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O barómetro da emigración 2011, elaborado pola Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia, quere reflexar, do 

mesmo xeito que o elaborado no ano 2010,  a visión que teñen os galegos e as galegas ante o fenómeno da inmigración.

Trátase do primeiro barómetro impulsado dende a actual administración polo que será interesante nos futuros estudos 

que, preferentemente con frecuencia anual, se poidan realizar nunha materia tan dinámica.

Para a súa elaboración tívose en conta a opinión dos cidadáns españois residentes no territorio da Comunidade así como 

a de cidadáns estranxeiros que tamén conviven nela. Polo que se trata de datos sobre auto e mutua percepción. Como 

novidade neste ano con respecto ao barómetro do ano 2010, cumpre salientar que neste ano tívose en conta a opinión 

sobre o fenómeno da inmigración en Galicia, dunha parte de galegos e galegas, grandes coñecedores do que supón a 

emigración, como é o colectividade residente na diáspora. 

Este é o segundo barómetro impulsado dende a actual administración polo que, xa este ano, pódense realizar comparativas 

sobre a evolución e os posicionamentos da poboación nunha materia, como xa se apuntou o pasado ano, tan dinámica 

como é o fenómeno migratorio.

A situación que se está a vivir en España e nos países do noso entorno, marcará uns posicionamentos e puntos de vista 

que probablemente diferan dos aparecidos no ano pasado.
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O obxectivo fundamental da continuidade na realización deste Barómetro persigue, fundamentalmente, o aumento de 

coñecemento sobre o fenómeno inmigratorio, aportando información do tema á sociedade galega no seu conxunto, 

pero buscando ser tamén, un elemento de referencia para institucións públicas e privadas á hora de planificar as súas 

políticas de acción.

Traballouse en base a distintos cuestionarios, que se inclúen como anexos, e elaborouse a través de entrevistas personais 

e telefónicas.

A realización deste barómetro non houbera sido posible sen a implicación de diversas entidades, ONG, asociacións e 

centros, aos que desde estas liñas, querémoslles agradecer a súa inestimable axuda.
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FICHA TÉCNICA
ÁMBITO:  

Comunidade Autónoma de Galicia, Arxentina, Uruguai, Brasil, Suiza, Alemaña

UNIVERSO: 

Cidadáns españois e estranxeiros maiores de 18 anos, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia. Cidadáns españois 

residentes nos países de Arxentina, Uruguai, Venezuela, Suiza e Alemaña. 

Entidades relacionadas co eido da inmigración no territorio da comunidade autónoma de Galicia

TAMAÑO DA MOSTRA: 

Deseñadas: 1900 (600 telefónicas e 1000 directas no territorio da comunidade autónoma de Galicia e 300 a realizar nos 

países xa reseñados)

Realizadas: 1912

         Entrevistas a españois residentes en Galicia: 798

         Entrevistas a estranxeiros residentes en Galicia: 801

         Entrevistas a españois residentes no exterior: 313

ANÁLISES:

Españois residentes en Galicia: Por sexo e idade

Estranxeiros residentes en Galicia: Por sexo, idade e país de orixe

Españois residentes no exterior: Por sexo, idade e país de residencia

PROCEDEMENTOS E RECOLLIDA DA INFORMACIÓN:

Españois: Entrevistas persoais: 498

                 Entrevistas telefónicas: 300

Estranxeiros: Entrevistas persoais: 801

Españois residentes no exterior: Entrevistas persoais: 313

DATA DE TRABALLO DE CAMPO: 

Xullo- Agosto- Setembro de 2011
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Realizáronse un total de 1912 entrevistas das cales, 1111 a españois e 801 a estranxeiros. Das 1111 entrevistas 

realizadas a cidadáns españois, 798 o foron a persoas residentes en Galicia, e 313 a  cidadáns españois residentes 

no exterior dacordo coa seguinte distribución:

Arxentina -107-, Uruguai -71-, Brasil -64-, Alemaña -46- e Suiza -25-.

S

 
 

1. Distribución por orixe
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A procedencia dos estranxeiros residentes en Galicia é, loxicamente, variada, distribuíndose do seguinte xeito: 

Iberoamérica: 398, África: 204, Europa: 194, Outros: 5. Por países a distribución foi a seguinte:

 

Arxentina: 74

Brasil: 78

Chile: 19

Colombia: 49

Cuba: 33

Ecuador: 46

Uruguai: 36

Venezuela: 63

Cabo Verde: 45

Costa de Marfil: 19

Marrocos: 62

Senegal: 47

Túnez: 31

Bulgaria e Países do Este: 43

Francia: 11

Portugal: 62

Reino Unido: 31

Rumanía: 47

Outros: 5
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2. Distribución por zona xeográfica
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3. Distribución por sexo

Do total das entrevistas realizadas, (1912), casi o 60% (1102) o foron a poboación masculina, non existindo 

diferenzas relevantes entre as distintas orixes.
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4. Distribución por tramos de idade

Establecéronse dentro das entrevistas os seguintes tramos de idade: 

18-25 anos

26-35 anos

36-50 anos

51-65 anos

Máis de 65 anos

As entrevistas reflexaron diferenzas entre os tramos de idade segundo a procedencia dos entrevistados. Así, o 

tramo de idade maioritario entre os españois residentes en Galicia foi o de 36-50 anos, mentras que o maioritario 

entre os estranxeiros residentes en Galicia foi o de 26-35 anos. 
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

Ten trato habitual con españois?

Ten trato habitual con persoas inmigrantes?

5. A convivencia

Os datos que reflicte o barómetro 2011, difieren un pouco con respecto aos do ano 2010. Nótase un lixeiro descenso das relacións 

da poboación inmigrante coa nacida en España. Así no ano 2010, o 93% dos inmigrantes e o 64% dos españois declaraban ter 

trato habitual os uns cos outros; e esta cifra descende ao 88% e 57% respectivamente no 2011.
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

6. Lugares de interacción

Os lugares donde se produce a convivencia habitual entre españois e inmigrantes no mostran diferenzas significativas con respecto 

aos datos obtidos no ano 2010. Traballo, amizades e lugares de ocio, ocupan os primeiros postos na percepción dos inmigrantes 

como lugares de interacción cos nados en España. Para os españois o traballo e o vecindario son os lugares nos que maior trato 

teñen con inmigrantes. Obsérvase, con respecto ao ano 2010 un incremento significativo no apartado dos encontros ou relacións 

no centro educativo e nas relacións familiares.
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

Con respecto á pregunta relativa á relación dos uns cos outros, no ano 2011 constátase que as persoas inmigrantes consideran 

que  a relación cos españois foi peor que antes nun 22%, mentres que no ano 2010, esta porcentaxe descendía ata o 12%. Os 

españois, pola súa banda, consideran nun 8% que a relación foi peor no último ano,  fronte ao 4% do ano anterior.
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

8. A amizade como referencia

Neste apartado cumpre salientar un pequenísimo descenso nos dous grupos. Así no ano 2010, un 73% e 51% dos estranxeiros e 

dos españois respectivamente, afirmaban que tiñan amigos de outra nacionalidade, e no ano 2011, estas porcentaxes baixan ata 

o 71 e 50%.

No seu grupo de amigos/as hai algún/unha español/a?

No seu grupo de amigos/as hai algún/unha estranxeiro/a?

 

   

barometro2011_ok.indd   16 02/12/11   12:01



 

17

Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

Os datos referentes ao lugar onde xurdiu a amizade non varían con respecto ao ano anterior, sendo o traballo o lugar máis 

propicio tanto para os uns como os outros para fomentar as relacións. Tamén existe un grupo numeroso de españois que iniciou 

a amizade no país de orixe dos seus amigos.
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

9. A percepción e a realidade galega

Este é un dos aparatados que máis se desenvolveu con respecto ao barómetro do ano 2010.  A primeira pregunta plantexada é 

referente á percepción que se ten con respecto ao número de inmigrantes en Galicia. Os resultados obtidos difieren absolutamente 

segundo a pregunta sexa plantexada aos españois ou aos inmigrantes. Para a maior parte dos españois o número de inmigrantes 

en Galicia é alto ou moi alto, mentres que para os inmigrantes o número é normal ou baixo. É de salientar a pouca importancia 

que obtén o parámetro de “excesivo”, palabra que, evidentemente, ten unha connotación negativa importante.

Na súa percepción, o número de inmigrantes que hai en Galicia, é

Na súa percepción, o número de inmigrantes que hai en Galicia, é
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

Na súa percepción, o número de inmigrantes que hai en Galicia, con respecto ao total en España é (en termos porcentuais)

Na súa percepción, o número de inmigrantes que hai en Galicia, con respecto ao total en España é (en termos porcentuais)

 

21% 

38% 

26% 

15% 
MÁIS ALTO QUE EN ESPAÑA 

IGUAL QUE EN ESPAÑA 

MAIS BAIXO QUE EN 
ESPAÑA 

NS/NC 

Merecen unha especial atención os resultados obtidos das respostas á pregunta sobre o número de inmigrantes en Galicia en 

comparación co resto de Estado. Neste caso a poboación inmigrante ten unha percepción moito máis real que os españois sobre a 

taxa de inmigración en Galicia. Para a maior parte dos españois o número de inmigrantes residentes en Galicia é similar ao resto 

de España, mentres que para a poboación inmigrante o número de inmigrantes residentes en Galicia é inferior a media española. 

Cumpre salientar, igualmente, unha elevada porcentaxe de españois que non sabe ou non contesta á pregunta. 
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

Na súa percepción;  cal cré que é a orixe predominante da poboación inmigrante na sociedade galega

Na súa percepción;  cal cré que é a orixe predominante da poboación inmigrante na sociedade galega

Á pregunta relativa a orixe predominante da poboación inmigrante galega as respostas obtidas, mostran que para ámbolos dous 

grupos de entrevistados a procedente dos países de Latinoamérica é a predominante.
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

Na súa percepción as leis e normas que regulan a entrada e a estadía regular dos inmigrantes en España son: 

Na súa percepción as leis e normas que regulan a entrada e a estadía regular dos inmigrantes en España son: 

Chama a atención os resultados obtidos na pregunta referente á percepción que teñen tanto a poboación inmigrante como a 

española de orixe, sobre a dureza das leis e normas que regulan a entrada e a estadía regular dos inmigrantes en España. Para a 

maior parte dos inmigrantes estas normas son axeitadas e, mesmo para unha parte importante “tolerantes”. Para a maior parte 

da poboación española de orixe, as normas son “tolerantes”.
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

Cal cre que debe ser a que marque a pauta para proceder á regularización dos inmigrantes en España:

Cal cre que debe ser a que marque a pauta para proceder á regularización dos inmigrantes en España:

Canto á pregunta referente a cal debe ser a pauta para proceder á regularización dos inmigrantes en España, as respostas 

varían totalmente segundo a pregunta se plantexe á poboación inmigrante ou aos españois de orixe. Así para a maior parte 

dos inmigrantes a regularización debe ser automática, ou para aqueles que residan xa en España sexa cal sexa a situación 

administrativa. Para a maior parte dos españois a regularización só debe ser para aqueles inmigrantes que teñan traballo, 

existindo tamén unha porcentaxe importante que cré que non deben existir máis regularizacións. 
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

Cal das seguintes situacións cré que debe ser determinante para que un inmigrante poida residir legalmente en España:

Cal das seguintes situacións cré que debe ser determinante para que un inmigrante poida residir legalmente en España:

Non obstante o anterior, para os españois o feito de que un inmigrante teña traballo, e/ou esté adaptado ás normas da nosa 

sociedade, é un factor determinante para que poida residir legalmente no noso país, mentres que para os inmigrantes os factores 

son o coñecemento das linguas da sociedade de acollida e a adaptación as normas do país. No caso dos españois o feito de ter 

unha formación que lles permita obter un traballo non é un factor de importancia relevante. 
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

10. A integración no noso país

Ata que punto considera que os estranxeiros están integrados na sociedade galega (española):

Ata que punto considera que os estranxeiros están integrados na sociedade galega (española):

Para a maior parte dos inmigrantes enquisados, este colectivo atópase “bastante integrado”, ou “pouco integrado”, sendo 

poco numeroso o grupo que considera que os inmigrantes atópanse “moi integrados” ou “nada integrados”.  Pola súa banda, 

os españois consideran maioritariamente que a poboación inmigrante residente en Galicia atópase “pouco integrada” na nosa 

sociedade. 
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

Diría que a situación actual dos inmigrantes é mellor ou peor que no seu país de orixe:

Diría que a situación actual dos inmigrantes é mellor ou peor que no seu país de orixe:

Un dos factores clave para a integración no noso país vai directamente unido á calidade de vida no mesmo. Máis da metade dos 

inmigrantes enquisados consideran que a súa situación actual é mellor ou igual que no seu país de orixe, ao tempo que para máis 

dunha cuarta parte a súa situación empeorou respecto á que tiña antes. 

Os galegos maioritariamente que a situación dos inmigrantes é mellor que a que tiñan nos seus países.
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

11. O trato

Respecto ao trato dos galegos cara aos inmigrantes. En xeral, como diría vostede que os tratan:

Respecto ao trato dos galegos cara aos inmigrantes. En xeral, como diría vostede que os tratan:

Os datos relativos a este apartado non difieren especialmente co respecto aos obtidos no barómetro do ano 2010. Como 

diferencias significativas cabe salientar os apartados da “amabilidade” e a “tolerancia” na visión que teñen os inmigrantes e os 

de “confianza/desconfianza” na visión dos galegos.
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

12. As opinións

Neste apartado cabe salientar, co respecto aos datos do barómetro 2010, o descenso na visión do feito migratorio como algo 

positivo para a economía española que teñen os galegos, ao tempo que moitos deles consideran que os inmigrantes teñen máis 

dereitos que os galegos, sendo este un novo apartado desta pregunta que non se plantexaba no barómetro do ano 2010.
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A INMIGRACIÓN VISTA DESDE O EXTERIOR

Galicia sempre foi terra de emigración. De feito un dos slogans que a Secretaría Xeral da Emigración utiliza nas súas campañas de 

sensibilización cara a inmigración é “Os galegos sabemos o que é estar fóra da casa”. Por iso considerábamos dun gran interese 

coñecer a opinión que sobre o feito inmigratorio en Galicia teñen os galegos que viven fóra da nosa terra. Ninguén mellor que 

eles para dar a súa opinión sobre as vantaxes e os inconvenientes do feito migratorio e, sobre todo, ter una visión do fenómeno 

da inmigración en Galicia poidendo relacionalo coa súa propia experiencia.

 

Por todo iso, e como novidade neste barómetro do 2011, unha parte importante do mesmo ten como protagonistas aos galegos 

da diáspora.

 

O cuestionario plantexado é o que aparece como anexo ao final deste barómetro e nel trátase de coñecer, por unha banda a 

percepción que teñen os galegos do exterior do fenómeno inmigratorio en Galicia, e sobre todo, poñer en comparación as súas 

vivencias como emigrantes coas que eles perciben, ou pensan, que teñen os inmigrantes que escolleron Galicia como lugar de 

residencia. 
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

13. A convivencia en Galicia

Diría vostede que a relación dos cidadáns galegos cos emigrantes que residen en Galicia é, en comparación coa que 

vostede percibe dos habitantes do país no que reside con relación aos emigrantes galegos: 

A percepción que os galegos residentes no exterior teñen sobre as relacións entre inmigrantes e nados en Galicia, en relación 

coa que perciben entre eles mesmos e os habitantes do país no que residen é que, en xeral as relacións son máis fáciles en Galicia 

que noutros lugares. Así para máis do 70% dos enquisados a relación dos cidadáns galegos cos emigrantes que residen en Galicia 

é mellor, en comparación coa que eles mesmos perciben dos habitantes dos países nos que residen con relación aos emigrantes 

galegos.
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

Na súa percepción, o número de inmigrantes que hai en Galicia, é 

Á pregunta plantexada relativa ao número de inmigrantes residentes en Galicia, a maior parte dos residentes no exterior 

consideran que é alto. Posto en comparación este dato coas respostas obtidas dos españois residentes en Galicia, atopámonos que 

a percepción é similar á que teñen os residentes no exterior, existindo, non obstante diferenzas importantes entre as porcentaxes 

obtidas. Así para os residentes en Galicia o número de inmigrantes é moi alto nun 24%, e alto nun 36% dos casos, e para os 

residentes no exterior é moi alto nun 9% e alto nun 77% dos casos respectivamente.
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

Na súa percepción, o número de inmigrantes que hai en Galicia, con respecto ao total en España é (en termos porcentuais)

Cando a pregunta plantexada fai referencia ao número de inmigrantes residentes en Galicia, en relación co número total 

residentes no resto do Estado, os residentes no exterior, curiosamente, teñen unha percepción moito máis realista da situación ca 

dos residentes en Galicia. Así, mentras que para o 59% dos residentes en España o número de inmigrantes residentes en Galicia 

é máis alto ou igual que en España, para o 69% dos residentes no exterior a porcentaxe de inmigrantes residentes en Galicia é 

menor que no resto de España.
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

Na súa percepción, cal cre que é a orixe predominante da poboación inmigrante na sociedade galega

Igual que ocorrera cos galegos residentes na nosa comunidade, os galegos residentes no exterior, consideran que a procedencia 

maioritaria da poboación inmigrante asentada en Galicia é latinoamericana. Un dato a salientar é que  os galegos residentes en 

América do Sur cren que a procedencia da inmigración é exclusivamente de Latinoamérica, África en xeral e, en menor medida 

Marrocos, mentras que os residentes en Europa teñen en conta a procedencia dos Países do este.
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

Na súa percepción as leis e normas que regulan a entrada e a estadía regular dos inmigrantes en España son:

En canto á percepción da dureza das leis españolas co respecto á inmigración, constátase unha gran diferencia nas respostas 

obtidas no exterior co respecto as obtidas en Galicia. Así para un 68% dos residentes no exterior, fronte a un 9% dos españois 

residentes en Galicia as leis españolas son excesivamente tolerantes. 
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

Cal das seguintes situacións cre que debe ser determinante para que un inmigrante poida residir legalmente en España: 

Chama a atención a resposta dada polos galegos no exterior acerca do que cré que debe ser determinante para que un inmigrante 

poida residir legalmente en España. A maior parte deles vinculan o traballo ou a formación para poder obterlo co permiso 

de residencia. Cumpre lembrar que cando esta pregunta foi plantexada aos españois residentes en Galicia, estes deron moita 

importancia ao feito de ter un traballo (44%) pero moi pouca ao feito de ter unha formación axeitada (4%).
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

Das seguintes situacións, cal cre que debe ser a que marque a pauta para proceder á regularización dos inmigrantes en 

España:

Existen diferenzas importantes entre a opinión dos residentes en Galicia e os galegos do exterior respecto da pregunta relativa á 

pauta para proceder á regularización dos inmigrantes en España. Cumpre lembrar que os residentes en Galicia consideraron que 

debían ser legalizados aqueles que tiveran un traballo (44%). Un 30% dos enquisados responderon que non debían producirse 

máis regularizacións. Os residentes no exterior maioritariamente vinculan a regularización co traballo (76%)
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

Ata que punto considera que os estranxeiros están integrados na sociedade galega (española):

Con respecto á integración da inmigración en Galicia, a percepción dos galegos no exterior é similar á dos residentes en Galicia. 

Non obstante aqueles cren, nunha porcentaxe superior a estes, que os inmigrantes están pouco integrados na sociedade galega 

(española).

14. A integración
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

Diría que a situación actual dos inmigrantes é mellor ou peor que no seu país de orixe:

Maioritariamente os galegos do exterior pensan que os inmigrantes teñen en España unha mellor situación que a que tiñan nos 

seus países de orixe, observándose diferenzas porcentuais importantes con respecto as respostas dadas polos cidadáns residentes 

en Galicia.
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

15. O retorno: definitivo ou temporal

Finalmente os residentes no exterior, responderon a unha serie de preguntas relativas ao seu posible retorno a Galicia. Queriase 

coñecer se tiñan vontade de retornar e, en caso afirmativo, cando e os motivos que lles impulsaban a facelo. 

Plantexouxe a mesma pregunta tanto aos que retornaron ou pensan facelo de forma definitiva como aqueles que pensan pasar 

estadías longas en Galicia e no país ao que emigraron no pasado. 

Cumpre salientar que tan só un 22% dos enquisados plantexa o retorno definitivo como unha posibilidade máis ou menos real, 

mentras que esta cifra sube por riba do 50% naqueles casos que falan do retorno temporal.

A maior parte dos enquisados que retornaron ou pensan facelo no futuro de forma definitiva é debido a que, finalizada a súa 

vida laboral, queren vivir o seu retiro en Galicia.

Se é o caso, cales son os motivos polos que retornou ou pensa retornar de xeito definitivo a Galicia
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

Se é o caso, cales son os motivos polos que retornou ou pensa retornar de xeito definitivo a Galicia

Se é o caso, cales son os motivos polos que retornou ou pensa retornar temporalmente (retorno temporal):

No caso do retorno temporal, este vese condicionado pola existencia de familiares no país da emigración (fillos e netos 

fundamentalmente)

Todos eles cren na importancia das asociacións de galegos retornados, se ben é certo que moitos dos enquisados as unían e 

relacionaban cos centros galegos do exterior.
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Opinión dos 
Estranxeiros

Opinión dos 
Galegos

Opinión dos
residentes no exterior

Considera que unha futura promulgación polo Parlamento Galego dunha Lei do retorno en Galicia é:

Finalmente, e cara á posible promulgación dunha lei de retorno en Galicia, tódolos enquisados coinciden en que dita promulgación 

é importante ou moi importante. 
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16. UN RESUMO

FICHA TÉCNICA

Dos entrevistados, o 58% eran galegos e o 42% estranxeiros. Dos 

galegos, o 72% eran residentes en Galicia e o 28% residían no 

exterior, tanto en Iberoamérica como en Europa.

A procedencia dos estranxeiros residentes en Galicia é variada, sendo 

o grupo máis numeroso o procedente de Iberomérica. Por países os 

máis numerosos proceden de Brasil, Arxentina e Venezuela.

Dos estranxeiros procedentes de África, o grupo máis numeroso 

o constitúen os marroquís e, dentro dos europeos, unha parte 

importante dos enquisados procede de Europa do Este.

Por idades, o tramo maioritario dos españois residentes en Galicia era 

o de entre 36 e 50 anos,  o dos estranxeiros entre 26 e 35 , e os galegos 

residentes no exterior maoiritariamente tiñan entre 51 e 65 anos.

CONCLUSIÓNS

O 88% dos estranxeiros consultados ten trato habitual con españois. 

O 38% deles dicen que a súa relación mellorou nos últimos tempos. 

Nótase un lixeiro descenso das relacións da poboación inmigrante 

coa nacida en España. Así no ano 2010, o 93% dos inmigrantes e o 

64% dos españois declaraban ter trato habitual os uns cos outros; e 

esta cifra descende ao 88% e 57% respectivamente no 2011.

O 57% dos españois afirma  ter trato habitual con inmigrantes. A 

maior parte destas relación xurden, ao igual que ocurría no ano 

2010, no  centro de traballo.

No ano 2011 constátase que as persoas inmigrantes consideran que  

a relación cos galegos foi peor que antes nun 22%, mentres que no 

ano 2010, esta porcentaxe descendía ata o 12%. Os galegos, pola 

súa banda, consideran nun 8% que a relación foi peor no último 

ano,  fronte ao 4% do ano anterior.

Un 71% dos inmigrantes ten no seu círculo de amigos máis cercano 

a un español. En tanto, a metade dos españois  ten a un estranxeiro 

entre os seus amigos máis próximos.

Para a maior parte dos españois o número de inmigrantes en Galicia 

é alto ou moi alto, mentres que para os inmigrantes o número é 

normal ou baixo. É de salientar a pouca importancia que obtén o 

parámetro de “excesivo”, palabra que, evidentemente, ten unha 

connotación negativa importante. Cando comparamos as respostas 
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dadas polos galegos residentes no exterior, a maior parte  consideran 

que o número de inmigrantes en Galicia é alto. Posto en comparación 

este dato coas respostas obtidas dos españois residentes en Galicia, 

atopámonos co que a percepción é similar á que teñen os residentes 

no exterior, existindo non obstante diferenzas importantes entre as 

porcentaxes obtidas. Así para os residentes en Galicia o número de 

inmigrantes é moi alto nun 24%, e alto nun 36% dos casos, e para os 

residentes no exterior é moi alto nun 9% e alto nun 77% dos casos 

respectivamente.

A poboación inmigrante ten unha percepción moito máis real que os 

españois residentes en Galicia sobre a taxa de inmigración en Galicia. Para 

a maior parte dos españois o número de inmigrantes residentes en Galicia 

é similar ao resto de España, mentres que para a poboación inmigrante o 

número de inmigrantes residentes en Galicia é inferior a media española. 

Os residentes no exterior, curiosamente, teñen unha percepción moito 

máis realista da situación que a dos residentes en Galicia.

O 37% dos residentes galegos consideran que os inmigrantes están 

bastante ou moi integrados. Entre os inmigrantes o 50% vese 

bastante ou moi integrado, en tanto o 44% cre que o está pouco o 

nada integrado. A percepción dos galegos no exterior é similar á dos 

residentes en Galicia. Non obstante aqueles cren, nunha porcentaxe 

superior a estes, que os inmigrantes están pouco integrados na 

sociedade galega.

Para a maior parte dos inmigrantes as normas que regulan a entrada 

e a estadía regular en España son axeitadas e, mesmo para unha parte 

importante “tolerantes”. Para a maior parte da poboación española 

residente en Galicia, as normas son “tolerantes”. Constátase unha gran 

diferenza nas respostas obtidas no exterior co respecto as obtidas en Galicia. 

Así para un 68% dos residentes no exterior, fronte a un 9% dos españois 

residentes en Galicia as leis españolas son excesivamente tolerantes.

A maior parte dos inmigrantes considera que a regularización debe 

ser automática, para aqueles que residan xa en España sexa cal sexa a 

situación administrativa. Para a maior parte dos españois a regularización 

só debe ser para aqueles inmigrantes que teñan traballo. A maior parte 

dos galegos residentes no exterior vinculan o traballo ou a formación 

para poder obter o permiso de residencia. Cumpre lembrar que cando 

esta pregunta foi plantexada aos españois residentes en Galicia, estes 

deron moita importancia ao feito de ter un traballo (44%) pero moi 

pouca ao feito de ter unha formación axeitada (4%)
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Máis da metade dos inmigrantes enquisados consideran que a súa 

situación actual é mellor ou igual que no seu país de orixe, ao tempo que 

para máis dunha cuarta parte a súa situación empeorou respecto á que 

tiña antes. Os españois residentes en Galicia maioritariamente  pensan 

que a situación dos inmigrantes é mellor que a que tiñan nos seus países. 

A mesma opinión teñen os galegos do exterior, observándose diferencias 

porcentuais importantes con respecto ás respostas dadas polos cidadáns 

residentes en Galicia.

Cabe salientar, con respecto aos datos do barómetro 2010, o descenso na 

visión do feito migratorio como algo positivo para a economía española que 

teñen os galegos, ao tempo que moitos deles consideran que os inmigrantes 

teñen máis dereitos que os galegos, sendo este un novo apartado desta 

pregunta que non se plantexaba no barómetro do ano 2010.

Máis da metade dos galegos residentes en Galicia consideran que a 

presenza de nenos inmigrantes nas aulas é un feito positivo, ao tempo 

que preto dun 40% consideran a integración da inmigración como 

positiva para o desenvolvemento dun país. 

O 22% dos estranxeiros e o 19% dos españois afirma que as mulleres 

emigrantes padecen máis violencia doméstica que as españolas.

Os nenos estranxeiros non retrasan o normal funcionamento das aulas, 

así o ven a case totalidade de españois e dos inmigrantes.

En canto aos residentes no exterior cómpre salientar que tan só un 22% 

dos enquisados plantexa o retorno definitivo como unha posibilidade 

máis ou menos real, mentras que esta cifra sube por riba do 50% naqueles 

casos que falan do retorno temporal.

A maior parte dos  que retornaron ou pensan facelo no futuro de forma 

definitiva é debido a que, finalizada a súa vida laboral, queren 

vivir o seu retiro en Galicia.

No caso do retorno temporal, este vese condicionado pola 

existencia de familiares no país da emigración (fillos e netos 

fundamentalmente)

Cara á posible promulgación dunha Lei de Retorno en Galicia, 

tódolos enquisados coinciden en que dita promulgación é 

importante ou moi importante.
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17. ANEXOS: Cuestionarios realizados

CUESTIONARIO: FICHA TÉCNICA

1.- O seu tramo de idade é: 

a) Menos de 30 anos

b) De 31 a 40 anos

c) De 41 a 50 anos

d) De 51 a 65 anos

e) Máis de 65 anos

2.- A situación familiar: 

a) Casado/ con parella

b) Separado/divorciado

c) Solteiro

d) Viúvo

3.- A súa situación laboral é: 

a) Traballador por conta propia

b) Traballador por conta allea

c) Parado

d) Pensionista

4.- Onde reside actualmente:  

a) En Galicia

b) Fóra de Galicia (Europa). Indicar país: 

c) Fóra de Galicia (Iberoamérica): Indicar país: 

5.- A súa situación é: 

a) Español residente en Galicia (galego)

b) Inmigrante residente en Galicia

c) Galego residente fóra de Galicia sen decisión de retornar 

de xeito definitivo

d) Galego residente fóra de Galicia con decisión de retornar 

de xeito definitivo

e) Galego residente fóra de Galicia con dexexo de retornar

f) Emigrante retornado

g) Futuro retornado de carácter temporal
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1.- Ten trato habitual con galegos (españois)
a) Si
b) Non
c) NS/NC

2.-De haber respostado “Si” na anterior pregunta si-
nale en que lugar ten tido trato máis frecuentemente:
a) No traballo
b) No vecindario
c) No centro educativo
d) Entre as súas amizades
e) Entre os seus familiares
f) En sitios de ocio

3.-Diría vostede que a súa relación con galegos 
(españois) ultimamente foi:
a) Mellor
b) Igual
c) Peor
d) NS/NC

4.- No seu grupo de amigos máis cercano hai algún/
úns galego/s (español/is): 
a) Si
b) Non
c) NS/NC

5.- De haber respostado “Si” na anterior pregunta 
sinale onde o/os coñeceu:
a) No país de orixe do estranxeiro
b) No traballo
c) Na familia
d) En espazos de ocio
e) Por outros amigos
f) Por proximidade (veciños, comercio)
g) Por Internet

h) Na escola dos seus fillos
i) No centro de estudo
j) outros

6.- Na súa percepción, o número de inmigrantes 
que hai en Galicia, é
a) Excesivo
b) Moi alto
c) Alto
d) Normal
e) Baixo
f) Moi Baixo
g) NS/NC

7.- Na súa percepción, o número de inmigrantes 
que hai en Galicia, con respecto ao total en España 
é (en términos porcentuais)
a) Máis alto que en España
b) Igual que en España
c) Máis baixo que en España
d) NS/NC

8.- Na súa percepción, cal cre que é a orixe 
predominante da poboación inmigrante na 
sociedade galega:
a) Marroquí
b) Africana en xeral
c) Latinoamericana
d) Rumanía
e) Países do Este

9.- Na súa percepción as leis e normas que regulan 
a entrada e a estadía regular dos inmigrantes en 
España son:
a) Excesivamente tolerantes
b) Tolerantes
c) Axeitadas
d) Duras
e) Excesivamente duras

10.- Das seguintes situacións, cal cre que debe ser a 
que marque a pauta para proceder á regularización 
dos inmigrantes en España:

a) A regularización debe ser automática
b) Que residan xa en España, calquera que sexa a 
súa situación
c) Só aos que teñan traballo
d) Non deben existir máis regularizacións
e) NS/NC

11.- Cal das seguintes situacións cre que debe ser 
determinante para que un inmigrante poida residir 
legalmente en España: 
a) Que esté adaptado ás normas da sociedade
b) Que coñezca as lenguas da nosa sociedade
c) Que teña traballo
d) Que teña unha formación que lle permita obter 
traballo
e) NS/NC
 
12.- Ata que punto considera que os estranxeiros 
están integrados na sociedade galega (española):
a) Moi integrados
b) Bastante integrados
c) Pouco integrados
d) Nada integrados
e) NS/NC 

13.- Dende o seu punto de vista, cal destes colecti-
vos ten mellor facilidade para integrarse:
a) Os inmigrantes da Europa do Este
b) Os inmigrantes de Iberoamérica
c) Os inmigrantes de África
d) NS/NC

CUESTIONARIO BASE:
POBOACIÓN INMIGRANTE
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14.- Diría que a situación actual dos inmigrantes 
é mellor ou peor que no seu país de orixe:

a) Mellor
b) Igual
c) Peor
d) NS/NC

15.- Respecto ó trato dos galegos cara ós 
inmigrantes, en xeral, diría vostede que os 
tratan con:

a) Amabilidade
b) Antipatía
c) Confianza
d) Desconfianza
e) Indiferencia
f) Tolerancia
g) Intolerancia
h) Igual que si fosen galegos (españois)
i) De manera diferente que si fosen galegos 
(españois)

16.- Sinale con cal ou cales destas afirmacións 
coincide:
a) A inmigración é positiva para a economía 
de España
b) As mulleres inmigrantes padecen máis vio-
lencia doméstica que as mulleres galegas (es-
pañolas)
c) Os inmigrantes colapsan os servizos sanita-
rios

d) A presenza de nenos inmigrantes retrasa o 
normal funcionamento das aulas
e) A presenza de nenos inmigrantes nas aulas 
é un feito positivo
f) A integración da inmigración é positiva para 
o desenvolvemento dun país
g) Os inmigrantes teñen máis dereitos que os 
Galegos (españois)
h) NS/NC

CUESTIONARIO BASE:
GALEGOS RESIDENTES NO EXTERIOR

1.- Diría vostede que a relación dos cidadáns 
galegos cos emigrantes que residen en Galicia 
é, en comparación coa que vostede percibe dos 
habitantes do país no que reside con relación 
aos emigrantes galegos: 
a) Mellor
b) Igual
c) Peor
d) NS/NC

2.- Na súa percepción, o número de inmigrantes 
que hai en Galicia, é
a) Excesivo
b) Moi alto
c) Alto
d) Normal
e) Baixo
f) Moi baixo
g) NS/NC

3.- Na súa percepción, o número de inmigrantes 
que hai en Galicia, con respecto ao total en 
España é (en términos porcentuais)
a) Máis alto que en España
b) Igual que en España
c) Máis baixo que en España
d) NS/NC

4.- Na súa percepción, cal cre que é a orixe 
predominante da poboación inmigrante na 
sociedade galega:
a) Marroquí
b) Africana en xeral
c) Latinoamericana
d) Rumanía
e) Paises do Este

5.- Na súa percepción as leis e normas que 
regulan a entrada e a estadía regular dos 
inmigrantes en España son:
a) Excesivamente tolerantes
b) Tolerantes
c) Axeitadas
d) Duras
e) Excesivamente duras

6.- Das seguintes situacións, cal cre que debe 
ser a que marque a pauta para proceder á 
regularización dos inmigrantes en España:
a) A regularización debe ser automática
b) Que residan xa en España, calquera que 
sexa a súa situación
c) Só aos que teñan traballo
d) Non deben existir máis regularizacións
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7.- Cal das seguintes situacións cre que debe ser 
determinante para que un inmigrante poida residir 
legalmente en España: 
a) Que esté adaptado ás normas da sociedade
b) Que coñezca as lenguas da nosa sociedade
c) Que teña traballo
d) Que teña unha formación que lle permita obter 
traballo
e) NS/NC

8.-Ata que punto considera que os estranxeiros 
están integrados na sociedade galega (española):
a) Moi integrados
b) Bastante integrados
c) Pouco integrados
d) Nada integrados
e) NS/NC 

9.- Dende o seu punto de vista, cal destes colectivos 
ten mellor facilidade para integrarse:
a) Os inmigrantes da Europa do Este
b) Os inmigrantes de Iberoamérica
c) Os inmigrantes de África
d) NS/NC

10.- Diría que a situación actual dos inmigrantes é 
mellor ou peor que no seu país de orixe:
a) Mellor
b) Igual
c) Peor
d) NS/NC

11.- Se é o caso, cales son os motivos polos que 
retornou ou pensa retornar (retorno definitivo): 
a) Mellorar a miña calidade de vida
b) Trala xubilación quero vivir en Galicia
c) Motivos económicos
d) Outros motivos

12.- Se é o caso, cales son os motivos polos que 
retornou ou pensa retornar temporalmente 
(retorno temporal):
a) Teño familia de primeiro grao fóra de España
b) Quero vivir en ámbolos dous países
c) Manteño negocios ou propiedades fóra de 
España

13.- Cre que son importantes as asociación de 
galegos retornados: 
a) Moi importantes
b) Importantes
c) Non son importantes

14.-Considera que unha futura promulgación polo 
Parlamento Galego dunha Lei do retorno en Galicia é: 
a) Moi importante
b) Importante
c) Pouco importante
d) Carece de interese

15.- Ten coñecemento das axudas que está a 
proporcionar a Xunta de Galicia aos retornados: 
a) Si
b) Non

CUESTIONARIO BASE:
POBOACIÓN GALEGA

1.- Ten trato habitual con inmigrantes
a) Si
b) Non
c) NS/NC

2.- De haber respondido “Si” na anterior pregunta 
sinale en que lugar ten tido trato máis frecuente-
mente:
a) No traballo
b) No vecindario
c) No centro educativo
d) Entre as súas amizades
e) Entre os seus familiares
f) En sitios de ocio

3.-Diría vostede que a súa relación cos inmigrantes 
ultimamente foi:
a) Mellor
b) Igual
c) Peor
d) NS/NC

4.- No seu grupo de amigos máis cercano hai algún 
inmigrante: 
a) Si
b) Non
c) NS/NC

5.- De haber respostado “Si” na anterior pregunta 
sinale onde o/os coñeceu:
a) No país de orixe do estranxeiro
b) No traballo / traballo no fogar
c) Na familia
d) En espazos de ocio
e) Por outros amigos
f) Por proximidade (veciños, comercio)
g) Por Internet
h) Na escola dos seus fillos
i) No centro de estudo
j) outros
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7.- Na súa percepción, o número de inmigrantes 
que hai en Galicia, é
a) Excesivo
b) Moi alto
c) Alto
d) Normal
e) Baixo
f) Moi Baixo
g) NS/NC

8.- Na súa percepción, o número de inmigrantes 
que hai en Galicia, con respecto ao total en España 
é (en términos porcentuais)
a) Máis alto que en España
b) Igual que en España
c) Máis baixo que en España
d) NS/NC

9.- Na súa percepción, cal cre que é a orixe predo-
minante da poboacón inmigrante na sociedade ga-
lega:
a) Marroquí
b) Africana en xeral
c) Latinoamericana
d) Rumanía
e) Países do Este

10.- Na súa percepción as leis e normas que regulan 
a entrada e a estadía regular dos inmigrantes en 
España son:
a) Excesivamente tolerantes
b) Tolerantes
c) Axeitadas
d) Duras
e) Excesivamente duras

11.- Das seguintes situacións, cal cre que debe ser a 
que marque a pauta para proceder á regularización 
dos inmigrantes en España:
a) A regularización debe ser automática
b) Que residan xa en España, calquera que sexa a 
súa situación
c) Só aos que teñan traballo
d) Non deben existir máis regularizacións
e) NS/NC

12.- Cal das seguintes situacións cre que debe ser 
determinante para que un inmigrante poida residir 
legalmente en España: 
a) Que esté adaptado ás normas da sociedade
b) Que coñezca as linguas da nosa sociedade
c) Que teña traballo
d) Que teña unha formación que lle permita obter 
traballo
e) NS/NC
 
13.- Ata que punto considera que os estranxeiros 
están integrados na sociedade galega (española):
a) Moi integrados
b) Bastante integrados
c) Pouco integrados
d) Nada integrados
e) NS/NC 

14.- Dende o seu punto de vista, cal destes colecti-
vos ten mellor facilidade para integrarse:
a) Os inmigrantes da Europa do Este
b) Os inmigrantes de Iberoamérica
c) Os inmigrantes de África
d) NS/NC

15.- Diría que a situación actual dos inmigrantes é 
mellor ou peor que no seu país de orixe:
a) Mellor
b) Igual
c) Peor
d) NS/NC

16.- Respecto ó trato dos galegos cara ós inmigran-
tes, en xeral, diría vostede que os tratan con:
a) Amabilidade
b) Antipatía
c) Confianza
d) Desconfianza
e) Indiferencia
f) Tolerancia
g) Intolerancia
h) Igual que si fosen galegos (españois)
i) De manera diferente que si fosen galegos 
(españois)

17.- Sinale con cal ou cales destas afirmacións coincide:
a) A inmigración é positiva para a economía de 
España
b) As mulleres inmigrantes padecen máis violencia 
doméstica que as mulleres galegas (españolas)
c) Os inmigrantes colapsan os servizos sanitarios
d) A presenza de nenos inmigrantes retrasa o 
normal funcionamento das aulas
e) A presenza de nenos inmigrantes nas aulas é un 
feito positivo
f) A integración da inmigración é positiva para o 
desenvolvemento dun país
g) Os inmigrantes teñen máis dereitos que os 
Galegos (españois)
h) NS/NC
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18.- En relación coa emigración galega no exterior cre: 
a) Que tiveron menos facilidades no seu momento 
que as que ten a inmigración actual
b) Que tiveron máis facilidades que as que ten a 
inmigración actual
c) Que tiveron os mesmos problemas
d) NS/NC

19.- No caso de retorno a Galicia de cidadáns galegos 
emigrados, considera: 
a) Que deben ser potenciadas as distintas medidas 
de axudas para facilitar o retorno
b) Que estas medidas tendentes a facilitar o retorno 
non deben existir
c) Que as medidas existentes son axeitadas
d) NS/NC

20.- Considera que a figura do emigrante retornado: 
a) Está definida en distintas normas
b) Non está definida
c) NS/NC
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