
tamente anterior á súa aprobación, e débese significar que confirman as
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análises feitas coas series estatísticas oficiais de datos definitivos man-
tendo as tendencias sen que se aprecien nestes últimos datos tendencias
que desvirtúen o indicado por aqueles.

O plan estrutúrase en seis grandes epígrafes:

A primeira epígrafe, titulada “A inmigración en Galicia”, aborda
unha aproximación ao fenómeno migratorio en Galicia desde dúas ópticas.
Unha primeira óptica descritiva, na que se analiza a evolución e caracte-
rísticas da inmigración en Galicia e unha segunda de aproximación aos dis-
tintos eidos nos que a inmigración require de accións concretas.

A segunda epígrafe está centrada no “Marco normativo” que regula o
fenómeno da inmigración desde as distintas institucións e administracións
(autonómica, estatal, europea e internacional) con competencias na materia.

A terceira epígrafe recolle os “Principios reitores e os obxectivos
xerais” do plan que parten, ante todo, do compromiso do Goberno galego
de acadar a plena integración da cidadanía e a convivencia harmónica e
normalizada en Galicia.

A cuarta epígrafe do plan contén os “Obxectivos específicos, as liñas
de actuación e as accións” que se recollen en cada unha das distintas áreas
de actuación. Das trece áreas de actuación, tres delas son transversais
(área de acollida, área de muller e área de sensibilización social).

Na quinta epígrafe o plan contempla o proceso de “Seguimento e
avaliación” co obxectivo de analizar de forma continua a eficacia das
accións que se desenvolven así como identificar posibles áreas de mellora.

Por último, na sexta epígrafe inclúense como anexos os datos esta-
tísticos actualizados máis relevantes e o mapa de recursos.

Plan galego de cidadanía, convivencia e integración 2008-2011
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A IMMIGRACIÓN EN GALICIA





I. A INMIGRACIÓN EN GALICIA

1. EVOLUCIÓN E CARACTERÍSTICAS XERAIS

As migracións transnacionais constitúen un fenómeno global que está
a contribuír a un profundo cambio das sociedades receptoras, incremen-
tando a súa diversidade e as relacións de interculturalidade. Na actualida-
de estes movementos da poboación dependen de circunstancias globais
derivadas dos contextos económicos, sociais e políticos dos países de orixe
e destino, pero tamén das expectativas de vida e traballo das persoas que
pola súas capacidades e vontade de emprendemento elixen un novo país
de residencia e asentamento.

As migracións xeralmente trazan camiños que parten desde os países
denominados do sur cara aos países máis desenvolvidos e principalmente
ás cidades. Neste sentido, a posición de Galicia na área de desenvolvemen-
to europea marca o momento do noso país a respecto do fenómeno das
migracións de acordo coas seguintes características:

– a súa recente historia como país de emigración.

– o feito de ser a principal comunidade autónoma de retorno de emi-
grantes, só superada en termos absolutos, nos anos 2005 e 2006,
pola Comunidade de Madrid.

A súa recente vivencia da inmigración estranxeira, que fai de Galicia
unha comunidade con pouca presenza relativa de inmigrantes a respecto
doutras comunidades de España, onde este fenómeno está a experimentar
un crecemento continuado.

Os principais trazos que poden definir a inmigración en Galicia son os
seguintes:

a) en primeiro lugar, un volume relativamente baixo de fluxos inmi-
gratorios. A Comunidade Autónoma de Galicia sitúase, xunto con
Navarra, La Rioja, Asturias ou Extremadura, nas últimas posicións
do Estado no referente ao peso relativo das persoas inmigrantes,
representan as persoas estranxeiras con autorizacións de residen-
cia menos do 3% da poboación.

b) a partir do ano 2000 o fenómeno da inmigración gaña peso sobre
o fenómeno do retorno. Aínda que cada ano a diferenza con outras
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comunidades é menor, en 2005 e 2006 só Madrid recibiu máis emi-
grantes retornados que Galicia, de xeito que a nosa comunidade
segue a ser en termos relativos a principal comunidade receptora
de emigrantes retornados/as (a chegada de inmigrantes de nacio-
nalidade estranxeira incrementouse en maior medida que a de
emigrantes retornados a partir de 2001).

c) o número de persoas de nacionalidades estranxeiras non comuni-
tarias vai gañando peso sobre as comunitarias, con especial inci-
dencia das de orixe latinoamericana. En efecto, os/as inmigrantes
latinoamericanos/as supoñen máis do 50% das persoas estranxei-
ras con permiso de residencia en Galicia. Séguelle o grupo de
nacionais de países da Europa comunitaria e Suíza, dos cales des-
taca o salientable número de persoas de nacionalidade portugue-
sa. Tanto o peso das persoas de nacionalidades latinoamericanas
(marcado en moitos casos por vínculos creados pola emigración
galega) como o da poboación portuguesa, expresan trazos especí-
ficos do fenómeno migratorio en Galicia, que o diferencian dou-
tras comunidades do Estado.

d) as mulleres inmigrantes en Galicia supoñen en termos de cifras do
padrón o 51,83% sobre o total da poboación estranxeira, aínda que
en termos de permiso de residencia a porcentaxe é case igual que
a dos varóns (50,44%), ao igual que en termos de poboación acti-
va (53,21%) segundo a EPA do IV trimestre do 2006.

A continuación, tratando de encadrar os retos que o fenómeno da
inmigración lle formulará a Galicia cara aos próximos anos, preséntanse os
datos que sustentan a identificación destas tendencias, partindo das
seguintes fontes principais:

– os datos da Secretaría de Estado de Inmigración e Emigración do
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais correspondentes ao 31 de
decembro de 2006, que cifran o número de estranxeiros/as con per-
miso de residencia en Galicia nun total de 61.302.

– os datos do INE con base no Padrón Municipal de Habitantes, refe-
ridos ao 1 de xaneiro de 2006, que cifran o número de estranxeiros
empadroados en 73.756 persoas, das que 38.225 son mulleres e
35.531 son homes.

Plan galego de cidadanía, convivencia e integración 2008-2011
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1.1. Evolución da poboación estranxeira en Galicia

Galicia, aínda que non se atopa entre as principais comunidades
autónomas receptoras de poboación inmigrante, participa dende hai
algúns anos do crecemento que a poboación estranxeira está experimen-
tando en España.

Neste proceso evolutivo, como se pon de manifesto no estudo Inmi-
gración estranxeira e territorio en Galicia da Secretaría Xeral de Emigra-
ción, nos cinco anos que median entre 1991 e 1996, o número de persoas
estranxeiras residentes en Galicia aumentou só en 211 persoas, producíndo-
se o auténtico crecemento de poboación estranxeira nos últimos dez anos.

Segundo datos do Padrón Municipal de Habitantes do 1996, en Gali-
cia residían pouco máis de 18.000 persoas estranxeiras, cifra que corres-
pondía a un 0,66% do total de habitantes. O retraso de Galicia como des-
tino migratorio respecto a outros países da Europa do sur ponse de
manifesto no feito de que a porcentaxe de persoas estranxeiras de Galicia
no 1996 é similar á acadada polas nacións desta rexión no 1990: Italia
(0,6%), Portugal (1%), España (1%) e Grecia (1,4%). Polo tanto, no ano 1996,
Galicia aínda estaba nunha etapa de transición, fóra da intensa mobilida-
de migratoria e da diversificación dos destinos. Un exemplo é a concentra-
ción espacial do destino, xa que o 38,54% da poboación estranxeira era de
nacionalidade portuguesa. Cinco anos despois, esa taxa de estranxeiría
elevouse ata o 1,20% e xa, no 2007, ao 2,85%, e por primeira vez supera os
80.000 habitantes.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

España 923.879 1.370.657 1.977.946 2.664.168 3.034.326 3.730.610 4.144.166

Galicia 25.602 33.058 42.462 53.808 58.387 69.363 73.756

Táboa 1. Evolución da poboación estranxeira empadroada. Comparativa Galicia-
España (2000-2006).

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do INE. Padrón 2006.



Como xa se indicou, o crecemento da poboación foránea na nosa
comunidade autónoma é especialmente intenso na última década, e máis
concretamente dende inicios do século XXI como se reflicte no seguinte
gráfico. Dende o ano 2000 ata o 2006 o incremento da poboación estran-
xeira en Galicia foi do 188%, isto é, multiplicouse por 2,88, co que pasou
de 25.602 persoas empadroadas no ano 2000 a 73.756 no ano 2006. No
conxunto de España, entre estas mesmas datas, a poboación inmigrante
incrementouse nun 349%, multiplicándose por 4,49. As maiores variacións
tiveron lugar nos anos 2002 e 2003 cun aumento dun 28% e 27% respecti-
vamente. O crecemento medio anual neste período foi do 18%.
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ANO POBOACIÓN
TOTAL

NACIONALIDADE
ESPAÑOLA

NACIONALIDADE
NON ESPAÑOLA

1996 2.742.622 2.724.465 18.157

1998 2.724.544 2.704.851 19.693

1999 2.730.337 2.708.550 21.787

2000 2.731.900 2.706.298 25.602

2001 2.732.926 2.699.868 33.058

2002 2.737.370 2.694.908 42.462

2003 2.751.094 2.697.286 53.808

2004 2.750.985 2.692.598 58.387

2005 2.762.198 2.692.835 69.363

2006 2.767.524 2.693.768 73.756

Táboa 2. Evolución da poboación empadroada en Galicia segundo nacionalidade
en Galicia (1996-2006).

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do INE. Padrón Municipal de Habitantes.



Contextualizando a evolución do fenómeno, en Galicia pódese
observar un ritmo de crecemento rápido aínda que inferior ao rexistrado
no conxunto de España, onde Madrid e a franxa mediterránea seguen a ser
as principais áreas receptoras de inmigración, cun crecemento experi-
mentado máis notable. Estes ritmos de crecemento supoñen que boa
parte das persoas estranxeiras que viven hoxe en Galicia levan poucos
anos residindo no país.

En canto aos últimos datos oficiais definitivos, á marxe do avance do
padrón municipal do 2007, o 1 de xaneiro de 2006 había na nosa comuni-
dade autónoma 73.756 persoas estranxeiras empadroadas, o que supón o
2,6% da poboación total de Galicia, que ascendía a 2.767.524 persoas.
Nesa mesma data o número de persoas estranxeiras empadroadas a nivel
estatal era de 4.144.166, isto é, o 9,27% da poboación total.

Así, Galicia é a segunda comunidade de España con menor proporción
de persoas estranxeiras empadroadas no seu territorio; unicamente Extre-
madura, cun 2,53%, ten un peso porcentual menor que o da nosa comuni-
dade autónoma.
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Gráfico 1. Evolución da poboación estranxeira empadroada en Galicia (1996-
2006).

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do INE. Padrón Municipal de Habitantes 2006.
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1.2. Estranxeiros/as con tarxeta ou autorización de residencia en
vigor en Galicia

Segundo os datos do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais o núme-
ro de persoas estranxeiras con tarxeta ou autorización de residencia en
Galicia o 31 de decembro de 2006 ascendeu a 61.302 persoas. Así, estas
cifras rexistran a mesma tendencia que o volume de poboación empadro-
ada na nosa comunidade.

Estas cifras de poboación estranxeira non son coincidentes coas
cifras que se reflicten no Padrón Municipal de Habitantes. Esta diferenza
entre o número de estranxeiros/as con autorizacións de residencia e o
número de estranxeiros/as empadroados débese, entre outros, aos seguin-
tes motivos:

– para a inscrición no padrón de habitantes non se esixe dispor de
autorización de residencia, e a partir do ano 2000 coa entrada en
vigor da Lei 4/2000 de 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades
dos estranxeiros en España e a súa integración social, introdúcense
novidades importantes en canto ao empadroamento ao vincular no
artigo 12 o dereito a asistencia sanitaria ao feito de figurar empa-
droado en España.

– os picos que presenta o Padrón en determinados anos están influen-
ciados tamén polos procesos de regularizacións extraordinarias que
inciden puntual e positivamente nas altas.

– pode haber desaxustes nos rexistros do Padrón Municipal debido a
diversas situacións: persoas que xa non están en España e que non
foron dadas de baixa no Padrón, outras que si están en España e non
están inscritas, ou ben aquelas que figuran empadroadas en mais
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

España 895.720 1.109.060 1.324.001 1.647.011 1.977.291 2.738.932 3.021.808

Galicia 24.141 26.612 30.400 37.522 43.134 55.091 61.302

Táboa 3. Evolución da poboación estranxeira residente. Comparativa Galicia-
España (2000-2006).

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Observatorio Permanente de la Inmigración. Secreta-
ría de Estado de Inmigración y Emigración.
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