
De conformidade coas competencias atribuídas ó 
Consello Económico e Social de Galicia pola Lei 6/1995, de 28 de xuño, 

previa análise pola Comisión Sectorial nº 2: Sector público e benestar social,
e de acordo co procedemento previsto no Regulamento de Réxime Interior

do CES-Galicia, o Pleno do Consello Económico e Social de Galicia, 
na súa sesión 3/02, do 5 de abril, acorda por unanimidade emitir, 

por propia iniciativa, o presente informe sobre

Movementos migratorios en GaliciaMovementos migratorios en Galicia

• Xénese do informe

A Lei 6/1995, de 28 de xuño, atribúe ó Consello Económico e Social de Galicia, entre outras, a fun-
ción de elaborar por propia iniciativa informes ou estudios sobre a elaboración de planos ou programas
dirixidos a favorece-lo desenvolvemento económico e social de Galicia.

No ámbito destas funcións, o Pleno do Consello Económico e Social de Galicia, na súa sesión 1/09,
de 29 de outubro de 2001, adoptou o acordo de proceder á elaboración dun informe por propia iniciativa
sobre mobilidade xeográfica e movementos migratorios en Galicia  Na mesma sesión acordouse que o tra-
ballo se levara a cabo pola Comisión Sectorial nº 2: Sector público e benestar social.
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• Obxecto do informe

O obxecto do informe do Consello Económico e Social de Gálica é analizar, por unha banda, o fenó-
meno da mobilidade territorial, tanto interna como externa, da poboación galega, e por outra, os move-
mentos migratorios (inmigración e emigración)

1.- O capítulo I deste informe trata de aclara-la terminoloxía comunmente usada á hora de estudia-lo
tema dos movementos migratorios.

2.- O capítulo II  analiza os movementos migratorios dentro de Galicia, entendendo por eles todo tipo
de movementos territoriais de poboación realizados entre municipios galegos con intencionalidade de
permanencia.

3.- O capítulo III analiza os movementos migratorios de Galicia con España.

4.- No capítulo IV levarse a cabo unha análise dos fluxos migratorios de Galicia fóra de España, o
que se define como inmigración e emigración exterior ou entradas e saídas de residentes do/ó estranxeiro.

5.- O capítulo V trata de analiza-las políticas de integración aplicables a todas aquelas persoas pro-
cedentes dun país estranxeiro ou ben nacionais españois residentes noutro país. 

• Metodoloxía e alcance do informe

Os movementos migratorios considéranse fenómenos que teñen que ver, fundamentalmente, coa
capacidade de crecemento e xeración de emprego das economías dos territorios afectados. Constitúen,
máis que un problema, fenómenos socioeconómicos estructurais imparables que afectan, con diferentes
intensidades e direccións, a tódolos niveis territoriais.

A importancia que a nivel europeo ten a análise dos movimentos migratorios queda reflexada no
documento presentado pola Comisión das Comunidades Europeas [Bruselas, 13.2.2002. COM (2002) 72
final] ó Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002, ó Parlamento Europeo, o Comité Económico e
Social e ó Comité das Rexións sobre o “Plan de acción da Comisión sobre as capacidades e a mobilida-
de”, que analiza os desafíos ós que se enfronta a Unión Europea nestas materias.

O informe do CES-Galicia sobre os movementos migratorios limita o seu estudio ó concepto de
“mobilidade territorial”, sen entrar a analiza-lo concepto de “mobilidade xeográfica”, definido no artigo
40 do Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, do Estatuto dos Traballadores, que regulamenta
a mobilidade dentro do marco dunha relación laboral, que non é obxecto deste informe.

Para determina-la situación actual dos movementos migratorios en Galicia, o  informe estudia os
movementos territoriais que se producen dentro da comunidade autónoma (movementos internos): mobi-
lidade existente nas principais cidades galegas, entre as distintas provincias e entre a denominada Galicia
occidental-costa e a Galicia interior. Analízase, tamén, a mobilidade territorial externa, que sería a mobi-
lidade a, ou desde, outras comunidades autónomas.

A análise distingue entre a mobilidade territorial e os movementos migratorios, podendo concretarse
na existencia ou non da posibilidade de libre circulación de persoas entre os distintos territorios afectados,



distinguindo entre a inmigración e emigración de “réxime xeral” e a inmigración e emigración de “réxime
comunitario”.

O alcance temporal do informe refírese ós datos correspondentes ó período 1995-2001, así como ó
continxente para o ano 2002.

As políticas de integración social estudiaranse tanto desde o punto de vista institucional (foros de
integración social dos inmigrantes), como desde o punto de vista dos plans e proxectos de integración e
inclusión así como dos programas de axudas sociais.
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