
 
 
 
 
SUBGRUPO C2-TEMA 4-Discapacidade-GALEGO 
 

1 
 

 

TEMA 4- Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa 
inclusión social 
 
1. En base ao artigo 1 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, 
esta norma ten por obxecto a garantía de dereitos das persoas con discapacidade conforme a: 

a) Os artigos 9.2, 10, 14 e 49 da Constitución española, a Convención Internacional sobre os 
Dereitos das Persoas con Discapacidade e o Tratado da Unión Europea. 

b) Os artigos 9.2, 10, 14 e 49 da Constitución española, a Convención Internacional sobre os 
Dereitos das Persoas con Discapacidade e os acordos internacionais ratificados por España. 

c) Os artigos 9.2, 10, 14 e 49 da Constitución española e a Convención Internacional sobre os 
Dereitos das Persoas con Discapacidade. 

 
2. De acordo co artigo 2 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba 
o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, a 
discapacidade é: 

a) A situación en que se atopa unha persoa cando é tratada de maneira menos favorable ca 
outra. 

b) Unha situación que resulta da interacción entre as persoas con deficiencias previsiblemente 
permanentes e calquera tipo de barreira que limite ou impida a súa participación plena e 
efectiva na sociedade, en igualdade de condicións coas demais. 

c) A situación dunha persoa ou grupo en que se integra cando é obxecto dun trato 
discriminatorio debido á súa relación con outra por motivo ou por razón de discapacidade. 
 

3. De acordo co artigo 2 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba 
o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, a 
discriminación directa é: 

a) A situación en que se atopa unha persoa con discapacidade cando é tratada de maneira 
menos favorable ca outra en situación análoga por motivo ou por razón da súa 
discapacidade. 

b) A situación na que a persoa con discapacidade non exerce o poder de decisión sobre a súa 
propia existencia.  

c) A situación dunha persoa ou grupo en que se integra cando é obxecto dun trato 
discriminatorio debido á súa relación con outra por motivo ou por razón de discapacidade. 

 
4. De acordo co artigo 2 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba 
o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, 
enténdese por acoso: 

a) Toda conduta relacionada coa discapacidade dunha persoa que teña como obxectivo atentar 
contra a súa dignidade ou crear unha contorna intimidatoria, hostil, degradante, humillante 
ou ofensiva, sempre que obxectivamente non respondan a unha finalidade lexítima.  

b) Toda conduta relacionada coa discapacidade dunha persoa que teña como obxectivo atentar 
contra a súa dignidade conforme ao dereito ao libre desenvolvemento da personalidade. 

c) Toda conduta non desexada relacionada coa discapacidade dunha persoa que teña como 
obxectivo ou consecuencia atentar contra a súa dignidade ou crear unha contorna 
intimidatoria, hostil, degradante, humillante ou ofensiva. 
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5. De acordo co artigo 2 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba 
o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, 
enténdese por medidas de acción positiva: 

a) Aquelas de carácter específico consistentes en evitar ou compensar as desvantaxes 
derivadas da discapacidade e destinadas a acelerar ou lograr a igualdade de feito das 
persoas con discapacidade e a súa participación plena nos ámbitos da vida política, 
económica, social, educativa, laboral e cultural, atendendo aos diferentes tipos e graos de 
discapacidade. 

b) Aquelas de carácter específico destinadas a evitar a discriminación directa. 
c) Aquelas de carácter específico no ámbito laboral destinadas a evitar tanto a discriminación 

directa como a indirecta. 
 

6. En base ao artigo 3 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, non 
son principios desta lei: 

a) A vida independente. 
b) A normalización. 
c) O dereito á educación. 

 
7. De acordo co artigo 4 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba 
o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, a 
acreditación do grao de discapacidade: 

a) Realizarase nos termos establecidos regulamentariamente e terá validez en todo o territorio 
nacional. 

b) Realizarase nos termos establecidos regulamentariamente e terá validez no territorio da 
comunidade autónoma. 

c) Realizarase nos termos establecidos regulamentariamente e especificará as medidas de 
acción positiva que resulten de aplicación. 
 

8. En base ao artigo 5 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, as 
medidas específicas para garantir a igualdade de oportunidades, a non discriminación e a 
accesibilidade universal aplicaranse, ademais de aos dereitos regulados no título I, a: 

a) A educación. 
b) A protección da saúde. 
c) A Administración de xustiza. 

 
9. En base ao artigo 10 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba 
o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, 
as persoas con discapacidade teñen dereito á protección da saúde, o que inclúe: 

a) A prevención da enfermidade e a protección, promoción e recuperación da saúde, agás o 
referido á saúde sexual e reprodutiva.  

b) A prevención da enfermidade e a protección, promoción e recuperación da saúde, con 
especial atención á saúde mental e á saúde sexual e reprodutiva. 

c) A prevención da enfermidade e a protección, promoción e recuperación da saúde, agás o 
referido á saúde mental. 
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10. En base ao artigo 12 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba 
o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, 
os equipos multiprofesionais de atención á discapacidade: 

a) Son os órganos encargados de establecer os criterios para o recoñecemento da incapacidade 
permanente no grao de total. 

b) Son unidades da Administración xeral do Estado que actúan no ámbito de todo o territorio 
nacional, encargados da rehabilitación profesional. 

c) Son os órganos encargados de valorar e cualificar as situacións de discapacidade para o seu 
recoñecemento oficial polo órgano administrativo competente. 

 
11. De acordo co artigo 18 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 
social, as persoas con discapacidade na súa etapa educativa terán dereito:  

a) A unha educación de calidade, con preferencia en centros especiais.  
b) A unha educación inclusiva, de calidade e gratuíta, en igualdade de condicións coas demais. 
c) Á gratuidade do ensino, cando este se desenvolva nos centros especiais. 
 

12. De acordo co artigo 23 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 
social, a regulación das condicións básicas de accesibilidade e non discriminación que lles garantan 
os mesmos niveis de igualdade de oportunidades a todas as persoas con discapacidade: 

a) Desenvolverase a través de proxectos de execución. 
b) Será gradual no tempo e no alcance e contido das obrigas impostas.  
c) Será supletoria das medidas que se establezan en materia de igualdade de xénero. 

 
13. De acordo co artigo 26 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 
social, as normas técnicas sobre edificación incluirán previsións relativas ás condicións mínimas que 
deberán reunir: 

a) Os edificios públicos e as instalacións administrativas para permitir a accesibilidade das 
persoas con discapacidade.  

b) Os edificios e as vías públicas para permitir a accesibilidade das persoas con discapacidade. 
c) Os edificios de calquera tipo para permitir a accesibilidade das persoas con discapacidade. 

 
14. De acordo co artigo 30 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 
social, adoptarán as medidas adecuadas para facilitar o estacionamento dos vehículos automóbiles 
pertencentes a persoas con problemas graves de mobilidade, por razón da súa discapacidade: 

a) Os concellos. 
b) As comunidades autónomas. 
c) As comunidades autónomas, sen prexuízo das competencias atribuídas ás entidades locais. 
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15. En base ao o artigo 35 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 
social, as persoas con discapacidade teñen dereito ao traballo: 

a) En condicións que garantan a aplicación dos principios de igualdade de trato e non 
discriminación. 

b) En condicións que garantan a aplicación dos principios de igualdade de trato e non 
discriminación directa. 

c) En condicións que garantan a aplicación dos principios de igualdade de trato e non 
discriminación indirecta. 

 


