
Contratación de estranxeiros non comunitarios 
non residentes en Galicia (residencia temporal 
e de traballo por conta allea)

¿Qué requisitos se esixen para que se autorice a 
súa residencia temporal e traballo?

-Salvo excepcións, que a situación nacional de 
emprego permita a contratación, o que resultará 
acreditado si a ocupación está incluida no 
catálogo de ocupacións de difícil cobertura (se 
pode consultar na rede Internet: 
www.galiciaaberta.com) o si o empregador 
acredita a di�cultade de contratación para esa 
ocupación, a través do certi�cado do Servicio 
Público de Emprego.

-Que o empresario estea inscrito na Seguridade 
Social e ao corrente tanto con ésta coma coa 
Axencia Tributaria; garantice unha actividade 
continuada ao traballador; teña medios 
económicos, materiais e personais para o seu 
proxecto, e o seu contrato de traballo sexa acorde 
coa normativa laboral vixente.

-Que o traballador non estea en situación irregular 
en Galicia, non teña antecedentes penais, e posúa a 
titulación ou cuali�cación profesional esixida para 
exercer a súa profesión en Galicia.

Qué debe facer o empregador?

Presentar persoalmente o por un representante 
legal, a solicitude de autorización diante do órgano 
competente da comunidade autonoma do 
exercicio da actividade, acompañada da seguinte 
documentación:

-DNI ou NIF do empregador. Si é unha persoa 
xurídica, documento público de representación de 
quen formule a solicitude.

-Acreditación, no seu caso, da exención de 
considerar a situación nacional de emprego.

-Orixinal e copia do contrato de traballo.

-Acreditación de medios económicos, materiais e 
personais para o proxecto empresarial.

-Copia do pasaporte ou ben do documento da 
viaxe en vigor do traballador e capacitación ou 
cuali�cación profesional para o exercicio da 
profesión.

A autorización inicial ten unha duración dun ano e 
pode ter un ámbito xeográ�co e de actividade 
limitados. Estará condicionado a que o estranxeiro 
obteña o visado, entre no país, e sexa dado de alta 
na Seguridade Social.

¿Qué debe facer o traballador estranxeiro?

No caso de que se conceda a autorización, deberá 
presentar persoalmente (agás excepcións), no mes 
seguinte á noti�cación ao empresario, a solicitude 
de visado na misión diplomática ou nunha o�ciña 
consular correspondente, xunto con:

-Copia do contrato de traballo sellada pola O�ciña 
de Estranxeiría.
-Pasaporte ordinario ou titulo da viaxe.
-Certi�cado de antecedentes penais expedido 
polas autoridades do país de orixe ou daqueles 
países nos que residiu nos últimos cinco anos, e no 
que deben constar condenas por delitos previstos 
no ordenamento xurídico nacional.
-Certi�cado de non padecer enfermidade alguna 
que poidera ter repercusións na saúde pública 
graves segundo recolle o Regulamento Sanitario 
Internacional.

Na tramitación do visado, poderá requerirse a 
comparecencia do solicitante para celebrar unha 
entrevista persoal.

Si o estranxeiro se atopase en situación irregular 
será rexeitada a admisión a trámite da solicitude de 
visado.

Unha vez recollido o visado, o traballador poderá 
entrar no territorio do país no prazo de vixencia do 
mesmo (non superior aos 3 meses). Neste prazo 
desde a súa entrada deberá darse de alta ao 
traballador na Seguridade Social por parte do 
empregador que solicitou a autorización.
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No prazo dun mes desde a súa alta na 
Seguridade Social o estranxeiro deberá solicitar 
personalmente a tarxeta de identidade de 
estranxeiro. Si transcurrido o prazo non se 
procederá a alta na Seguridade Social, o 
estranxeiro quedará obrigado a saír do territorio 
nacional, incorrindo no caso contrario nunha 
infracción grave por encontrarse en situación 
irregular.

¿Se poden renovar as autorizacións de 
residencia e de traballo por conta allea?

Sí. A solicitude do traballador, cando continúe a 
relación laboral ou se cumpran determinados 
requisitos. O prazo de presentación será de 60 
días naturais previos a caducidade (admitíndose 
os 90 días posteriores á mesma, sen perxuizo da 
correspondente sanción).

¿Existen peculiaridades e excepciòns a este 
procedemento?

Sí. Nalgúns casos non se considera a situación de 
emprego; noutros, existen excepcións da 
obrigación de obter unha autorización de 
traballo.

Tamén existen especialidades procedimentais: 
para traballadores de duración determinada, 
prestacións transnacionais de servizos ou 
traballadores transfronteirizos, entre outros.

Contratación de estranxeiros non comunitarios 
que residen no territorio do país pero non contan 
coa autorización de traballo.

Nestes supostos, como norma xeral, o 
empresario é o que debe solicitar a aurorización 
para traballar. O de residencia e traballo por 
conta allea, non se precisa visado e a e�cacia da 
autorización está condicionada á a�liación e alta 
do estranxeiro no plazo dun mes desde a 
noti�cación.

Os requisitos varían segundo a situación do 
estranxeiro:

1. Estranxeiros en situación de estancia por estudos, 
investigación ou prácticas

a- Pode ser autorizado a traballar, si cumpre os 
requisitos indicados ao comezo do folleto, agás os 
relativos á situación nacional de emprego e a 
carencia de antecedentes penais.

A actividade laboral deberá ser compatible coa 
realización dos estudos, investigación ou prácticas, a 
tempo parcial ou, no caso de ser a tempo completo, 
dunha duración non superior aos 3 meses. Os 
ingresos deberán ter a condición de non necesarios 
para a súa estancia.

b-Pode acceder a unha autorización de residencia e 
de traballo cando

-Cumpra os requisitos indicados ao comenzó de este 
documento, salvo o referido á situación nacional de 
emprego e teña permanecido aló menos 3 anos en 
situación de estancia; teña superado os estudos ou 
realizado a formación ou prácticas con aproveita-
mento e non fora becado ou subvencionado por 
organismos públicos ou privados por programas de 
cooperación ou desenvolvemento do país de orixe.

A autorización inicial de residencia temporal e de 
traballo por conta allea deberá solicitarse ao longo 
da tramitación da autorización de estancia.

2. Estranxeiros en situación de residencia

Pode acceder a unha autorización de residencia e 
traballo si cumpre os requisitos indicados ao comezo 
deste folleto, salvo os relativos á situación nacional 
de emprego.

Ademais, agás no caso de residencia por 
reagrupación familiar, se esixe un ano de residencia 
regular no país.

3. Situación de residencia por circunstancias 
excepcionais

O estranxeiro neste caso (sen autorización de 
traballo) e cun ano de residencia regular, poderá 
obter unha autorización de residencia e traballo, 
esixíndose os mesmos requisitos sinalados ao 
comezo deste folleto, agás os relativos á 
situación nacional de emprego.

(A información contida neste documento ten 
carácter exclusivamente divulgativo).

 Pode obter máis información en:  
 http://www.galiciaaberta.com


