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1.1- Tipos de residencia

Se eres estranxeiro e te atopas en territorio español, podes estar 
nunha das seguintes situacións:

A.- Estancia:

As persoas estranxeiras, poden permanecer en territorio español por 
un tempo non superior a 90 días.
A estancia solicítase cando desexas vir a España por motivos diferen-
tes aos laboráis ou de residencia (estudos, mobilidade de alumnos, 
razóns médicas, servizos de voluntariado, negocios, turismo, causas 
familiares…)

Para disfrutar desta estancia, deberás solicitar o correspondente 
visado ante as autoridades diplomáticas ou consulares españolas do 
teu país de orixe (máis información en www.maec.es)

Finalizada a vixencia do visado podes pedir unha prórroga se demos-
tras que existen razóns excepcionais para continuar en territorio 
español.

B.- Residencia:

Coa residencia temporal podes permanecer e residir en España, de 
xeito non permanente, por un período superior aos 3 meses e inferior 
a 5 anos. A autorización inicial de residencia temporal ten validez de 
1 ano.

As variedades de residencia temporal son: residencia temporal e 
traballo, por causas excepcionais, por reagrupación familiar e 
residencia temporal non lucrativa (sen exercer actividade laboral).

A residencia de longa duración permíteche permanecer e residir en 
España por un período indefinido e traballar nas mesmas condicións 
que os españois. Para poder acceder á residencia de longa duración 
deberás acreditar ter residido legalmente e de xeito continuado no 
territorio español durante 5 anos.



1.2-  Visados de prórroga de estancia

A.- Visado de tránsito:

Pode ser territorial ou aeroportuario.

Tránsito territorial: expídese para transitar polo territorio Schengen 
en viaxe dun país terceiro a outro Estado. Pode ser concedido para 
unha, dúas ou varias veces, sen que a duración de cada tránsito 
supere os 5 días.
Tránsito aeroportuario: habilita para permanecer na zona de tránsi-
to internacional dun aeroporto español, sen acceder ao territorio 
nacional, durante escalas ou enlaces de voos. Para cidadáns ecuato-
rianos non é necesario visado algún se non se abandona a zona 
internacional de tránsito europeo.

B.- Visado de estancia:

Estancia de curta duración: habilita a estancia ata un máximo de 
tres meses cunha, dúas ou varias entradas.
Estancia múltiple: habilita para múltiples estancias, se ben a súa 
suma non poderá exceder de 90 días por semestre durante un ano, ou 
excepcionalmente, varios anos.

Requisitos:

- Formulario de solicitude de visado debidamente cumpri-
mentado e asinado.

- 1 fotografía tamaño carné.
- Pasaporte con vixencia mínima igual á duración da estancia 

solicitada (orixinal e copia).
- Cédula de identidade ou visado e documentos que a acreditan 

como estranxeiro residente habitual no país de solicitude 
(orixinal e copia).

- Xustificante de pago dun seguro médico que cubra, durante o 
tempo de estancia e en tódolos países do Acordo Schengen, 
os gastos médicos e a repatriación asociados a un accidente 
ou enfermidade repentina.

- O seguro debe dispoñer dunha cobertura mínima de 30.000 
euros. O xustificante de pago debe ir acompañado das condi-
cións do seguro.



- Confirmación da reserva ou pasaxe de ida e volta.
- Xustificante de aloxamento (reserva hotel ou carta invitación) 

efectuada diante da Policía española. En caso de invitación 
por un cidadán estranxeiro deberá acompañarse unha copia 
compulsada da tarxeta de residencia en vigor.

En caso de menores que viaxen acompañados de terceiras persoas 
ou dun só dos seus pais, autorización de saída do país.

Xustificación do motivo da viaxe:

- Viaxe turística ou privada: itinerario, reservas de hotel, etc.
- Viaxes profesionais ou empresariais: invitación dunha empre-

sa ou autoridade para participar en reunións de carácter 
comercial, industrial ou vinculadas á actividade da persoa 
solicitante; tarxetas de acceso a feiras e congresos, etc.

C.- Prórroga de estancia:

A persoa estranxeira que se atope en España en situación regular que 
non corresponda a residencia pode solicitar unha prórroga de estan-
cia cun límite máximo de 180 días.

A solicitude presentarase ante a Oficina de Estranxeiría e a documen-
tación, acreditando o motivo da prórroga e que dispón de medios de 
vida suficientes para facer fronte ao período de estancia solicitado.

Se lle é denegada o estranxeiro deberá saír do país no tempo fixado 
na resolución de denegación.

D.- Outros motivos: 

Estancia por estudos, mobilidade de alumnos, prácticas non laborais 
ou servizos de voluntariado e visita médica.

Visado de estancia por estudos:

Deberá aportar tamén:

- Acreditación orixinal da admisión nun centro docente, públi-
co ou privado, oficialmente recoñecido para cursar o ampliar 
estudos ou realizar traballos de investigación ou formación. 



- Fará constar o número de código asinado ao centro no Rexis-
tro Nacional de Universidades ou no Rexistro estatal de 
centros non universitarios.

- A acreditación deberá incluír o xustificante de pago de matrí-
cula, contido do plan de estudos, e xustificante de pago do 
seguro médico que cubra durante a estancia os gastos médi-
cos e a repatriación en caso de accidente ou enfermidade. O 
seguro terá unha cobertura mínima de 30.000 euros.

Visado de estancia por visita médica:

Hai que aportar ademais:

- Para ser atendido na sanidade pública, é necesario o certifica-
do da autoridade sanitaria competente (Consellería de 
Sanidade ou Secretaría Xeral de Sanidade do Ministerio de 
Sanidade), indicando que o custo do tratamento foi asumido 
con carácter excepcional por tratarse dun non residente.

- Para a atención nunha institución privada, ten que aportar o 
informe orixinal da administración do Hospital indicando que 
o tratamento non suporá custo algún para a sanidade pública 
española.

1.3- Que facer para obter unha autorización de residencia 
e traballo?

Se queres traballar en España  precisas dunha autorización de 
residencia e traballo.

A.- Autorización de residencia e traballo por conta allea:

Se queres traballar contratado por un empregador, este deberá 
solicitar unha autorización inicial de residencia temporal e traballo 
por conta allea na Oficina de Estranxeiros da provincia no que teña o 
seu domicilio ou onde vaia realizar a súa actividade. Pódense descar-
gar os modelos de solicitude en www.meyss.es 

- Deberá ser solicitada persoalmente polo empregador, ou 
polo representante legal da empresa.



- A persoa solicitante non poderá estar en situación irregular no 
momento da solicitude.

- A solicitude poderá limitarse a unha ocupación ou ámbito 
xeográfico concreto.

- A súa validez é dun ano e poderá ser renovada.

*Nota: As competencias na xestión de visados, prórrogas de estancia 
e autorizacións de residencia e traballo corresponden á Administra-
ción Xeral do Estado. Con anterioridade a realizar calquera trámite 
confirme a información co organismo correspondente. 

Acceso ás subdelegacións do Goberno, Oficinas de Estranxeiría: 
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/ciudadano
s2_inmigrantes

1.4- Autorizacións de residencia por causas excepcionais: 
arraigo e razóns humanitarias

Existen varias excepcións ás concesións de autorizacións de residen-
cia de carácter xeral.

A.- Arraigo laboral:

Poden acceder a unha autorización aqueles estranxeiros que acredi-
ten:  

- Unha permanencia continuada en España por un período 
mínimo de 2 anos.

- Que non teñan antecedentes penais nin en España nin no seu 
país de orixe.

- Acreditar a existencia de relacións laborais cunha duración 
non inferior a seis meses. 

Documentación a presentar:

- Solicitude en modelo oficial (pódese descargar de
www.meyss.es)
- Pasaporte (orixinal e copia) cunha vixencia máxima de 4 

meses.
- Acreditación da permanencia continuada de 2 anos.
- Acreditación da existencia dunha relación laboral dun



   mínimo de 6 meses mediante sentenza ou acta da inspección 
de traballo.

- Certificado de antecedentes penais do país de orixe legaliza-
do (traducido no seu caso).

B.- Arraigo social:

Obterá esta autorización quen acredite:

- A permanencia continuada en España por un mínimo de 3 
anos.

- Que conta cun contrato de traballo por unha duración mínima 
dun ano.

- Que non teñan antecedentes penais nin en España nin no seu 
país de orixe.

- Que teñen vínculos familiares con outros estranxeiros 
residentes.

Documentación a presentar:

- Solicitude en modelo oficial (pódese descargar de
www.meyss.es)
- Pasaporte (orixinal e copia) cunha vixencia máxima de 4 

meses.
- Acreditación da permanencia continuada de 3 anos.
- Contrato de traballo dunha vixencia dun ano mínimo 

(condicionado á resposta da Administración) e documenta-
ción acreditando a solvencia do empregador.

- Certificado de antecedentes penais do país de orixe 
(traducido no seu caso).

- Acreditación de vínculos familiares de primeiro grao con 
residentes de legais ou españois, ou Informe de Arraigo expe-
dido pola Corporación local ou Comunidade Autónoma de ser 
o caso.

C.- Arraigo familiar:

Deberá acreditar:

- Se se trata do pai ou a nai dun menor de nacionalidade 
española, se ten  ao seu cargo ao menor e convive con él.



- Ou que son fillos de pai ou nai orixinariamente españois.
- Que non teñan antecedentes penais nin en España nin no seu 

país de orixe.

Documentación a presentar:

- Solicitude en modelo oficial (pódese descargar de
   www.meyss.es)
- Pasaporte (orixinal e copia) cunha vixencia máxima de 4 

meses.
- Certificado de antecedentes penais do país de orixe 

(traducido no seu caso).
- Acreditación de vínculos familiares alegados.

D.- Razóns de protección internacional:

A autorización será emitida polo Ministerio do Interior para os 
estranxeiros que se atopen no país amparados pola Lei 12/2009, 
reguladora do dereito de asilo e protección internacional; así como 
aos estranxeiros desprazados amparados polo Real Decreto 
1325/2003 de 24 de outubro.

Documentación a presentar:    

(Para presentar a solicitude deberase acudir á Oficina de Estranxeiros 
na Subdelegación do Goberno da Comunidade Autónoma).

- Documentación que acredite estar nun dos supostos de 
protección.

E.- Razóns humanitarias:

Concédese a aqueles estranxeiros que:

- Foron vítimas da inmigración clandestina; discriminación 
ideolóxica, relixiosa, ou étnica, co agravante de cuestións 
racistas.

- Os que sufriran violencia no seo das familias, se existe senten-
za firme.

- Acrediten só unha enfermidade de imposible tratamento no 
seu país de orixe.

- Acrediten que o traslado ao seu país de orixe implicaría perigo 
para a súa seguridade e a da súa familia.



Documentación a presentar:

(Para presentar a solicitude deberase acudir á Oficina de Estranxeiros 
na Subdelegación do Goberno da Comunidade Autónoma).

- Solicitude en modelo oficial (pódese descargar de 
www.meyss.es)

- Pasaporte (orixinal e copia) cunha vixencia máxima de 4 
meses.

- En caso de delito: sentenza ou orden de protección se é o 
caso.

- Acreditación de medios de vida (se é posible).
- Informes médicos en caso de enfermidade.
- Documentos que acrediten os feitos no caso de motivos de 

inseguridade no seu país.

F.- Por colaboración coas autoridades administrativas, fiscais, 
policiais ou xudiciais, ou ben cando concorran razóns de interese 
público ou de seguridade nacional que xustifiquen a autorización da 
súa residencia en España.

1.5- Autorizacións de residencia para autónomos

Neste apartado podes informarte sobre quen pode traballar por 
conta propia ou como autónomo, ou ben montar a túa propia empresa.

A.- Conta propia inicial:

Para solicitar esta autorización deberás estar en situación regular en 
España. Se non é así, debes presentar a solicitude e documentación 
seguinte no Consulado de España no teu país de orixe:

- Solicitude en modelo oficial (pódese descargar de  
www.meyss.es)

- Pasaporte (orixinal e copia) cunha vixencia máxima de 4 
meses.

- Proxecto da actividade que se quere realizar.
- Alta censal (modelo 036 de Facenda).
- Acreditación de non ter impedimento, segundo a lei españo-

la, para a realización do negocio.



B.- Modificación a conta propia:

Para modificar unha autorización de residencia de traballo por conta 
propia é preciso ter unha residencia mínima dun  ano. E poden darse 
dous supostos:

1- Residente non laboral (se é por reagrupación familiar non é 
necesario agardar un ano).
2- Residente laboral  por conta allea ou outras autorizacións de 
residencia, debe esperar un ano.

Documentación a presentar:

- A solicitude en modelo oficial (pódese descargar de
  www.meyss.es)
- Pasaporte (orixinal e copia) cunha vixencia máxima de 

4 meses.
- Proxecto da actividade que se quere realizar.
- Alta censal (modelo 036 de Facenda).
- Acreditación de non ter impedimento, segundo a lei españo-

la, para a realización do negocio.
- Informe da vida laboral (pódese solicitar en 
   www.seg-social.es)

C.- Autorización de residencia de longa duración:

As persoas con autorización de residencia de longa duración 
independente poden traballar sen limitacións por conta allea e por 
conta propia.

1.6- Como podes reagrupar á familia?

Para poder reunir a túa familia en España, tes que ser residente legal, 
ter renovada a túa autorización inicial de residencia e traballo (chega 
con ter o recibo) e ter unha autorización para residir en España alo 
menos 1 ano máis. Poderás reagrupar a túa familia:

- Ao teu cónxuxe, sempre que non esteades separados e que o 
matrimonio sexa legal. Tamén se pode reagrupar a túa parella 
de feito ou relación análoga ao matrimonio antes de vir a 
España.



- Aos teus fillos e aos do teu cónxuxe menores de 18 anos ou 
incapacitados, e que non estean casados.

- Aos menores de 18 anos ou incapacitados se es o seu repre-
sentante legal.

- Aos teus ascendentes e aos do teu cónxuxe. Deberás ser 
titular da autorización de residencia de longa duración, se 
eles están ao teu cargo e dependen economicamente de ti, e 
existen razóns que xustifiquen a necesidade de que residan en 
España.

A tramitación realizarase persoalmente nas Oficinas de Estranxeiros 
e hai que presentar unha solicitude de autorización de residencia 
para todos os familiares que queiras reagrupar. 

Documentación necesaria:

- Orixinal e copia da solicitude en modelo oficial 
(www.meyss.es)

- Orixinal e copia do pasaporte en vigor do reagrupante.
- Copia completa do pasaporte en vigor do familiar que se 

quere reagrupar.
- Copia da autorización de residencia renovada ou copia da 

primeira autorización e recibo da solicitude de renovación.

Se se trata de reagrupar fillos, son necesarias copias das tarxetas de 
residencia dos pais, e acreditar os seguintes medios económicos:

- Copia do contrato de traballo e das últimas nóminas.
- Informe da vida laboral (www.seg-social.es)
- Copia da Declaración do IRPF do último exercicio.
- Copia da tarxeta sanitaria.
- Informe de adecuación da vivenda expedido polo Concello de 
residencia, ou, de ser o caso, pola Comunidade Autónoma, no 
que conste que cumpre os requisitos de habitabilidade e 
equipamento.

- Copia do contrato de alquiler e dos 3 últimos  pagos do 
mesmo, ou copia contrato de compra/venta ou escritura de 
propiedade e último pago da hipoteca.

- Certificado de empadroamento das persoas que viven na túa 
casa.

- Orixinal e copia do certificado de nacemento expedido polo 
Rexistro Civil dos teus fillos se son os reagrupados, ou o teu 



  se reagrupas aos teus pais; ou certificado de matrimonio, se    
se trata do teu cónxuxe.

     
*Nota: Se a túa lingua non é o castelán, ten que estar na túa lingua 
oficial e traducida ao castelán por un Tradutor Xurado. Ademais o 
documento debe estar legalizado coa apostila de La Haya ou por 
legalización diplomática.

- No caso de que traias ao teu cónxuxe, orixinal da declaración 
asinada de que non resides en España con outro cónxuxe.

- Se traes aos teus pais, fotocopia da documentación que 
demostre a dependencia económica deles de ti, cos xustifi-
cantes de envío mensuais (doce últimos) e un escrito coas 
razóns de traelos.

Concedida a autorización de residencia temporal por reagrupación 
familiar, os familiares deberán solicitar o visado no Consulado ou 
Oficina consular de España correspondente nos dous meses seguin-
tes á recepción da concesión de autorización.

Se ao solicitar o visado, o familiar reagrupado se encontra en España 
de xeito irregular, denegarase o mesmo.

Unha vez obtido o visado, o familiar terá que entrar en España no 
prazo de vixencia (nunca superior a tres meses), e ao chegar a territo-
rio español solicitará a tarxeta de identidade de estranxeiro.

1.7- Como tramitar a autorización de residencia de fillos 
menores?

Os fillos menores de idade de estranxeiros que se atopen en España 
pódense documentar segundo os seguintes supostos.

A.- Menores nacidos en España:

Unha vez teñan o pasaporte do país dalgún dos proxenitores teñen 
que solicitar a autorización de residencia, a mesma da que sexa 
titular o pai ou a nai. No caso de que o país de nacionalidade dos pais 
no lles recoñeza e facilite un pasaporte, deberán solicitar nacionali-
dade española con valor de simple presunción:



- A solicitude a presentaraa persoalmente o pai ou a nai nos 6 
meses desde o nacemento, ou desde que calquera deles 
obteña a autorización de residencia.

- Solicitude en modelo oficial (pódese descargar de
   www.meyss.es)
- Pasaporte (orixinal e copia) cunha vixencia máxima de 4 

meses.
- Orixinal e copia da partida de nacemento.
- Pasaporte ou copia da autorización de residencia de calquera 

dos pais.

B.- Menores non nacidos en España (fillos de estranxeiro residente 
legal):

Obterán autorización de residencia cando:

- Teñan permanecido en España de xeito continuado durante 
dous anos.

- Os seus pais teñan medios de vida e aloxamento axeitados.
- Se están en idade de escolarización obrigatoria terán que 

acreditar a matrícula no centro de ensinanza e ter asistido 
regularmente ás clases.

- A vixencia desta autorización está vinculado á autorización de 
residencia do pai ou nai.

A solicitude a presentaraa persoalmente o pai ou nai nos 6 meses 
desde o nacemento, ou desde que calquera deles obteña a autoriza-
ción de residencia.

Documentos necesarios:

- Solicitude en modelo oficial (pódese descargar de
   www.meyss.es)
- Pasaporte (orixinal e copia) cunha vixencia máxima de 4 

meses.
- Orixinal e copia da partida de nacemento.
- Pasaporte e copia da autorización de residencia de calquera 

dos pais.
- Documentos que acreditan que os pais contan con medios de 

vida suficientes.
- Acreditación de vivenda axeitada emitido polo Concello de 

residencia, e de ser o caso pola Comunidade Autónoma.



C.- Menores non nacidos en España suxeitos legalmente á tutela 
dun cidadán ou institución españois ou dun estranxeiro, poderán 
obter autorización de residencia conforme ás normas anteriores.

1.8- Como renovar a autorización de residencia?

A renovación da autorización de residencia pódese facer 60 días 
antes da data de vencemento da autorización vixente. Tamén se 
pode presentar a solicitude de renovación dentro dos 90 días poste-
riores a data de finalización (neste caso pode haber sanción de 
multa).

Non se renovará a autorización se se solicita unha vez transcorridos 
máis de 90 días desde o seu vencemento, e tampouco se o solicitante 
residiu fóra de España durante máis de seis meses de xeito continua-
do.

Pódese presentar a solicitude de renovación en calquera rexistro 
público con “Xanela Única”, ou nunha Oficina de Estranxeiros 
mediante cita previa. Os requisitos son os seguintes: 

- Contar con medios de vida propios, ou dos teus familiares no 
caso de ser reagrupado familiar.

- Contar cunha vivenda axeitada, e presentar o contrato de 
arrendamento se é o caso.

- Acreditar o vínculo familiar no caso de ser reagrupado ou 
depender economicamente dun familiar.

- Non ter antecedentes penais.

Documentación necesaria:

- Orixinal e copia completa do pasaporte.
- Copia da autorización de residencia e traballo anterior.
- Copia da tarxeta de estranxeiro e do pasaporte do familiar do 

que depende, no caso de ter sido reagrupado.
- Acreditación dos medios de vida propios ou do familiar do que 

depende (conta bancaria, copia da Declaración do IRPF, vida 
laboral, copia contrato de traballo e últimas nóminas).

- Contar cunha vivenda axeitada, e presentar o contrato de 
arrendamento se é o caso.



1.9- Como renovar a autorización de residencia e traba-
llo?

Se desexas renovar a túa autorización de residencia e traballo, 
pódese facer desde 60 días antes da data de vencemento da autoriza-
ción vixente. Tamén podes presentar a solicitude de renovación 
dentro dos 90 días  posteriores á data de finalización, podendo haber, 
neste caso, unha sanción de multa.

En ningún caso se renovará un permiso se se solicitou unha vez trans-
corridos máis de 90 días desde o seu vencemento. Tampouco se 
residiches fóra de España durante máis de 6 meses de xeito continua-
do.

Podes presentar a solicitude de renovación:

- En calquera rexistro público que conte con xanela única.
- Na Oficina de Estranxeiría, mediante cita previa. 

Requisitos para solicitar a renovación:

- Ter cotizado  6 meses  por ano e atoparte en situación de alta 
no sistema da Seguridade Social ao momento de solicitar a 
renovación ou contar cunha oferta de traballo.

- Ter cotizado un mínimo de 3 meses por ano e que a relación 
laboral se houbera interrompido por causas alleas a túa 
vontade, ter buscado activamente emprego mediante a túa 
inscrición como demandante de emprego no Servizo Público 
de Emprego e contar cun contrato en vigor no momento de 
solicitar a renovación.

- Haber estado en situación de alta no sistema da Seguridade 
Social durante un mínimo de 9 meses nun período de 12 o de 
18 meses ou nun período de 24 meses, sempre que a última 
relación laboral se houbera interrompido por causas alleas a 
túa vontade e ter buscado activamente emprego mediante a 
túa inscrición como demandante de emprego no Servizo 
Público de Emprego.

- Que o teu cónxuxe (ou persoa coa que manteñas unha 
relación de análoga afectividade á do matrimonio) cumpra 
cos requisitos económicos para o reagrupamento familiar.

- Igualmente, a Oficina de Estranxeiría poderá valorar o esfor-
zo de integración  da persoa estranxeira, acreditado mediante



   o informe positivo da Comunidade autónoma de Galicia.
- Deberás carecer de antecedentes penais, esta información 

verifícase de oficio por parte da Oficina de Estranxeiría.

Documentación que debe acompañar a solicitude de renovación:

- Orixinal e copia completa do pasaporte.
- Copia da autorización de residencia e traballo anterior.
- Acreditación da continuidade na relación laboral, ou novo 

contrato de traballo ou oferta de emprego, no caso de traba-
lladores por conta allea.

- Se traballas por conta allea (contratado por un empregador), 
documentos acreditativos da alta e da cotización  do  traballa-
dor  á  Seguridade Social.

- Se traballas por conta propia (creaches a túa propia empresa, 
por exemplo), a inscrición e cotización da empresa así como 
do cumprimiento das obrigas fiscais.

- Se te atopas percibindo prestación  contributiva  por desem-
prego, documentación que o acredite.

- Se estás a recibir prestación económica asistencial de carác-
ter público, documentación que o acredite.

- Comprobante do pago das tasas administrativas de tramita-
ción (podes descargar as tasas en www.seap.minhap.gob.es ).

- No caso de ter cambiado de domicilio, certificado de empa-
droamento.

- No caso de ter fillos en idade de escolarización obrigatoria, 
autorizar a verificación de que se atopan  escolarizados.

As renovacións da autorización de residencia e traballo terán unha 
vixencia de 2 anos, agás aquelas persoas estranxeiras que teñan 
residido legalmente e de xeito continuado en España durante un 
período de 5 anos, correspondendo neste caso unha autorización de 
residencia de longa duración cunha vixencia de 5 anos.

*Nota: As competencias na xestión de autorizacións de residencia e 
traballo corresponden á Administración Xeral do Estado, antes de 
realizar calquera trámite confirme a información co organismo 
competente.



1.10- Réxime de estudantes

Considérase estudante ao estranxeiro que vén a España a cursar 
estudos en calquera dos centros docentes ou científicos españois, 
públicos ou privados, oficialmente recoñecidos.

Ten que ter entrado no país cun visado de estancia por estudos, e 
unha vez en territorio español, solicitar a tarxeta de estudante no 
prazo dun mes desde a súa chegada a España.

Documentación:

- Solicitude en modelo oficial (pódese descargar de
  www.meyss.es)
- Pasaporte en vigor.
- Visado concedido especificamente para estudos, investiga-

ción e formación.
- Xustificante de admisión como alumno no centro público ou 

privado, no que realizará a súa actividade, con horario de 
asistencia e duración non inferior a 3 meses.

- Tres fotografías tamaño carné.

Autorización para traballar de estudantes:

No ámbito sanitario, é dicir estudantes licenciados en Medicina e 
Ciruxía, Farmacia, Químicas e Biolóxicas, co título homologado e que 
realicen estudos de especialización poderán realizar actividades 
laboráis derivadas destes estudos sen necesidade de tramitar autori-
zación para traballar.

Existe a posibilidade de obter unha autorización para traballar a 
tempo parcial.



1.11- Competencias da Secretaría Xeral da Emigración 

A Secretaría Xeral da Emigración ofrece na Guía Actualizada de 
Programas e Actividades das Migracións (GAPAM) a posibilidade de 
consultar os programas e actividades que se están a desenvolver no 
campo da inmigración e do retorno en Galicia. Tamén hai informa-
ción dos destinatarios/as, a data, o horario e lugar de celebración do 
programa; e figura, no seu caso, o formulario de inscrición de cada 
actividade.

Acceso á páxina web da Secretaría Xeral da Inmigración da Xunta de 
Galicia: http://emigracion.xunta.es
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2.1- A normativa laboral española

O dereito das persoas estranxeiras a traballar en España ven determi-
nado polas leis españolas. Cando un estranxeiro ten recoñecido o 
dereito a traballar, o fará en igualdade cos españois. Se poden 
realizar consultas sobre a normativa laboral no portal da Consellería 
de Traballo e Benestar http://www.xunta.es/traballo-e-benestar da 
Comunidade Autónoma galega.

A Seguridade Social garantiza aos cidadáns españois e aos estranxei-
ros residentes no noso país o conxunto de prestacións sociais, sanita-
rias, económicas  (pensións, desemprego, axuda a discapacitados…) 
ou doutro tipo para lograr o benestar social. 

A cotización á Seguridade Social é obrigatoria para quen realice unha 
actividade que os inclúa no campo de aplicación de calquera dos 
réximes do sistema na súa modalidade contributiva.

2.2- Buscar e atopar traballo

É recomendable intentar conseguir un emprego o antes posible, 
mesmo desde o seu país de orixe, ademais de na comunidade 
autónoma de Galicia.
 
Os recursos e información para orientarse na procura dun emprego 
están a súa disposición no portal  da Consellería de Emprego e Benes-
tar http://emprego.xunta.es/cmspro/contido, organismo que ten 
como función fomentar e mellorar a formación de tódolos cidadáns 
galegos en idade laboral.

Se se quere ampliar o ámbito de busca dun emprego  pódese acceder 
á Rede Eures, creada pola Comisión Europea para facilitar a mobilida-
de laboral en Europa. Proporciona información, orientación e coloca-
ción a traballadores e empresarios interesados no mercado laboral 
europeo. 



2.3- Formación para o emprego

En profesións e oficios, a formación esixida e as formas de traballar 
varían dun país a outro. Necesítase unha formación para adaptar os 
seus coñecementos ou para familiarizarse con diferentes aspectos do 
exercicio da súa profesión, na Comunidade Autónoma de Galicia 
pode acceder a toda a oferta formativa dirixida a traballadores 
desempregados que se recolle no portal 
http://www.xunta.es/portada-formacion-e-cualificacions

2.4- Crear o teu propio negocio

Se quere poñer en marcha a súa propia empresa ou ser traballador 
autónomo (por conta propia), a Comunidade de Galicia ofrece posibi-
lidades e numerosos recursos para axudalo a crear o seu propio negocio. 

Tanto para obter orientación, información da administración a este 
respecto, ou dos apoios financeiros a inmigrantes que decidan 
promover ou teñan feito unha pequeña empresa, ou se establezan 
como autónomos pódese acudir aos portais do Instituto Galego de 
Promoción Económica IGAPE (http://www.igape.es); á Consellería 
de Traballo e Benestar (http://www.xunta.es/traballo-e-benestar); ou 
á Secretaría Xeral da Emigración (http://emigracion.xunta.es )
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O Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)

O  Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) é o órgano da adminis-
tración galega ao que lle corresponden as competencias e funcións 
en materia de política de vivenda, favorecendo o acceso dos cidadáns 
ao dereito, constitucionalmente garantido, dunha vivenda digna e 
adecuada.

O IGVS é o encargado de promover a construción e rehabilitación de 
vivendas, preferentemente de protección pública, adquirindo e 
urbanizando os terreos necesarios. Tamén executa os programas de 
promoción pública de vivendas.

Para conseguir información precisa das actuacións en materia de 
vivenda acceder a: http://igvs.xunta.es/web/actuacions
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4.1- Que é o sistema sanitario e como acceder?

As persoas estranxeiras que residen en Galicia teñen dereito a 
asistencia sanitaria, sempre que cumpran os criterios que establece a 
Lei. Para coñecer quen ten dereito ao sistema sanitario e como se 
accede a el pódese consultar no portal do Servizo Galego de Saúde 
(SERGAS) da Comunidade autónoma: http://www.sergas.es/  

4.2- Como conseguir a tarxeta sanitaria?

Para acceder aos centros e servizos sanitarios é necesario estar en 
posesión da Tarxeta Sanitaria individual. É un documento emitido 
pola Consellería de Sanidade que identifica aos cidadáns como 
usuarios do sistema sanitario público da Comunidade Autónoma de 
Galicia, e acredita o dereito ás prestacións sanitarias. Só o pode 
utilizar o titular da tarxeta.

Para obter este documento é imprescindible estar empadroado na 
Comunidade Autónoma de Galicia. A tarxeta sanitaria pódese solici-
tar nos Centros de Saúde Galegos.

No caso no que non se dispoña da documentación requerida, tamén 
poderán dirixirse ao Centro de Saúde máis próximo ao domicilio no 
que lle informarán dos pasos a seguir.

Se procede dun país da Unión Europea ou dun país con convenio 
bilateral en materia de Seguridade Social (Chile, Brasil, Perú, Ando-
rra, Túnez e Marrocos) para recibir atención sanitaria deberá aportar 
a Tarxeta Sanitaria Europea (TSE), ou ben o certificado de dereito á 
asistencia sanitaria que lle corresponda en función da súa situación 
particular. Nestes casos non é posible emitir unha tarxeta sanitaria da 
Comunidade de Galicia. Na web do Servizo Galego de Saúde 
(SERGAS) http://www.sergas.es/ pode atopar infomación adicional.



4.3- Centros de saúde da Comunidade autónoma de Galicia

A Comunidade de Galicia conta cos recursos da rede sanitaria pública 
adscritos ao Servizo Galego de Saúde (SERGAS), no que se integran 
os centros de saúde, consultorios, hospitais, centros de especialida-
des e centros de atención de urxencias. 

Para consultar a súa localización e datos de contacto, a Consellería de 
Sanidade pon a disposición dos cidadáns un listado de centros de 
saúde  da Comunidade de Galicia.

Para coñecer cal é o seu Centro de Saúde, só ten que chamar ao 
teléfono 012 ou acudir ao centro de saúde máis próximo ao seu domi-
cilio, onde lle informarán con só dar a súa dirección. 

4.4- Dereitos e obrigas do paciente

Como obter cita co médico: 

Para acudir á consulta co seu médico de familia, pediatra ou enfer-
meiro é necesario solicitar unha cita previa no seu Centro de saúde. 
Pódese pedir:

- No propio Centro de saúde, presentando a tarxeta sanitaria 
ou o xustificante de solicitude da mesma que lle deron cando 
a solicitou.

- Cita automática por voz, chamando ao seu Centro de saúde. 
No reverso da súa tarxeta sanitaria hai unha pegatina co 
teléfono do centro e o nome do médico asinado. Se non 
dispón desta información consulte en calquera centro sanita-
rio da comunidade.

- Por  In ternet  a  t ravés  do porta l  d e  saúde 
http://www.sergas.es/  da Comunidade autónoma de Galicia.
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No portal da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-
sitaria http://www.edu.xunta.es/web/ pode atopar aqueles procede-
mentos que ten que seguir para escolarizar aos seus fillos ou para 
poder homologar os seus títulos académicos. Este acceso ao portal 
de educación, tamén facilita información de como acceder ás escolas 
para adultos.

5.1- Escolarización de menores

A.- Como escolarizar ao seu fillo:

a) Educación Primaria e ata 3º de ESO (Educación Secundaria
Obrigatoria)

Se como emigrante que procede dun sistema educativo estranxeiro 
quere incorporarse a algún dos cursos da Educación Primaria ou ata 
3º da ESO, poderá facelo no centro escolar que desexe sen realizar 
trámite algún. É dicir; os cursos estranxeiros equivalentes aos seis de 
Educación Primaria e aos tres da ESO non necesitan convalidación.

b) 4º de ESO, Bacharelato e Estudos Técnicos

1. Requisitos a cumprir:

- Que os estudos realizados e os títulos que teñas sexan válidos 
no país do que procedes.

- Que os estudos que queres convalidar estean implantados no 
sistema educativo español.

- Que os cursos a convalidar estean superados no sistema 
educativo do teu país de procedencia. Non se pode convaliar 
materias soltas.

- Que non obtiveses previamente no sistema educativo 
español o mesmo título que queres homologar.

- Non se homologará un título estranxeiro obtido por valida-
ción doutro título nun país terceiro.

- Non se validarán títulos obtidos mediante probas de nivel, 
sen ter cursado estudos.



2. Presentación da solicitude de homologación de estudos:

- No Rexistro Xeral ou rexistros auxiliares do Ministerio de 
ducación, Cultura e Deporte.

- Nas oficinas de Correos.
- Tanto se te encontras no teu país de orixe como se estás en 

España, e queres homologar os teus títulos docentes, deberás 
selar a solicitude nos tres organismos seguintes: nos ministe-
rios de Educación  e de Asuntos Exteriores do teu  país de 
orixe; así como na representación diplomática ou consular de 
España do teu país.

3. Documentos que é necesario presentar:

- Certificación acreditativa da túa nacionalidade expedida 
polas autoridades competentes do teu país, que pode ser 
substituída por unha fotocopia compulsada (copia oficial 
cotexada coa orixinal) do pasaporte ou do permiso de 
residencia en España.

- Título ou diploma oficial que solicitas homologar, ou ben 
certificación oficial que acredite que tes superado os exames 
correspondentes.

- Certificación académica oficial que acredite os cursos realiza-
dos, na que consten as materias cursadas, as calificacións 
obtidas e os anos académicos dos respectivos cursos.

- Acreditación do abono da taxa correspondente, excepto 
cando se solicite a homologación ao título de Graduado en 
Educación Secundaria.

4. Resolución da solicitude:

O prazo para a resolución dos expedientes de homologación é de 3 
meses, a contar desde a data no que o expediente se atope correcta-
mente cumprimentado. Se neste prazo non hai resolución, desestí-
mase a solicitude.

Para obter máis información sobre o sistema educativo español pode 
acceder á paxina web: http://emigracion.xunta.es 



5.2- Cursos de español/ galego

Coa finalidade de coñecer e aprender a lingua galega desde a Secre-
taría Xeral da Emigración do goberno galego ofrécese información 
sobre o acceso a diferentes cursos de galego. 
Acceder a http://emigracion.xunta.es
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Sistema público de Servizos sociais

A.- Que facer se se necesita axuda:

Se se encontra nunha situación problemática (vítima de violencia 
doméstica, non ten aloxamento) debe acudir ao Centro de Servizos 
Sociais do municipio no que estea empadroado. No caso de non estar 
empadroado pode ir ao centro máis próximo ao seu domicilio.

B.- O sistema Público de Servizos Sociais:

O obxectivo do Sistema Público de Servizos Sociais é proporcionar 
un maior benestar social e unha maior calidade de vida. Tamén 
pretende previr e eliminar as causas que levan á exclusión e marxina-
ción social.

O Sistema Público de Servizos Sociais estrutúrase en Centros de 
Servizos Sociais que dependen dos concellos, e neles valorarán a súa 
situación persoal para no caso de necesitar unha atención máis 
especializada dirixilo a onde corresponda.

Para máis información entrar na páxina web da Consellería de Traba-
llo e Benestar: http://www.xunta.es/traballo-e-benestar 




