
FORMULARIO

Solicitude de utilización do Manual de Traballo, Información e Asesoramento de Servizos Sociais
(MATIASS)

Os servizos sociais deste centro/entidade dispoñen dun equipo informático axeitado para a utilización 
deste manual, sito na oficina dedicada a dito fin e conectado á rede:

Internet

Interna da Xunta de Galicia

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos persoais facilitados nesta solicitude serán tratados pola Xunta de Galicia - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), na
súa condición de responsable, para a xestión de devandita petición, en base ao cumprimento dunha misión de interese público (Lei 16/2010, do 17 de
decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; Decreto 230/2008, de 18 de setembro,
polo que se establecen as normas de boas prácticas na utilización dos sistemas da información da Administración da Comunidade Autónoma de
Galicia). Non se prevén comunicacións a terceiros. As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, limitación, portabilidade e supresión dos seus
datos,  a  través  da  sede  electrónica  da  Xunta  de  Galicia  ou  nos  lugares  e  rexistros  establecidos  na  normativa  reguladora  do  procedemento
administrativo  común  segundo  se recolle  en  h  ttps://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos  .  Información  adicional  e  contacto  co/coa  delegado/a  de
protección de datos https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.
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 SINATURA DA PERSOA RESPONSABLE3 

 LUGAR E DATA

, de de 

TIPO DE XESTIÓN A REALIZAR1

  ALTA  BAIXA  SUBSTITUCIÓN/MODIFICACIÓN

DATOS DE ALTA DA/O TRABALLADORA/OR SOCIAL OU OTROS/AS PROFESIONAIS
DNI NOME APELIDOS Nº COLEXIADA/O

¿DISPÓN DE CERTIFICADO DIXITAL?

 SI 

 NON  ENDEREZO ELECTRÓNICO2 

DATOS DA ENTIDADE E RESPONSABLE DA SOLICITUDE
CONCELLO, CENTRO OU ENTIDADE

ENDEREZO

RESPONSABLE DA SOLICITUDE

DNI NOME APELIDOS

DATOS DE BAIXA DA/DO TRABALLORA/OR SOCIAL OU OUTROS/AS PROFESIONAIS
DNI NOME APELIDOS

PERFIL / POSTO

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos


Páxina 2 de 2

INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR O FORMULARIO

1 Indique se a xestión é para solicitar unha alta, unha baixa ou unha substitución de un traballador social por outro. 
2 Se non dispón de certificado dixital indique o seu enderezo de correo electrónico. Será necesario para que se lle faciliten a

clave de acceso, así como poder cambiala de xeito seguro.  Se xa dispón de certificado, poderá acceder ao portal co certificado
e non será necesario cubrir este dato.

3 O cargo da persoa responsable da solicitude debe ser o da titular da alcaldía ou da concellería da área de servizos sociais, o
da titular  da presidencia, dirección ou representación legal  da entidade á que pertence a  persoa para a que se realiza a
solicitude. 

FORMA DE PRESENTAR A SOLICITUDE

Como suxeitos obrigados a relacionarse de xeito electrónico coa administración, deben presentar as solicitudes de acceso na Sede 
electr·nica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), conforme ao seguinte procedemento:   
 
 
 

1. Cubrir a solicitude xenérica, dispoñible na Sede, PR004A - Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións
que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado (https://sede.xunta.gal/detalle-
procedemento?codtram=PR004A), dirixida á Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Inclusión Social,Servizo de
Coordinación de Servizos Sociais Comunitarios.

2. Achegar ao anterior documento xenérico esta solicitude de acceso a MATIASS debidamente asinada..

3. Presentar no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia (obterá un recibo da presentación).

CONDICIÓNS DE ACCESO A MATIASS

O acceso á aplicación MATIASS concedese tanto ao persoal técnico dos equipos de servizos sociais das entidades locais de Galicia, 
como ás/aos traballadoras/es sociais da administración autonómica (SS.SS especializados, Sergas, Xustiza,...) e das entidades 
prestadoras de servizos sociais debidamente inscritas no RUEPSS.

As e os profesionais de acceso serán preferentemente as e os traballadores sociais como técnicos/as de referencia dentro do sistema de
servizos sociais (Lei 13/2008 de Servizos Sociais de Galicia) 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR004A
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR004A
https://sede.xunta.gal
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