
Na provincia da Coruña son once os concellos onde o peso da poboa-
ción de nacionalidade estranxeira supera o 2,5% respecto da poboación
total: Ames (4,2%), Oleiros (4,1%), Sada (3,9%), Arteixo (3,8%), Culleredo
(3,5%), Santiago de Compostela (3,5%), A Coruña ( 3,3%), Betanzos (2,9%),
Ordes( 2,8%), Miño (2,7%) e Cambre (2,7%). Nesta provincia é salientable o
peso que representan a poboación inmigrante de orixe africana no conce-
llo de Arteixo (31%), cun 84% desta porcentaxe de orixe marroquí. Neste
mesmo sentido destacan os concellos Ribeira e Negreira.
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Concellos Total
estranxeiros

Unión Euro-
pea

Resto
de Europa África América

A Coruña 8.100 1.426 559 747 4.978

Santiago 3.311 684 175 175 2.039

Ferrol 1.490 265 95 74 948

Oleiros 1.293 256 111 19 870

Arteixo 1.040 186 44 327 483

Ames 976 150 51 38 724

Culleredo 938 166 48 33 677

Ribeira 680 127 35 155 344

Carballo 602 99 31 9 434

Cambre 597 137 52 12 387

Táboa 9. Concellos con maior número de estranxeiros/as. Principais nacionalida-
des. A Coruña (01/01/2006).

Fonte: INE - Revisión do Padrón municipal 2006.



Na provincia de Lugo o Concello de Burela presenta a maior porcen-
taxe de poboación estranxeira con respecto á poboación total (6,5%), entre
a que destaca o peso da poboación de orixe africana que ascende ao 29%
sobre o total de estranxeiros/as, así como a poboación de orixe peruana
que alcanza o 30% do total de poboación estranxeira. Rábade (4,9%) Foz
(3,2%), Monforte de Lemos (2,7%) e Ribadeo (2,6%) son os concellos desta
provincia que se sitúan en valores superiores ao 2,5%.
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Concellos Total
estranxeiros

Unión
Europea

Resto
de Europa África América

Lugo 3.307 409 185 427 2.166

Burela 573 86 3 169 313

Monforte 
de Lemos 541 203 56 31 242

Viveiro 383 110 34 19 208

Sarria 337 64 12 7 246

Foz 320 89 11 81 139

Ribadeo 252 52 7 4 185

Chantada 203 107 6 2 87

Vilalba 166 52 22 7 83

O Saviñao 135 75 7 6 47

Táboa 10. Concellos con maior número de estranxeiros/as. Principais nacionalida-
des. Lugo (01/01/2006).

Fonte: INE - Revisión do Padrón municipal 2006.



Na provincia de Ourense, salvo nos casos do Barco de Valdeorras,
Verín e Ourense cidade, o factor dominante das altas porcentaxes de pobo-
ación estranxeira empadroada non se corresponden cunha alta presenza
numérica senón máis ben con poboacións de referencia moi minguadas,
como é o caso de Carballeda de Valdeorras (15,5% de poboación estranxei-
ra empadroada) ou A Mezquita (13,3% de poboación estranxeira empadro-
ada) sendo maioritariamente estranxeiros/as de países comunitarios, con-
cretamente de Portugal.

No caso da cidade de Ourense o 58% da poboación estranxeira empa-
droada procede de Sudamérica, o que contradí a tendencia provincial, con
maior peso dos/as europeos/as comunitarios/as. A mesma distancia coa
tónica provincial presenta o municipio de Xinzo de Limia, onde destaca
fortemente o peso da poboación estranxeira africana, que representa o
44% do conxunto de poboación estranxeira empadroada.
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Concellos Total
estranxeiros

Unión Euro-
pea

Resto
de Europa África América

Ourense 4.091 1.067 304 246 2.355

Verín 1.379 779 24 70 492

O Barco de
Valdeorras 1.121 652 34 15 401

Xinzo 508 161 22 224 96

Carballiño 499 116 27 7 344

Barbadás 315 178 4 1 131

Carballeda
de Valdeo-

rras
312 283 0 9 20

Lobios 214 209 0 0 5

Celanova 203 57 20 1 120

A Mezquita 185 178 1 0 6

Padrenda 175 172 1 0 2

Táboa 11. Concellos con maior número de estranxeiros/as. Principais nacionalida-
des. Ourense (01/01/2006).

Fonte: INE - Revisión do Padrón Municipal de Habitantes 2006.



Na provincia de Pontevedra hai seis concellos onde os/as estranxei-
ros/as representan máis do 4% da poboación total: Vilaboa, Salceda de
Caselas, Ponteareas, Tui, O Covelo e Marín. Vigo é o municipio galego con
maior presenza de inmigrantes (11. 245 persoas), dos que en torno do 60%
proceden de países sudamericanos.

Cabe destacar nesta provincia o peso relativo dos/as estranxeiros/as
de procedencia africana nos concellos de Vilaboa e Marín, nos que repre-
sentan respectivamente o 69% e o 39%.

En definitiva, e segundo o estudo citado anteriormente, debe desta-
carse o feito de que estamos ante un fenómeno que é case exclusivamen-
te urbano, no que o factor fronteirizo é unha variable secundaria. As sete
cidades principais do sistema urbano galego concentran ao 47,49% dos
estranxeiros, destacando Vigo con máis de 11.000 no 2006. Seguen en
importancia aqueles concellos localizados no espazo periurbano das cida-
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Concellos Total
estranxeiros

Unión
Europea

Resto
de Europa África América

Vigo 11.245 3.029 545 855 6.488

Pontevedra 2.834 359 119 403 1.848

Vilagarcía de
Arousa 1.376 255 99 43 955

Marín 1.068 73 88 554 342

Ponteareas 1.030 399 30 28 563

Tui 781 383 11 180 200

Lalín 606 121 63 65 352

O Porriño 585 234 24 72 247

Redondela 563 138 25 167 223

Cangas 513 96 36 155 195

Nigrán 446 199 15 13 215

Táboa 12. Concellos con maior número de estranxeiros/as. Principais nacionalida-
des. Pontevedra (01/01/2006).

Fonte: INE. Revisión do Padrón municipal 2006.



des (especialmente cando estas forman áreas metropolitanas, como por
exemplo Oleiros, Ames, Marín, Cangas, O Porriño etc.), e vilas ou cabecei-
ras comarcais cun especial dinamismo industrial (por exemplo, Ribeira, O
Barco etc.) pero fundamentalmente terciario (Vilagarcía, Carballo, Mon-
forte, Viveiro, Xinzo de Limia, O Carballiño, Ponteareas, Tui etc.)

A principal consecuencia desta concentración en espazos urbanos,
que son os principais focos dinamizadores e de oferta de emprego na
comunidade autónoma, é unha distribución da poboación inmigrante que
bascula cara á Galicia Occidental, ao litoral. As excepcións veñen dadas
polas comentadas cabeceiras comarcais do interior e por algúns concellos
do sur de Ourense e Pontevedra, que son fronteirizos con Portugal e onde
a poboación de orixe lusa obtén unha presenza destacable.

A concentración da oferta laboral sobre todo no terciario e na cons-
trución e en menor medida na industria e determinados actividades prima-
rias (minería da pizarra en Valdeorras, do granito no Porriño, pesca na
Mariña Lucense etc.) explican a distribución dos inmigrantes estranxeiros
polo territorio.
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2. SITUACIÓN LABORAL

A inserción laboral é un factor clave de integración social das perso-
as inmigrantes na sociedade por canto constitúe a fonte normalizada de
obtención de ingresos, posibilitando o acceso aos diferentes bens e servi-
zos e a satisfacción das necesidades básicas; facilita o desenvolvemento
das propias capacidades e a autonomía persoal; en definitiva, é unha das
canles principais de establecemento de relacións persoais e sociais.

Nos procesos de integración e acomodación social, a inserción labo-
ral ten tanta relevancia que pode chegar a afirmarse que, sendo certo que
por si soa non garante a integración social, esta última non pode ou difi-
cilmente pode acadarse sen esta.

Para a análise do grao e condicións da inserción no mercado laboral
das persoas inmigrantes en Galicia achéganse os datos de actividade e ocu-
pación da Enquisa de Poboación Activa (EPA), as cifras de afiliacións de
estranxeiros/as á Seguridade Social, así como información sobre as contra-
tacións de persoas estranxeiras.

A Enquisa de Poboación Activa (EPA) permite facer estimacións do
número de persoas estranxeiras en situación laboral de actividade e, den-
tro destas, en situación de ocupación, distinguindo por sexo. Así mesmo,
permite estimar as porcentaxes que representan sobre os totais da poboa-
ción activa e ocupada en Galicia e facer un seguimento da súa evolución.

Os datos de afiliación á Seguridade Social que se describen nesta epí-
grafe, ofrecen unha visión completa das persoas estranxeiras titulares de
autorizacións de traballo que están actualmente ocupadas e en alta nos
diferentes réximes da Seguridade Social.

Respecto ás contratacións realizadas a persoas estranxeiras, apórtan-
se datos da evolución experimentada nos últimos anos, así como dos per-
fís das persoas contratadas; distinguindo segundo distintas variables, como
nacionalidade, xénero e idade.

Tamén se reflicte o peso da contratación de estranxeiros/as nas dis-
tintas ocupacións (Clasificación nacional de ocupacións) e achégase infor-
mación sobre a tipoloxía dos contratos; e finalmente, ofrécese información
sobre a participación de persoas estranxeiras en cursos de formación ocu-
pacional, pola repercusión que ten na mellora da empregabilidade dos tra-
balladores e traballadoras.
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2.1. Actividade e ocupación da poboación estranxeira en Galicia

Segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) correspon-
dentes ao cuarto trimestre do 2006, a poboación activa estranxeira en
Galicia acada a cifra estimada de 53.600 persoas, das que 24.800 son
varóns, e 28.800 son mulleres. En termos relativos a poboación activa inmi-
grante, equivale ao 3,14% do total da poboación activa en Galicia.
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Total Española Estranxeira

Total España 37.235.500 33.426.500 3.809.000

Varóns 18.255.000 16.335.100 1.919.800

Mulleres 18.980.500 17.091.400 1.889.100

Total Galicia 2.375.000 2.300.500 74.500

Varóns 1.133.600 1.102.400 31.200

Mulleres 1.241.400 1.198.100 43.300

Táboa 13. Poboación de 16 e máis anos, segundo nacionalidade. EPA.- 4TR. 2006.

Fonte: INE, Enquisa de Poboación Activa (IV trimestre 2006).

Total Española Estranxeira

Total España 21.812.400 18.855.300 2.957.100

Varóns 12.595.100 10.941.200 1.653.900

Mulleres 9.217.300 7.914.100 1.303.300

Total Galicia 1.273.000 1.220.000 53.000

Varóns 703.400 678.600 24.800

Mulleres 569.600 541.400 28.200

Táboa 14. Poboación activa segundo nacionalidade. EPA. 4TR. 2006.

Fonte: INE, Enquisa de Poboación Activa (IV trimestre 2006).



Do total de varóns activos en Galicia o 3,53% son estranxeiros, men-
tres que do total de mulleres activas, son estranxeiras o 4,95%. Se nos
referimos unicamente á poboación activa estranxeira o 46,79% son varóns
e o 53,21% mulleres.

Unha primeira conclusión que se pode extraer destes datos é a maior
proporción de mulleres dentro da poboación activa estranxeira de Galicia.
Non ocorre así no conxunto da poboación activa de nacionalidade españo-
la na nosa comunidade, xa que neste caso, predomina o colectivo de
varóns (55,62%). Tampouco acontece no conxunto de España, no que é
superior a porcentaxe de varóns estranxeiros activos (55,93%) ao de mulle-
res estranxeiras activas (44,07%).

Convén sinalar que aínda que a cifra total de mulleres estranxeiras
activas en Galicia é maior que a de varóns, a taxa de actividade (65,13%)
daquelas é menor que a destes últimos (79,49%), pero é netamente maior
que a das mulleres de nacionalidade española (45,19%).

A poboación ocupada estranxeira en Galicia acadou no cuarto trimes-
tre do 2006 a cifra estimada de 44.600 persoas, das que 23.400 son varóns
e 21.200 son mulleres. En termos relativos equivale ao 3,81% do total da
poboación ocupada en Galicia. Do total de varóns ocupados en Galicia o
3,52% son estranxeiros, mentres que do total de mulleres ocupadas, son
estranxeiras o 4,20%.
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Española Estranxeira

Total España 56,41 77,63

Varóns 66,98 86,15

Mulleres 46,30 68,99

Total Galicia 53,03 71,14

Varóns 61,56 79,49

Mulleres 45,19 65,13

Táboa 15. Taxas de actividade segundo nacionalidade. EPA. 4TR. 2006.

Fonte: INE, Enquisa de Poboación Activa (IV trimestre 2006).



Aínda que dentro da poboación activa estranxeira en Galicia é maior
o colectivo de mulleres, non ocorre así dentro da poboación estranxeira
ocupada; non so é maior o número de varóns ocupados, senón tamén a taxa
de ocupación é maior entre os varóns (94,35%) que entre as mulleres
(75,18%).
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Total Española Estranxeira

Total España 20.001.800 17.400.000 2.601.800

Varóns 11.831.300 10.323.200 1.508.100

Mulleres 8.170.500 7.076.800 1.093.700

Total Galicia 1.170.500 1.125.900 44.600

Varóns 665.300 641.900 23.400

Mulleres 505.200 484.000 21.200

Táboa 16. Poboación ocupada segundo nacionalidade. EPA. 4TR. 2006.

Fonte: INE, Enquisa de Poboación Activa (IV trimestre 2006).

Española Estranxeira

Total España 92,28 87,98

Varóns 94,35 91,18

Mulleres 89,42 83,92

Total Galicia 92,29 84,15

Varóns 94,59 94,35

Mulleres 89,40 75,18

Táboa 17. Taxas de ocupación segundo nacionalidade. EPA. 4TR. 2006.

Fonte: INE, Enquisa de Poboación Activa (IV trimestre 2006).



Esta situación das mulleres estranxeiras en Galicia é análoga á das
mulleres de nacionalidade española, no sentido de que tamén presentan
unha menor taxa de ocupación (89,40%) que os varóns (94,59%), aínda que
a diferenza non é tan grande como no caso das mulleres de nacionalidade
estranxeira. Isto implica que a taxa de paro, complementaria da taxa de
ocupación, da muller inmigrante é moito maior que a da muller de nacio-
nalidade española.

Desde o cuarto trimestre de 2005 ao mesmo trimestre do 2006, a
cifra de activos/as de nacionalidade estranxeira en Galicia, pasou de
44.200 a 53.000 o que supón un incremento do 16,60%.
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Trimestre Total Españois Estranxeiros

4-Trimestre-05 2.368.900 2.303.500 65.400

1-Trimestre-06 2.370.700 2.302.800 67.800

2-Trimestre-06 2.371.900 2.302.000 69.900

3-Trimestre-06 2.373.100 2.301.200 71.900

4-Trimestre-06 2.375.000 2.300.500 74.500

Táboa 18. Evolución da poboación de 16 anos e máis. Galicia. EPA.

Fonte: INE. Enquisa de Poboación Activa.

Trimestre Total Españois Estranxeiros

4-Trimestre-05 1.251.700 1.207.500 44.200

1-Trimestre-06 1.269.300 1.221.400 48.000

2-Trimestre-06 1.261.300 1.210.000 51.300

3-Trimestre-06 1.284.600 1.231.700 52.900

4-Trimestre-06 1.273.000 1.220.000 53.000

Táboa 19. Evolución da poboación activa. Galicia. EPA.

Fonte: INE. Enquisa de Poboación Activa.



O incremento do número total de persoas activas en Galicia no ano
citado foi de 21.300 persoas, e destas, 8.800 son de nacionalidade estran-
xeira. Así, o 41,31% de aumento da poboación activa en Galicia no perío-
do citado débese á poboación estranxeira.

No mesmo período, a cifra de ocupados/as de nacionalidade estran-
xeira en Galicia, pasou de 38.000 a 44.600 o que supón un incremento do
17,37%. O incremento do número total de persoas ocupadas en Galicia no
ano citado foi de 33.100 persoas, das que 6.600 son de nacionalidade
estranxeira, polo que se pode concluír que o 19,94% de aumento da pobo-
ación ocupada en Galicia no período cuarto trimestre de 2005 a cuarto tri-
mestre de 2006, débese tamén á poboación estranxeira.

2.2. Traballadores/as estranxeiros/as afiliados/as e en alta laboral na
Seguridade Social

Os datos de afiliacións e altas das traballadoras e traballadores
estranxeiros na Seguridade Social permiten achegarse á dimensión laboral
da inmigración en Galicia, xa que a poboación ocupada en situación admi-
nistrativa regular debe estar de alta no réxime correspondente da Seguri-
dade Social.

O 31 de decembro de 2006, das 1.823.973 persoas estranxeiras afi-
liadas á Seguridade Social en España o 1,80% (32.870 persoas) estaban
dadas de alta en Galicia. Esta cifra, a súa vez, representa o 3,15% do total
das afiliacións na nosa comunidade autónoma, que nesa data ascendían a
1.041.762 persoas.
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Trimestre Total Españois Estranxeiros

4-Trimestre-05 1.137.400 1.099.400 38.000

1-Trimestre-06 1.142.500 1.104.600 37.900

2-Trimestre-06 1.152.800 1.109.200 43.600

3-Trimestre-06 1.191.200 1.145.300 45.900

4-Trimestre-06 1.170.500 1.125.900 44.600

Táboa 20. Evolución da poboación ocupada. Galicia. EPA.

Fonte: INE. Enquisa de Poboación Activa.



En canto a súa procedencia, cómpre indicar que deles/as 12.781 pro-
ceden de países da Unión Europea e 20.089 de países non comunitarios,
polo que máis da metade (61,10%) dos/as estranxeiros/as dados/as de alta
en Galicia nesa data proceden de países non pertencentes á Unión Europea.

En canto á desagregación por sexo, é salientable que aínda que en
Galicia o número de mulleres inmigrantes é superior ao de homes tanto no
volume de poboación estranxeira empadroada, como no de autorizacións
de residencia en vigor, no mercado laboral galego, a situación muda. Así,
segundo os datos da Seguridade Social, a porcentaxe de mulleres afiliadas
e en alta laboral é do 36.94% (12.143 persoas) mentres que os homes afi-
liados representan o 63.05% (20.727 persoas).

Estes datos reflicten que no eido da inserción laboral, as mulleres inmi-
grantes en Galicia atópanse nunha situación de maior vulnerabilidade con
respecto aos homes, e teñen máis dificultades de acceso ao mercado laboral
regulado. Nalgúns casos as mulleres desenvolven a súa actividade laboral na
economía informal, ou en sectores de actividade concretos menos regulados,
tales como o emprego doméstico ou coidado de persoas dependentes.

Finalmente, cabe destacar que as provincias con máis poboación
estranxeira afiliada, con gran diferenza, son as de Pontevedra e A Coruña.

Distribución por réximes e por provincias

No que se refire aos réximes de Seguridade Social nos que se enca-
dran os traballadoras e traballadores estranxeiros en Galicia hai que indi-
car que, como acontece coa poboación en xeral, a maioría deles/as, isto
é, o 70,48% (23.168 persoas), están incluídos/as no réxime xeral. Deste
total o 69,47% (16.096) son homes e o 30,52% (7.072) mulleres.

Por contra, o réxime especial de empregados/as de fogar presenta
porcentaxes superiores aos do conxunto da poboación, con case un 11% das
afiliacións (3.618 persoas). As mulleres representan o 94,61% das altas
neste réxime especial da Seguridade Social.

O réxime especial de traballadores/as autónomos/as conta cun 12%
(3.946 persoas) do total das afiliacións de traballadores/as estranxeiros/as
en Galicia. Este último dato permite concluír que o número de inmigran-
tes que se decantan polo autoemprego como alternativa laboral é moi
importante na nosa comunidade autónoma, sendo significativa a presenza
de mulleres cun 37,25% do total das afiliacións neste réxime.
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Non obstante, no réxime especial agrario, un dos máis importantes
en Galicia, unicamente están afiliados o 2,87% dos/as traballadores/as
estranxeiros/as, dos que o 84% son homes.

Tamén cómpre indicar que o 3,63% dos/as traballadores/as estran-
xeiros/as en Galicia están afiliados ao réxime especial de traballadores do
mar. O 97,65% (1.166) son homes, e o 48,54% deles residen na provincia de
Pontevedra.

As provincias cun maior número de estranxeiros/as afiliados/as son as
de Pontevedra e A Coruña, que concentran o 74,85% do total de traballado-
res/as estranxeiros/as, seguidas das provincias de Lugo (13%) e Ourense (12%).
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Xeral Autónomos Agrario Traballadores
do mar

Minería
Carbón

Empregados
de fogar Total

PAÍSES DA
UNIÓN 

EUROPEA

1O.22
7 1.744 391 247 0 172 12.781

PAÍSES NON
UNIÓN 

EUROPEA
12.941 2.202 553 947 0 3.446 20.089

TOTAL 
EXTRANXEI-

ROS/AS
23.168 3.946 944 1.194 0 3.618 32.870

Táboa 21. Distribución de estranxeiros/as afiliados/as á Seguridade Social por
réximes. Decembro 2006.

Fonte: Secretaría de Estado da Seguridade Social. Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

Xeral Autónomos Agrario Traballadores
do mar

Minería
Carbón

Empregados
de fogar Total

A CORUÑA 7.537 1.312 175 228 0 1.562 10.814

LUGO 2.760 355 434 389 0 414 4.352

OURENSE 2.870 522 142 0 0 382 3.916

PONTEVEDRA 10.001 1.757 193 577 0 1.260 13.788

GALICIA 23.168 3.946 944 1.194 0 3.618 32.870

Táboa 22. Distribución de estranxeiros/as afiliados/as á Seguridade Social por
réximes e por provincias. Decembro 2006.

Fonte: Secretaría de Estado da Seguridade Social. Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.



Distribución por réximes e países de procedencia

Os principais países de orixe das traballadoras e traballadores estran-
xeiros de alta na Seguridade Social en Galicia son, en primeiro lugar, Por-
tugal (25%) seguido de países non comunitarios tales como, Colombia
(16%), Arxentina (9,4%), Brasil (8%), Uruguai (7,9%), Marrocos (7,16%), Perú
(5,79%), Venezuela (5,44%), República Dominicana (4,54%) e China (3,8%),
cunha grande relevancia do primeiro.

En canto aos traballadores e traballadoras da Unión Europea proce-
den na súa maioría, como se indicou anteriormente, de Portugal (9.913),
Italia (984), Francia (523) e Alemaña (325).
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Xeral Autónomos Agrario Traball.
mar

Minería
Carbón

Empreg.
de fogar Total

COLOMBIA 2.080 213 46 3 0 885 3.227

ARXENTINA 1.423 335 9 2 0 121 1.890

BRASIL 1.072 142 5 3 0 399 1.621

URUGUAI 1.202 117 13 5 0 168 1.505

MARROCOS 875 213 115 158 0 79 1.440

PERÚ 455 34 18 341 0 317 1.165

VENEZUELA 793 163 4 3 0 131 1.094

ROMANÍA 649 21 193 11 0 104 978

REPÚBLICA
DOMINICANA 535 62 22 0 0 295 914

CHINA 352 375 5 0 0 34 766

RESTO PAÍSES
NON UE 3.505 527 123 421 0 913 5.489

TOTAL 12.941 2.202 553 947 0 3.446 20.089

Táboa 23. Distribución de estranxeiros/as de países non pertencentes á UE afiliados
á Seguridade Social por réximes e países de procedencia. Galicia. Decembro 2006.

Fonte: Secretaría de Estado da Seguridade Social. Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.



Distribución por sectores de actividade

A distribución da contratación de persoas inmigrantes afiliadas ao
réxime xeral da Seguridade Social por sectores de actividade mostra o
claro predominio dos sectores da construción (30,15%), a hostalería
(16,86%) o comercio (13,47%) e a industria manufactureira (12%) fronte a
aqueles que esixen unha maior especialización.
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Táboa 24. Distribución do total de estranxeiros/as afiliados/as ao réxime xeral da
Seguridade Social por sectores de actividade. Decembro 2006.

Sector de actividade Afiliados %

Agricultura, gandería, caza e silvicultura 245 1,06

Pesca 12 0,05

Industrias extractivas 409 1,77

Industria manufactureira 2.782 12,01

Produción de enerxía 13 0,06

Construción 6.985 30,15

Comercio; reparación de vehículos de motor 3.122 13,48

Hostalería 3.907 16,86

Transporte, almacenamento e comunicacións 1.503 6,49

Intermediación financeira 46 0,20

Actividades inmobiliarias e de alugamento. Servizos ás empresas 1.648 7,11

Administración pública, defensa e Seg. Social obrigatoria 486 2,10

Educación 597 2,58

Actividades sanitarias e veterinarias, servizos persoais 446 1,93

Outras actividades sociais, servizos persoais 952 4,11

Fogares que empregan persoal doméstico 14 0,06

Organismos extraterritoriais 1 0,00

Actividades non clasificables 0 0

TOTAL RÉXIME XERAL 23.168 100,00

Fonte: Secretaría de Estado da Seguridade Social. Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.



Para os efectos da política de saúde e seguridade laboral convén ter
en conta o feito de que varias destas actividades exercidas por persoas
inmigrantes (tanto por homes como por mulleres) son actividades con ris-
cos relativos para a saúde; como é o caso do sector da construción e as
actividades no mar, que comparten altos riscos de sinistralidade.

2.3. Evolución da contratación a persoas estranxeiras e os seus perfís

A continuación preséntanse datos relativos á realización de contra-
tos laborais á poboación estranxeira no período 2001-2006. Débese aclarar
que estes non fan referencia ao volume global de persoas estranxeiras que
están ocupadas, senón unicamente ao volume de contratos asinados en
cada un dos anos de referencia.

No ano 2004 o número de contratos a persoas estranxeiras supuña o
4,82% do total da contratación realizada en Galicia; porcentaxe que se viu
incrementada de xeito discreto pero continuo ao longo de todo o período
2001-2006, en que pasou do 2,04% ao 7,40% ao medrar en maior medida o
número de contratos realizados a persoas inmigrantes.

Distribución segundo xénero

O número de contratos realizados a homes estranxeiros é moi supe-
rior aos realizados ás mulleres, pois do total de contratos realizados en
2006 á poboación estranxeira, o 73% foron realizados a homes e só un 27%
foi a mulleres. Asi mesmo cómpre subliñar como a partir de 2003 o núme-
ro de contratos masculinos se incrementa notablemente e o crecemento
relativo dos femininos é menos acentuado.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006

Contratos a estranxeiros 14.010 18.533 26.098 35.367 47.662 63.464

Contratos en Galicia 685.716 688.529 714.881 733.011 756.758 857.931

Porcentaxe
estranxeiros/Total de 
contratos en Galicia

2,04 2,69 3,65 4,82 6.30 7.40

Táboa 25. Evolución de contratos a estranxeiros/as e totais de Galicia. Evolución
do peso relativo. Período 2001-2006.

Fonte: Base de datos de contratos. Servizo Público de Emprego. Consellería de Traballo. Xunta de Galicia.



Se se toma como referencia o ano 2004, mentres que os contratos a
homes supuñan o 71,37% dos realizados a estranxeiros/as, no conxunto da
poboación esa proporción só supuña o 53,93%.

Distribución segundo idade

O 67,39% dos contratos a estranxeiros/as son realizados a persoas de
entre 26 e 45 anos. A evolución é positiva para todos os grupos de idade,
e danse taxas de crecemento anual similares; agás para os/as maiores de
55 anos, onde os valores acadados son máis altos, aínda que as súas cifras
absolutas son bastante máis baixas.
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Gráfico 9. Evolución de contratos a estranxeiros/as segundo xénero. Período 2001-2006.

Fonte: Base de datos de contratos. Servizo Público de Emprego. Consellería de Traballo. Xunta de Gali-
cia.
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Táboa 26. Contratos realizados a estranxeiros segundo idade. Ano 2006.

Fonte: Base de datos de contratos. Servizo Público de Emprego. Consellería de Traballo. Xunta de Galicia.

2006 %

Menor de 26 anos 13.131 20.69

De 26 a 35 anos 26.017 40.99

De 36 a 45 anos 16.755 26.40

De 46 a 55 anos 6.528 10.29

De 56 a 65 anos 952 1.50

Maiores de 65 anos 81 0.13

Total 63.464 100,00



Distribución segundo áreas xeográficas

A maioría dos contratos efectúanse a estranxeiros/as procedentes da
Unión Europea e América do Sur e, a certa distancia, atópanse os realiza-
dos a estranxeiros/as do continente africano, seguidas en número polas de
América Central. Aínda que o número de contratos a persoas de nacionali-
dades de Asia e Oceanía non é moi elevado, en termos relativos experi-
mentan un incremento importante multiplicándose por 3,62.

No tocante á súa evolución destaca sobre todo o incremento de con-
tratos dos/as europeos/as comunitarios/as, e dos/as americanos/as do sur,
sendo tamén de subliñar o crecemento dos contratos entre os/as africanos
e os/as centroamericanos/as.

Por contra, o crecemento é menor entre os/as europeos/as non
comunitarios/as.
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Gráfico 10. Número de contratos a estranxeiros/as segundo nacionalidades por
áreas xeográficas. Ano 2006.

Fonte: Base de datos de contratos. Servizo Público de Emprego. Dirección Xeral de Formación e Colo-
cación. Xunta de Galicia.
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Distribución segundo nacionalidade

Os/as estranxeiros/as que concentran un maior número de contratos
durante o ano 2006 son os/as de nacionalidade portuguesa, colombiana,
marroquí e arxentina. Non obstante os maiores incrementos na contrata-
ción que tiveron lugar no período 2002-2006 prodúcense entre os/as pola-
cos/as (87,94%), os/as romaneses (78,45%), aínda que conta cun número
reducido de contratos, e os/as peruanos/as.
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2002 2003 2004 2005 2006 V. Media
anual

Unión Europea 6.590 9.599 13.722 17.948 28.113 43,72

Resto Europa 826 1.065 1.560 2.914 1.035 5,80

América Norte 121 126 111 199 189 11,79

América Sur 5.414 8.788 12.327 17.124 21.274 40,79

América Central 1.555 1.676 2.084 2.424 3.440 21,96

África 3.234 4.265 4.892 5.965 7.679 24,13

Asía e Oceanía 432 558 664 965 1.562 37,90

Apátridas 4 10 6 129 172 156,07

Non consta 357 11 1 2 0 -100,00

Total 18.533 26.098 35.367 47.670 63.464 36,03

Táboa 27. Evolución de contratos realizados a estranxeiros/as segundo nacionali-
dades por zonas xeográficas. Período 2002-2006.

Fonte: Base de datos de contratos. Servizo Público de Emprego. Consellería de Traballo. Xunta de Galicia.
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Táboa 28. Evolución do número de contratos realizados a estranxeiros/as por
nacionalidades. Anos 2002- 2006.

Fonte: Base de datos de contratos. Servizo Público de Emprego. Consellería de Traballo. Xunta de Gali-
cia.

2002 2003 2004 2005 2006 V. Media
anual

Portugal 4.579 6.194 10.522 14.443 20.480 45,43

Colombia 1.927 2.464 3.438 4.491 5.963 32,63

Marrocos 1.362 1.799 2.136 2.885 3.816 29,38

Arxentina 1.233 2.313 2.767 3.536 3.588 30,61

Uruguai 479 915 1.509 2.255 2.817 55,73

Perú 389 724 1.312 1.919 2.588 60,60

Romanía 222 338 643 1.478 2.251 78,45

Brasil 361 502 737 1.492 2.124 55,74

Venezuela 507 833 1.159 1.615 1.924 39,57

Italia 864 1.227 1.518 1.667 1.918 22.06

Cuba 1.189 1.147 1.280 1.339 1.864 11,90

Ecuador 404 716 953 1.048 1.521 39,30

R. Dominicana 294 408 625 807 1.137 40,23

Senegal 334 401 553 720 880 27,40

China 236 326 391 575 729 32,57

Francia 360 517 571 556 683 17,36

Bulgaria 101 117 262 474 655 59,58

Polonia 42 104 133 165 524 87,94

Reino Unido 243 306 369 358 481 18,61

Resto de países 3.407 4.147 4.489 5.847 7.521 21,89

Total 18.533 26.098 35.367 47.670 63.464 36.03



2.4. Contratación por sectores de actividade (CNAE) e ocupacións (CNO)

Distribución segundo actividade económica

As actividades da construción e hostalería concentran o 48,74% dos
contratos realizados a estranxeiros/as no ano 2006. A continuación sitúan-
se as outras actividades empresariais (consultoras, publicidade, servizos de
seguridade…) e as actividades de pesca.
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Táboa 29. Número de contratos a estranxeiros/as segundo actividade económica
(CNAE). Ano 2006.

2006 Porcentaxe

Construción 21.279 33,53

Hostalaría 9.653 15,21

Outras actividades empresariais 7.576 11,94

Pesca, acuicultura e actividades 
dos servizos relacionados 3.291 5,19

Comercio polo miúdo, agás o comercio de vehículos 
de motor, motocicletas e ciclomotores 2.858 4,50

Transporte terrestre; transporte por tubos 2.311 3,64

Comercio por xunto e intermediarios do comercio, 
agás de vehículos de motor e motocicletas 1.938 3,05

Actividades recreativas, culturais e deportivas 1.784 2.81

Agricultura, gandería, caza e actividades 
dos servizos relacionados 1.301 2.05

Actividades sanitarias e veterinarias, servizos sociais 983 1.55

Actividades anexas aos transportes: 
actividades de axencias de viaxe 952 1.50

Industrias de produtos alimenticios e bebidas 933 1.47

Educación 802 1.26

Fabricación de produtos metálicos, 
agás maquinaria de equipo 756 1.19

Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 713 1.12

Actividades diversas de servizos persoais 575 0.91
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