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Dereitos das persoas en relación cos servizos sociais 
(Lei 13/ 2008 de 3 de decembro de servizos sociais de Galicia) 

 

1. O respecto da dignidade da persoa, da súa autonomía e intimidade e do seu benestar 

orientará a actuación pública e a actividade das persoas profesionais e entidades xestoras de 

servizos sociais. 

 

2. Recoñécese o dereito aos servizos sociais, como dereito subxectivo, cando se trate de 

servizos e prestacións esenciais recoñecidos como tales na lei de servizos sociais de Galicia. 

 

3. Así mesmo, todas as persoas, en tanto que usuarias ou usuarios dos servizos sociais, terán 

os seguintes dereitos en relación co sistema galego de servizos sociais: 

 

a) A utilizar o sistema de servizos sociais en condicións de igualdade e sen 

discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, estado civil, 

idade, situación familiar, discapacidade, ideoloxía, crenza, opinión ou calquera outra 

circunstancia persoal, económica ou social. 

 

b) A recibir un trato acorde coa dignidade da persoa e co respecto dos dereitos e das 

liberdades fundamentais, tanto por parte do persoal coma das persoas implicadas no 

centro, programa ou servizo. 

 

c) A unha intervención individualizada acorde coas súas necesidades específicas, así 

como a que se lles asista nos trámites necesarios de cara ao seu acceso á atención 

social, sanitaria, educativa, cultural e, en xeral, a todas as necesidades persoais que 

sexan precisas para conseguir o seu desenvolvemento integral. 

 

d) A recibir información de xeito áxil, suficiente e veraz, e en termos comprensibles, 

sobre os recursos e as prestacións do sistema galego de servizos sociais. 

 

e) A ter asignada unha persoa profesional de referencia que actúe como interlocutora 

principal e que asegure a coherencia e a globalizade no proceso de intervención social. 
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f) Á confidencialidade, ao sixilo e ao respecto en relación cos seus datos persoais e coa 

súa información que sexa coñecida polos servizos sociais en razón da intervención 

profesional, sen prexuízo do posible acceso a aqueles no exercicio dunha acción 

inspectora, de conformidade coa lexislación vixente en materia de protección de datos 

de carácter persoal. 

 

g) A acceder ao seu expediente persoal e a obter copia del. 

 

h) A elixir libremente, dentro da capacidade de oferta do sistema e logo da valoración 

técnica, o tipo de medidas ou de recursos adecuados para o seu caso. 

 

i) A rexeitar a oferta de participación en servizos ou programas que lles oferte o 

sistema, ou, se é o caso, a que o seu consentimento, libre e expreso, sexa requirido 

para o ingreso nun centro ou a participación nun programa, sen prexuízo do 

cumprimento debido das resolucións xudiciais cando estea limitada a súa capacidade 

de obrar. 

 

j) A recibir unha tarxeta social de carácter persoal e intransferible que as acredite como 

titulares do dereito de acceso aos servizos sociais. 

 

k) Á calidade dos servizos e prestacións recibidas, para o que poden presentar 

suxestións e reclamacións. 

 

l) A dar instrucións previas respecto da asistencia ou dos coidados que se lles poidan 

administrar, co obxecto de facer fronte a situacións futuras en cuxas circunstancias 

non sexan capaces de expresalas persoalmente. 

 

m) Ao respecto dos dereitos lingüísticos das persoas usuarias, garantindo, en todo 

caso, o desenvolvemento por parte do sistema galego de servizos sociais da súa 

actividade desde a práctica dunha oferta positiva do idioma galego. 

 

n) Aos demais dereitos que, en materia de servizos sociais, estean recoñecidos na lei 

de servizos sociais vixente e no resto do ordenamento xurídico. 
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Deberes das persoas en relación cos servizos sociais 

(Lei 13/ 2008 de 3 de decembro de servizos sociais de Galicia) 

 

As persoas usuarias dos servizos sociais terán os seguintes deberes: 

 

a) Cumprir as normas, os requisitos e os procedementos para o acceso ao sistema 

galego de servizos sociais, para o que facilitarán información precisa e veraz sobre as 

circunstancias determinantes para a súa utilización e comunicarán as variacións que 

estas experimenten. 

 

b) Comunicarlle ao persoal de referencia calquera cambio significativo de 

circunstancias que puidese implicar a interrupción ou modificación substancial da 

intervención proposta polos servizos sociais. 

 

c) Colaborar co persoal encargado de prestarlles a atención necesaria, acudindo ás 

entrevistas con eles e seguindo os programas e as orientacións que lles prescriban. 

 

d) Manter unha actitude positiva de colaboración coas persoas profesionais dos 

servizos sociais, participando activamente no proceso que xere a intervención social na 

que sexan destinatarias. 

 

e) Participar de xeito activo no seu proceso de mellora, autonomía persoal e inserción 

social. 

 

f) Destinar as prestacións recibidas ao fin para o que foron concedidas. 

 

g) Contribuír ao financiamento do custo dos servizos consonte a normativa vixente. 

 

h) Cando utilicen as instalacións ou residan nun centro, observar os regulamentos de 

réxime interior e as normas de funcionamento ou convivencia. 
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