
fundamental no nivel local, onde as medidas para a integración deben
ser implantadas. Os membros das comunidades en cuestión, incluídas
as mulleres e as persoas que gozan de protección internacional, debe-
rían participar na concepción, desenvolvemento, organización e ava-
liación dos programas e as políticas que lles atinxen.

1.3. Normativa estatal

O “Dereito de estranxeiría” actualmente vixente en España está
recollido fundamentalmente nas seguintes leis e regulamentos:

– Lei de Asilo: Lei 9/1994, de modificación da lei 5/1984, regulado-
ra do dereito de asilo e da condición de refuxiado, e o seu regula-
mento de desenvolvemento.
Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre.

– Lei de Estranxeiría: Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre
dereitos e liberdades dos extranxeiros en España e a súa integra-
ción social, modificada pola Lei orgánica 8/2000 do 22 de decem-
bro, e pola Lei orgánica 14/2003, do 20 de novembro.

– Regulamento da Lei de estranxeiría: Real decreto 2393/2004, do
30 de decembro polo que se aproba o regulamento da Lei orgánica
4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estran-
xeiros en España.

Este conxunto normativo configura o eixo central dun sector xurídi-
co destinado á regulación da presenza en territorio español de persoas que
carecen do estatuto xurídico da nacionalidade española. A política desti-
nada especificamente á integración social das persoas inmigrantes, e non
tanto á regulación dos fluxos inmigratorios, recolleuse noutros instrumen-
tos xurídicos, e en diferentes accións públicas non normativas das que os
programas GRECO son o mellor exemplo.

Este comunmente chamado “Dereito de estranxeiría” ten a súa orixe
na Lei orgánica 7/1985, do 1 de julio, sobre dereitos e liberdades dos
estranxeiros en España e na citada Lei Reguladora do dereito de asilo e da
condición de refuxiado, de 1984, ademais dos seus respectivos regulamen-
tos de desenvolvemento. Non obstante, para a consolidación deste orde-
namento xurídico foron de igual importancia dúas sentenzas do Tribunal
Constitucional: Sentenza TC 107/1984, relativa aos dereitos fundamentais
dos estranxeiros en España, e Sentenza TC 115/1987, que resolve o recur-
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so de inconstitucionalidade interposto polo Defensor do Pobo contra algúns
preceptos da Lei 7/1985.

Os primeiros intentos por regular a estranxeiría no seu conxunto
datan de 1985 coa citada LO 7/1985, do 1 de xullo. Esta lei supuxo un dos
requisitos para a entrada de España na Unión Europea por ser necesaria
unha adecuación da norma española á normativa comunitaria e tamén por
formar parte do Convenio Europeo dos Dereitos e Liberdades Fundamentais,
asinado por España no ámbito do Consello de Europa (Roma 1950). A aco-
modación do ordenamento xurídico español ao ámbito comunitario pode
observarse no Real decreto 1099/1986, (BOE do 11 de xuño) sobre entrada,
permanencia e traballo dos nacionais dos estados membros das comunida-
des europeas. Estes dous textos lexislativos constitúen os antecedentes
máis próximos á actual Lei de estranxeiría e seu Regulamento.

O cambio de estrutura dos movementos migratorios internacionais e a
existencia de espazos en branco nesta lexislación, pronto fixeron precisa
unha evolución lexislativa. En primeiro lugar aprobouse a LO 4/2000, do 11
de xaneiro, que nese mesmo ano foi reformada pola LO 8/2000, do 22 de
decembro; outras reformas máis puntuais foron recollidas na LO 11/2003, do
29 de setembro, sobre medidas concretas en materia de seguridade cidadá,
violencia doméstica e integración social dos estranxeiros. Por último a vixen-
te LO 14/2003 e o seu regulamento aprobado polo RD 2393/2004, configu-
ran o corpo que se coñece coloquialmente como Lei de estranxeiría.

Nos supostos nos que sexa de aplicación o réxime comunitario, a Lei
de estranxeiría ten carácter supletorio, e a normativa que o rexe está con-
tida no Real decreto 240/2007, do 16 de febreiro, sobre entrada, libre cir-
culación e permanencia en España de cidadáns dos estados membros da
Unión Europea e doutros estados parte no acuerdo sobre o Espazo Econó-
mico Europeo (BOE do 28 de febreiro). Este Real decreto vén substituír o
anterior RD 178/2003.

1.3.1 Órganos de cooperación e coordinación

Desde o punto de vista executivo, as competencias estatais repartí-
ronse entre o Ministerio de Interior, o de Asuntos Exteriores e o de Traba-
llo e Asuntos Sociais. Para a coordinación destes existe desde 1995 unha
Comisión Interministerial de Extranxeiría. En 1999 crease unha secretaría
de Estado para a inmigración e a extranxeiría, dependente do Ministerio do
Interior. Na actualidade a Secretaría de Estado de Inmigración e Emigra-
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ción, adscrita ao Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, é o departamen-
to que integra a case totalidade das competencias sobre inmigración da
Administración central (incluídas as competencias sobre inmigración ante-
riormente responsabilidade do IMSERSO).

Á súa vez, para a coordinación interinstitucional coas diferentes
comunidades autónomas e as entidades locais, existe desde 2000 o Conse-
llo Superior de Política de Inmigración. En 2005 incluíuse por primeira vez
nos Orzamentos Xerais do Estado unha partida para o Fondo de Apoio á
Acollida e Integración de Inmigrantes destinado á cooperación coas comu-
nidades autónomas en materia de integración de inmigrantes.

Así mesmo, existen dous importantes instrumentos de apoio á acción
gobernamental en materia de inmigración: o Observatorio Permanente da
Inmigración e o Foro para a Integración Social dos Inmigrantes. O Observa-
torio Permanente da Inmigración é un órgano colexiado que ten atribuídas,
entre outras, as funcións de recollida de datos, análises, estudo e difusión
da información relacionada cos movementos migratorios en España, e que
está adscrito ao Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, a través da Secre-
taría de Estado de Inmigración e Emigración. O Foro para a Integración
Social dos Inmigrantes é un órgano colexiado adscrito ao Ministerio de Tra-
ballo e Asuntos Sociais a través da Secretaría de Estado de Inmigración e
Emigración coa finalidade de servir á participación e á integración dos
inmigrante establecidos en España. O Foro para a Integración Social dos
Inmigrantes é o órgano de consulta, información e asesoramento do Gober-
no e, no seu caso, das administracións autonómicas e locais en materia de
inmigración.

1.4. Normativa autonómica

A actual distribución de competencias habilita as comunidades autó-
nomas, sempre en sentido positivo e complementario á acción do Estado,
para lexislar e levar a cabo accións para desenvolver a política de integra-
ción social das persoas inmigrantes. O concepto de integración social das
persoas inmigrantes abarca unha serie de dimensións relacionadas co gozo
dun conxunto de dereitos que van máis alá dos civís e políticos, incluíndo
tamén os económicos, sociais e culturais. Estes dereitos afectan a diversos
ámbitos competentes e sectoriais tales como educación, cultura, emprego
(as cuestións relativas á regularización son de competencia estatal) e for-
mación, sanidade, vivenda e benestar social, todos eles competencias,
exclusivas ou compartidas, da comunidade autónoma galega en virtude do
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establecido no mesmo Estatuto de Autonomía de Galicia (Lei orgánica
1/1981, do 6 de abril).

Neste sentido, sen prexuízo da regulación e accións estatais nestes
ámbitos, o Parlamento Galego é competente para a regulación do conxun-
to de materias sectoriais que capacitan ás persoas inmigrantes a gozar de
dereitos no ámbito da nosa comunidade autónoma.

A Secretaría Xeral de Emigración

O Decreto 44/2006, do 2 de marzo, de estrutura orgánica dos órga-
nos superiores dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia, establece
no seu artigo 1.º e) que a Secretaría Xeral de Emigración dependerá fun-
cionalmente da Presidencia da Xunta de Galicia e organicamente da Con-
sellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Á Secretaría Xeral de Emigración correspóndenlle as competencias
en materia de desenvolvemento da Lei 4/1983, do 15 de xuño, de recoñe-
cemento da galeguidade, así como as relacións coas comunidades galegas
no exterior, a política inmigratoria e de retorno a Galicia, e a representa-
ción e participación nos órganos e foros relacionados coa emigración.

Para o desenvolvemento das súas funcións, a Secretaría Xeral de Emi-
gración estruturase en cinco subdireccións xerais entre as que cabe sina-
lar, como significativas en políticas de inmigración, a Subdirección Xeral de
Planificación das Políticas do Retorno e Inmigración e a Subdirección Xeral
de Xestión das Políticas do Retorno e Inmigración.

a) Subdirección Xeral de Planificación das Políticas do Retorno e da
Inmigración:

– elaboración de disposicións normativas e os programas necesarios
para a execución da política de retorno e inmigratoria, relativas ás
materias propias da subdirección.

– ordenación e planificación dos programas de atención aos retorna-
dos e aos inmigrantes.

– actuacións derivadas do Consello Galego da Inmigración.

– deseñar, planificar e coordinar, con outras administracións públi-
cas, o sistema de acollida e atención integral ao emigrante retor-
nado e inmigrante.
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– deseño e planificación de plans e programas destinados a colecti-
vos especialmente vulnerables.

– elaboración de estudos, informes e estatísticas sobre o fenómeno
da inmigración e a emigración de retorno en Galicia, sen prexuízo
das competencias do IGE.

– impulso de estudos e investigacións, a través da convocatoria de
programas de investigación destinados a investigadores de calque-
ra das universidades públicas galegas e outras institucións, sobre o
fenómeno da inmigración.

– a planificación de programas destinados aos emigrantes retornados
e inmigrantes nos ámbitos sanitario, educativo, laboral, da vivenda
e calquera outros relativos á protección dos seus dereitos.

– planificación e intervención no continxente de traballadores gale-
gos no exterior e a participación na xestión do continxente nacio-
nal de traballadores estranxeiros, en coordinación coas consellerías
competentes.

– a planificación de programas de apoio relativos á formación e inves-
timentos produtivos destinados ao retornado e ao inmigrante nos
países de orixe.

– planificación de programas de apoio aos traballadores emigrantes
retornados e inmigrantes autónomos que pretendan instalar e des-
envolver a súa actividade produtiva en Galicia.

– impulsar o desenvolvemento de encontros de expertos en materia
de inmigración.

Para o desenvolvemento das súas funcións esta subdirección xeral
conta co Servizo de Planificación e Formación.

b) Subdirección Xeral de Xestión das Políticas do Retorno e a Inmi-
gración:

– propostas e execución de liñas de execución de axudas e subven-
cións de apoio aos emigrantes retornados e inmigrantes.

– impulso do asociacionismo.
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– impulsar e xestionar un sistema de atención integral dos emigran-
tes retornados e inmigrantes en colaboración coas administracións
públicas e asociacións que persigan estes fins.

– programas e campañas de sensibilización social en defensa da mul-
ticulturalidade.

– promover a implantación de oficinas de retorno no exterior.

– desenvolvemento de plans de igualdade de oportunidades de colec-
tivos especialmente desfavorecidos, a través de medidas de discri-
minación positiva.

– participar na posta en marcha de plans galegos sobre a emigración
de retorno e a inmigración.

– xestionar os programas destinados aos emigrantes retornados e
inmigrantes nos ámbitos sanitario, educativo, vivenda, laboral e
calquera outros relativos á protección dos seus dereitos.

– articulación dos instrumentos de colaboración coas distintas enti-
dades.

Para o desenvolvemento das súas funcións esta subdirección xeral
conta co Servizo de Información e Tramitación de Subvencións e o Servizo
de Programas e Atención Integral.

O Consello Galego da Inmigración

O Consello Galego da Inmigración que foi creado polo Decreto
127/2006 do 27 de xullo, DOG do 4 de agosto, é un órgano colexiado de
consulta, asesoramento e colaboración integrado na Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia a través da Secretaria Xeral de Emigra-
ción.

Ten como obxectivos fundamentais servir de canle de participación e
diálogo, recoller as aspiracións e demandas da poboación inmigrante e dos
diferentes actores sociais das que se derivarán propostas tendentes a pro-
mover a súa integración, informar e asesorar na planificación das actua-
cións á Administración autonómica galega en materia de inmigración, así
como facer avaliacións sobre as actuacións emprendidas.
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Xunto co presidente, que é o presidente da Xunta de Galicia, o vice-
presidente, que é o secretario xeral de Emigración, e o secretario, que é
un subdirector xeral da Secretaría Xeral de Emigración sen voto, conta con
16 vogais en representación das administracións públicas e 18 vogais en
representación das organizacións sociais.

En particular, polo que se refire a este documento, dentro das fun-
cións do Consello Galego da Inmigración, o artigo 3º d) do citado decreto
establece: “Emitir informe preceptivo previo á aprobación do plan logo da
remisión do correspondente texto por parte da Secretaría Xeral de Emigra-
ción”.
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III. PRINCIPIOS REITORES E OBXECTIVOS XERAIS

PRINCIPIOS REITORES

O presente plan establece o marco para a integración e acomodación
das persoas inmigrantes na sociedade galega, dándolle un caracter integral
ás políticas de inmigración desenvolvidas pola Xunta de Galicia. A súa ela-
boración está inspirada polos nove principios reitores que se detallan a
continuación:

CIDADANÍA

Para lograr a integración efectiva de todas as persoas, é imprescindi-
ble partir do recoñecemento dos dereitos humanos a todas elas en igualda-
de de condicións. Independentemente de que o seu estatuto xurídico poida
ser diferente, todas as persoas son iguais e teñen a mesma dignidade.

Para acadar este obxectivo, cómpre ademais promover a participa-
ción cívica, económica, social, cultural e política de todas as persoas, e
abrir canles de participación na xestión dos asuntos públicos.

Segundo a Comunicación de novembro de 2000 da Comisión Europea,
enténdese por “cidadanía cívica” un conxunto de dereitos e obrigas cívi-
cos, sociais, económicos e culturais dos inmigrantes, que dan lugar a igual-
dade de trato e de oportunidades entre a poboación inmigrada e autócto-
na e ao recoñecemento de dereitos de participación da vida pública. Este
recoñecemento dos inmigrantes como cidadáns é un requisito imprescindi-
ble dunha sociedade inclusiva porque, como sinalou o Consello Económico
e Social Europeo en 2002, “a Europa dos cidadáns non pode ter no seu seo
outra Europa dos non cidadáns”.

INTEGRACIÓN E ACOMODACIÓN

A consecución da convivencia intercultural nas sociedades actuais,
precisa que a xestión dos procesos de integración e acomodación das per-
soas inmigrantes, poboación local e institucións nos novos contextos sociais
se inspire na concepción destes como procesos dinámicos, bidireccionais e
de adaptación mutua.

O Plan galego de cidadanía, convivencia e integración 2008-2011 está
orientado cara á implicación de todos os actores sociais no proceso de inte-
gración e de acomodación da sociedade diversa. Así o primeiro dos princi-
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pios comúns básicos sobre integración, de 19 de novembro de 2004, apro-
bados polo Consello da Unión Europea, establece que “a integración é un
proceso bidireccional e dinámico de axuste mutuo por parte de todos os
inmigrantes e residentes dos estados membros”. O esforzo pola integración
e mutua adaptación ten que ser compartido polo conxunto da sociedade.

A integración como proceso interactivo baseado na interdependen-
cia, o intercambio, a comunicación e a igualdade é un proceso gradual a
través do cal as persoas inmigrantes participan activamente da vida social,
económica, cívica e cultural de Galicia. A acomodación persegue resaltar
os aspectos relevantes para a construción de novas sociedades cohesiona-
das e inclusivas, tales como a participación cívica das persoas inmigrantes,
o acceso a plenos dereitos, a necesidade de certos axustes do sistema polí-
tico-administrativo e, sobre todo, a implicación de toda a sociedade.

Este proceso require que as institucións galegas se adapten, cuanti-
tativa e cualitativamente, orientándose a xestionar os cambios sociais que
se están producindo como factor de mellora e enriquecemento da socieda-
de no seu conxunto, de xeito que todos os sectores sociais interveñan no
proceso.

IGUALDADE

Unha sociedade xusta e inclusiva é aquela que lles ofrece as mesmas
oportunidades a todas as persoas, sen diferenciacións por razóns de xéne-
ro, etnia, relixión ou calquera outra.

O Plan galego de cidadanía, convivencia e integración 2008-2011 está
inspirado no dereito á igualdade ante a lei e a que toda persoa estea pro-
texida contra a discriminación, seguindo a liña establecida pola Directiva
2000/43/CE do Consello, do 29 de xuño de 2000, relativa á aplicación do
principio de igualdade de trato das persoas independentemente da súa
orixe cultural, ou étnica. Ademais, segundo a Constitución, correspóndelle
aos poderes públicos promover as condicións para que a liberdade e a
igualdade do individuo e dos grupos en que se integra sexan reais e efec-
tivas; remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e
facilitar a participación de todos/as os/as cidadáns/ás na vida política,
económica, cultural e social.

A igualdade entre mulleres e homes implica, ademais, un adecuado
enfoque de xénero, que teña en conta o principio de igualdade de oportu-
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nidades e a loita contra a discriminación en todas as políticas e accións que
se leven a cabo en materia de inmigración.

NORMALIZACIÓN

O acceso aos diversos servizos e programas públicos e privados debe
estar aberto a todas as persoas da sociedade galega con independencia da
súa orixe.

O principio de normalización comporta que as persoas inmigrantes
accedan a estes servizos e programas polas canles normalmente utilizadas
polo conxunto da poboación, evitando as situacións de segregación que
poderían xurdir coa creación de estruturas paralelas.

Así a todo, este principio normalizador non elude a creación de ser-
vizos específicos ou programas concretos, cando así se requira nalgunha
das fases do proceso de integración, co obxecto de atender de xeito dife-
renciado as situacións que o precisen con carácter temporal ou transitorio.
O dereito á diferenza e a identidade cultural deriva na necesidade de
reforzar e complementar os recursos xerais co obxecto de adecualos ás
necesidades específicas derivadas da diversidade, sen perder de vista que
a xestión pública desta atención ten que ir encamiñada á normalización
máis rápida posible.

INTERCULTURALIDADE

Na actualidade a diversidade cultural está presente en moitas das
cidades e vilas galegas. Cando esta realidade vai acompañada dunha acti-
tude aberta e receptiva, na que as diversas culturas conflúen e se interco-
munican entre si nun plano de igualdade e poñendo o acento no común e
non na diferenza, a diversidade convértese nunha fonte e unha canle de
enriquecemento mutuo para todos e todas.

A interculturalidade entendida como respecto ao dereito á diferen-
za, e como interrelación e diálogo das diferentes culturas, é a mellor vía
para acadar unha boa convivencia.

CORRESPONSABILIDADE SOCIAL

O reto da acomodación das persoas na sociedade diversa precisa da
extensión dunha cultura da corresponsabilidade, na que deben participar
activamente todos os axentes implicados: administracións públicas, orga-

109

Plan galego de cidadanía, convivencia e integración 2008-2011



nizacións sindicais e empresariais, ONG, asociacións de inmigrantes etc. e,
en definitiva, toda a sociedade no seu conxunto.

Así mesmo, a planificación, execución, seguimento e avaliación das
políticas públicas precisa da participación das entidades e organizacións
sociais que traballan neste ámbito, para garantir a súa continuidade ao
longo do tempo acadando así unha sociedade inclusiva.

INTEGRALIDADE

Para que todas as persoas poidan integrarse efectivamente na socie-
dade deben ter cubertas as súas necesidades económicas, sociais, cultu-
rais, educativas, de vivenda, de saúde e laborais; sen descoidar ningún
destes ámbitos.

Así como a integración social dificilmente pode acadarse sen a con-
secución da inserción laboral, por constituír a principal fonte de ingresos;
en moitos casos tampouco é posible alcanzar a inserción laboral sen a
posta en práctica de medidas de acompañamento social.

Partindo desta perspectiva, no plan articúlanse unha serie de medi-
das de carácter global e integral, que posibilitan o crecemento e a maior
autonomía de cada persoa, e abranguen as distintas dimensións do proce-
so integrador e de participación cívica.

TRANSVERSALIDADE

Para que as políticas de inmigración sexan eficaces, todos e cada un
dos diferentes plans, programas e servizos sectoriais (sanitarios, educati-
vos, laborais…) deben planificarse, implantarse e avaliarse tendo en conta
a nova realidade da diversidade.

Para lles dar resposta de forma axeitada aos retos da sociedade
actual, as diferentes políticas sectoriais deben ter presente as necesidades
específicas de todas as persoas.

Ademais, para reforzar este enfoque, no plan introdúcense as áreas
específicas de carácter transversal de acollida, muller e sensibilización,
pola especial relevancia que teñen.
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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Na xestión das políticas públicas de acomodación participan todas as
administracións, e cobra un especial protagonismo a Administración local
por ser a máis próxima ao/á cidadán/á.

A coordinación institucional require de actuacións precisas para
crear progresivamente espazos comúns de atención ás persoas, que permi-
tan ofrecer servizos integrais de información, orientación, atención no
exercicio das competencias respectivas entre departamentos, organismos
ou administracións. Tales actuacións desenvolveranse nun dobre ámbito:
dun lado os diferentes departamentos da Administración pública autonó-
mica, e doutro, as administracións con competencias na Comunidade Autó-
noma de Galicia.

O desenvolvemento do Plan galego de cidadanía, convivencia e inte-
gración 2008-2011 precisa da conxunción de esforzos entre as diferentes
institucións para acadar os obxectivos planificados. Neste sentido o artigo
3 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, recolle que as administracións públi-
cas serven con obxectividade aos principios de eficacia, xerarquía, descon-
centración, coordinación, sometemento pleno á Constitución, lei e derei-
to e respecto na súa actuación aos principios de boa fe e confianza
lexítima.

OBXECTIVOS XERAIS

A finalidade última do Plan galego de inmigración é a consecución da
plena integración social das persoas inmigrantes na sociedade galega, e os
seus obxectivos xerais son os seguintes:

– garantir un dispositivo integral de acollida das persoas inmigrantes,
en especial daquelas que se encontren en situación de especial vul-
nerabilidade; de acordo coa Carta de Dereitos Cidadáns de Galicia.

– facilitar o acceso normalizado aos servizos públicos.

– promover a integración laboral das persoas inmigrantes.

– incorporar a perspectiva de xénero en todas as actuacións en mate-
ria de inmigración.

– impulsar a convivencia cidadá en termos de respecto á diversidade.
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– adecuar as políticas públicas ás necesidades derivadas da nova rea-
lidade social.

– promover a participación das persoas inmigrantes en todos os ámbi-
tos da sociedade.

– loitar contra o racismo e maila xenofobia e contra calquera tipo de
discriminación.

– mellorar a coordinación entre as administracións públicas, poten-
ciando o papel dos concellos como administración máis próxima ao
cidadán.

– promover espazos de encontro entre persoas inmigrantes e autóc-
tonas.
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IV. OBXECTIVOS, LIÑAS DE ACTUACIÓN E ACCIÓNS

1. ACOLLIDA (ÁREA TRANSVERSAL)

A acollida é un elemento clave da integración social que marca profun-
damente e dun xeito case irreversible nas persoas que chegan, o sentimento
de ser copartícipe dun proxecto común na nova comunidade e debe desenvol-
verse, fundamentalmente, no ámbito local por ser o máis próximo ao cidadán.

Así como unha boa acollida facilita o proceso de integración favora-
blemente, unha acollida defectuosa retarda ou pode chegar a imposibili-
tar este de xeito definitivo, pola fractura que introduce na traxectoria
vital da persoa que acaba de chegar.

Dende unha concepción de acollida que promove a plena integración
das persoas inmigrantes, é preciso ter presentes non só as persoas acaba-
das de chegar, senón tamén a aquelas que, tendo atopado dificultades para
desenvolver o seu proxecto vital, puideran quedar a marxe da integración
na sociedade galega, co conseguinte risco de que se cronifiquen situacións
de exclusión social.

Por conseguinte, os programas de acollida no eido cidadán, veciñal,
asociativo, educativo, laboral etc. son claves e esenciais para acadar unha
axeitada acomodación na sociedade; e por esta razón neste plan teñen
carácter transversal, outorgándoselles unha relevancia especial.

A acollida esixe máis que satisfacer as necesidades básicas, recibir
información e orientación sobre a situación xurídica ou sobre o abano dos
recursos aos que se ten dereito e se pode acceder. Tamén supón atopar
unha actitude aberta nas comunidades de veciños, nos barrios, nas empre-
sas, nos sindicatos, nas institucións públicas, nos establecementos e
comercios, nas entidades sociais e culturais e en todos aqueles ámbitos nos
que calquera persoa desenvolve a súa vida; sendo preciso promover a dita
actitude aberta a través da realización de campañas de sensibilización diri-
xidas a toda a poboación.

Os dous grandes planos da acollida son, en primeiro lugar a inicial,
de carácter xeral, entendida como a atención que teñen dereito a recibir
todas as persoas que chegan a vivir connosco; en segundo lugar a acollida
dirixida a aquelas que se atopan en situación de especial vulnerabilidade
e requiren dunha atención reforzada ou máis intensa.
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A acollida inicial debe proporcionar, dun xeito claro e accesible,
información, orientación e asesoramento de carácter xurídico por unha
banda, e sobre os servizos públicos de carácter xeral aos que poden acce-
der todas as persoas que acaban de chegar por outra; así como informa-
ción sobre o municipio e o contorno no que viven, clases de idioma (gale-
go e castelán) e itinerarios individualizados de inserción nos casos que
resulte necesario.

Así mesmo, débelles dar a coñecer ás persoas que chegan doutro país
as normas e valores fundamentais e os hábitos sociais e culturais da socie-
dade galega, e desenvolver accións de sensibilización dirixidas á poboación
de acollida cara á consecución dunha sociedade intercultural.

Como se sinala no primeiro informe sobre inmigración e integración
da Comisión ao Consello, ao Parlamento Europeo, ao Comité Económico e
Social Europeo e ao Comité das Rexións (COM 2004/508), “os estados mem-
bros están cada vez máis concernidos pola integración dos acabados de
chegar, en especial asegurándose de que as e os inmigrantes comprendan
e respecten as normas e os valores fundamentais da sociedade de acollida
(…) que poden integrar ben aos acabados de chegar en todos os aspectos
da sociedade”.

Realizar a acollida inicial en condicións óptimas é básico para que o
principio de integración e acomodación poida levarse á práctica, con todo
o que supón de respecto á diferenza (costumes, tradicións, lingua, reli-
xión…), e partindo da base común que establecen os dereitos humanos
(respecto á dignidade e liberdade individual de cada persoa con indepen-
dencia da súa procedencia, etnia, sexo, relixión, ideas e opinións) como
fundamento da igualdade de oportunidades e da loita contra calquera tipo
de discriminación.

A acollida de persoas que se atopan en situación de especial vulne-
rabilidade, pola súa banda, contempla tanto aquelas actuacións sociais de
atención ás necesidades materiais máis básicas e perentorias (atención
humanitaria), como as de información e derivación aos servizos públicos de
carácter xeral ou específicos para colectivos desfavorecidos e o desenvol-
vemento dos itinerarios individualizados de inserción que integran a aco-
llida de carácter xeral. De acordo co principio de solidariedade interterri-
torial, tamén se instrumentarán medidas para a acollida e atención
humanitaria a persoas inmigrantes procedentes de Canarias, Ceuta e Meli-
lla.
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Sen prexuízo do anterior, debido ao seu carácter transversal, a aco-
llida tense en conta en todas as actuacións de carácter sectorial (servizos
sociais, sanidade, cultura, ensino, vivenda, laborais…) do plan dun xeito
moi especial, polo papel -totalmente decisivo- que xoga na consecución
dunha integración e acomodación exitosa.

Como sinala o Manual sobre a integración da Comisión Europea de
2004, “os programas de introdución son un investimento para o futuro que
deberían estar dispostos a facer tanto as persoas inmigradas como a socie-
dade. Para as primeiras representa o punto de partida que lles permite
adquirir unhas competencias indispensables para facerse autosuficientes
(…). Para a sociedade, a rendibilidade do investimento consiste en que as
persoas inmigradas se converten en cidadáns mellor preparados e capaces
de contribuír a ela”.

OBXECTIVO 1.1. Desenvolvemento dunha acollida inicial de carácter
integral.

LIÑA 1.1.1. Facilitar a integración das persoas acabadas de che-
gar na sociedade galega.

ACCIÓNS

1.1.1.a. Impulso e apoio por parte da Secretaría Xeral de Emigración
á elaboración de plans locais de inmigración e de mecanis-
mos de participación de ámbito local ou supra local.

1.1.1.b. Fomento de redes de coordinación entre os axentes implica-
dos nos programas de acollida no ámbito local (concellos,
ONG, asociacións de inmigrantes, movemento veciñal).

1.1.1.c. Elaboración e difusión dunha Guía de chegada a Galicia.

1.1.1.d. Información sobre a Constitución e o Estatuto de Autonomía,
organización e funcionamento do sistema político e adminis-
trativo, orientación sobre igualdade de oportunidades entre
sexos, democracia e dereitos humanos etc.

1.1.1.e. Accións de fomento de habilidades sociais e autoestima,
cursos de formación básica, cursos sobre trámites adminis-
trativos etc.

1.1.1.f. Cursos de galego e castelán.
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1.1.1.g. Favorecer a integración das persoas inmigrantes por medio do
coñecemento do idioma e da cultura, potenciando a creación
de titorías para o apoio lingüístico e aprendizaxe intercultural.

1.1.1.h. Alfabetización e formación de persoas adultas.

1.1.1.i. Alfabetización a través de medios telemáticos.

1.1.1.j. Promoción de servizos de tradución e interpretación.

LIÑA 1.1.2. Garantir información, orientación e asesoramento
suficiente.

ACCIÓNS

1.1.2.a. Información, xestión e asesoramento legal de carácter
xeral, social e familiar (empadroamento, autorizacións de
residencia e traballo, agrupamento familiar, acceso aos ser-
vizos públicos e prestacións).

1.1.2.b. Información e asesoramento laboral: preparación de currí-
culos, titorización e seguimento ás persoas inmigrantes des-
empregadas ata a súa inserción laboral, actividades de
mediación para acceder ao mercado laboral, asesoramento
e acompañamento na homologación de títulos.

1.1.2.c. Definición de plans de acompañamento que teñan en conta
as capacidades e necesidades de cada persoa inmigrante
que chega ao noso país co obxecto de ofrecerlle un asesora-
mento axeitada.

1.1.2.d. Promover un tratamento singularizado ás mulleres inmigran-
tes en risco de exclusión social.

1.1.2.e. Especialización en materia de estranxeiría das unidades de
información, asesoramento e orientación nos concellos
cunha maior presenza de persoas inmigrantes.

LIÑA 1.1.3. Formación de profesionais.

ACCIÓNS

1.1.3.a. Dotar dunha formación adecuada e homoxénea a todos/as
os/as profesionais que traballen coas persoas inmigrantes.
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1.1.3.b. Accións que favorezan o entendemento das diferenzas cul-
turais para lles dar un bo servizo aos cidadáns. Seminarios e
xornadas de interculturalidade.

1.1.3.c. Proporcionarlles elementos de reflexión e coñecemento aos
profesionais das administracións públicas que faciliten a
atención das persoas inmigrantes a través da EGAP.

1.1.3.d. Promover a integración da experiencia do movemento aso-
ciativo no desenvolvemento de actividades de formación
para os profesionais das administracións públicas.

OBXECTIVO 1.2. Mellora do dispositivo de acollida ás persoas en situa-
ción de especial vulnerabilidade.

LIÑA 1.2.1. Dispositivo de acollida ás persoas en situación de
especial vulnerabilidade.

ACCIÓNS

1.2.1.a. Adecuación das prazas de acollida temporal ás necesidades
reais, especialmente a través de ONG e entidades locais, no
marco da Rede de atención ao inmigrante.

1.2.1.b. Concesión de axudas ante situacións de necesidade para a
cobertura de necesidades básicas: alimentos, roupa, calza-
do, medicamentos, mobiliario básico…

1.2.1.c. Promoción de proxectos individualizados de acollida integral
adaptados a persoas inmigrantes en situación de vulnerabi-
lidade social.

LIÑA 1.2.2. Atención humanitaria e a acollida na península de
inmigrantes procedentes de Canarias, Ceuta e Melilla.

1.2.2.a. Articulación de medidas para a acollida e atención humani-
taria a persoas inmigrantes procedentes de Canarias, Ceuta e Melilla en
colaboración coa Administración xeral do Estado.
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2. ATENCIÓN E GARANTÍAS XURÍDICAS

O marco xurídico da inmigración en España vén determinado por un
complexo conxunto de normas xurídicas de ámbito internacional, comuni-
tario, nacional e autonómico. Como punto de partida, a Constitución espa-
ñola establece no seu artigo 149.1.2, que o Estado ten competencia exclu-
siva en materia de nacionalidade, inmigración, emigración, estranxeiría e
dereito de asilo.

Así, o réxime xurídico dos/as estranxeiros/as no Estado español
está regulado con caracter xeral pola Lei 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre
os dereitos e liberdades dos/as estranxeiros/as en España e a súa inte-
gración social.

As persoas inmigrantes, sobre todo nas primeiras etapas de inserción,
nalgúns casos non dispoñen de información suficiente sobre os dereitos e
obrigas do país ao que chegan, as estruturas institucionais existentes, e o
seu funcionamento. Esta falta de información sobre o novo sistema xurídi-
co pode presentarse como un obstáculo que dificulta o exercicio efectivo
dos seus dereitos.

Ademais, a esixencia ás persoas estranxeiras dun determinado status
xurídico para residir e traballar en España fai preciso contar cos mecanis-
mos necesarios para informar, orientar e asesorar a poboación estranxeira
sobre os seus dereitos e obrigas, facilitándolles as xestións e trámites que
deben facer e a correcta comprensión destes.

Doutra banda, a Lei 4/2000, do 11 xaneiro dedícalle o seu capítulo III
ás garantías xurídicas dos/as estranxeiros/as en España: dereito á tutela
xudicial efectiva, dereito a recurso contra os actos administrativos e derei-
to a asistencia xurídica gratuíta.

O dereito fundamental á tutela xudicial efectiva está recollido no
artigo 24 da Constitución española, no que se establece que “todas as per-
soas teñen dereito á obter a tutela xudicial efectiva dos xuíces e tribunais
no exercicio dos dereitos e intereses lexítimos, sen que en ningún caso
poida producirse indefensión”, este dereito referido as persoas estranxei-
ras está recollido no artigo 20 da Lei 4/2000, do 11 de xaneiro, citada
anteriormente.

A efectiva vixencia deste dereito esixe o respecto ás garantías esta-
blecidas no artigo 24.2 da Constitución que estable que “todos teñen
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dereito ao xuíz ordinario predeterminado pola lei, á defensa e á asistencia
de letrado, a ser informados da acusación formulada contra eles, a un pro-
ceso público sen dilacións indebidas e con todas as garantías, a utilizar os
medios de proba pertinentes para a súa defensa, a non declarar contra si
mesmos, a non confesarse culpables e á presunción de inocencia”.

No que se refire aos recursos contra os actos administrativos, o arti-
go 21 da Lei 4/2000, do 11 de xaneiro, regula este dereito en relación coas
persoas estranxeiras indicando que os actos e resolucións administrativas
adoptados en relación cos estranxeiros serán recorribles de acordo co dis-
posto nas leis, neste sentido é preciso mencionar os artigos 107 e seguin-
tes da Lei 30/1992, do 26 de novembro de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo común.

En canto á asistencia xurídica gratuíta, a Lei 4/2000, do 11 de xanei-
ro, dispón que as persoas estranxeiras que se encontren en España e care-
zan dos recursos económicos suficientes segundo os criterios establecidos
na normativa de asistencia xurídica gratuíta, teñen dereito a esta nos pro-
cedementos administrativos ou xudiciais que poidan levar á denegación da
súa entrada, a súa devolución ou expulsión do territorio español e en todos
os procedementos en materia de asilo. Ademais terán dereito á asistencia
de intérprete se non comprenden ou falan a lingua oficial que se empre-
gue. Así mesmo recoñece ambos os dereitos no caso de detención preven-
tiva previa a súa expulsión polo procedemento preferente.

Neste sentido, o artigo 20.2 da Lei 6/1985, do 1 de xullo, do poder
xudicial establece que se regulará por lei un sistema de xustiza gratuíta
que de efectividade ao dereito declarado nos artigos 24 e 119 da Constitu-
ción nos casos de insuficiencia de recursos para litigar, en desenvolvemen-
to do disposto neste artigo ditase a Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, que na
súa disposición adicional primeira delimita o ámbito de intervención nor-
mativa das comunidades autónomas que teñan asumido o exercicio efecti-
vo das competencias en materia de provisión de medios para a Administra-
ción de xustiza.

No exercicio destas competencias, previstas no artigo 20.1.º do Esta-
tuto de autonomía de Galicia e transferidas mediante o Real decreto
2166/1994, do 4 de novembro, a Xunta de Galicia estableceu un marco
normativo adecuado ás peculiaridades de nosa comunidade autónoma, a
través do Decreto 146/1997, do 22 de maio, polo que se aproba o Regula-
mento de Asistencia xurídica gatuíta da comunidade autónoma de Galicia.
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Neste decreto regúlase a organización e funcionamento das comisións de
asistencia xurídica, o procedemento para o recoñecemento do dereito,
obrigas dos/as profesionais etc.

En definitiva, a situación xurídica incide de forma notable na inte-
gración das persoas inmigrantes na nosa comunidade, por isto, e para evi-
tar que a fraxilidade xurídica dificulte o acceso das persoas estranxeiras
aos seus dereitos, é preciso levar a cabo actuacións que posibiliten e faci-
liten o exercicio do dereito á tutela xudicial efectiva, a prestación de asis-
tencia legal, o asesoramento xurídico e información integral ás persoas
inmigrantes.

OBXECTIVO 2.1. Facilitar información, orientación e asesoramento
xurídico.

LIÑA 2.1.1. Información en materia de dereitos e deberes, e
sobre a estrutura e funcionamento da Administración pública.

ACCIÓNS

2.1.1.a. Facilitarlles información ás persoas inmigrantes sobre os
seus dereitos, deberes e recursos de orientación xurídica en
diferentes idiomas.

2.1.1.b Accións de información xurídica adecuada aos destinatarios
relativa á organización e funcionamento da Administración
pública así como referente aos seus dereitos nas súas rela-
cións coa Administración.

2.1.1.c. Divulgación desta información nos lugares en que pode ter
maior impacto, como concellos, subdelegacións do Goberno,
asociacións, Ong etc.

OBXECTIVO 2.2. Facilitar o exercicio do dereito á tutela xudicial efec-
tiva ás persoas inmigrantes.

LIÑA 2.2.1. Mellorar a asistencia xurídica das persoas inmigran-
tes.

ACCIÓNS

2.2.1.a Potenciarlles e ampliar o servizo de asistencia e orientación
xurídica ás persoas inmigrantes.
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