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TEMA 5- Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto 
refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade 
 
1. Segundo o disposto no artigo 1 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, a Comunidade Autónoma de Galicia reforza o seu compromiso na eliminación da 
discriminación entre mulleres e de homes e na promoción da igualdade, atribuíndolle a maior 
efectividade posible, no seu campo de competencias, ao principio constitucional de: 

a) Igualdade de oportunidades entre as persoas de ambos os sexos. 
b) Participación desequilibrada dos homes na toma de decisións. 
c) Garantía da dignidade das mulleres. 

 
2. Segundo o disposto no artigo 1 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, a Xunta de Galicia tomará en consideración o traballo realizado pola Comisión para a 
Igualdade e para os Dereitos das Mulleres, do Parlamento galego:  

a) Sempre que iso sexa posible. 
b) Na elaboración de todos os programas e consignacións orzamentarias.  
c) Na adopción e execución das políticas dirixidas á eliminación de todo tipo de discriminacións 

contra as mulleres. 
 
3. Segundo o disposto no artigo 1 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, é un principio de actuación da comunidade autónoma en materia de igualdade: 

a) A supresión da dimensión da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes na 
elaboración, execución e seguimento de todas as accións desenvolvidas polo sector público 
autonómico no exercicio das súas competencias. 

b) A busca e a eliminación absoluta das discriminacións por razóns de sexo, sexan directas ou 
indirectas. 

c) A adopción de distintas actuacións de fomento da súa comprensión como función social con 
respecto ao coidado de familiares que, polas súas dependencias, necesiten a asistencia 
doutras persoas, mulleres e homes. 
 

4. De acordo co artigo 2 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o 
texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, para os efectos desta norma, o concepto de discriminación incluirá: 

a) O acoso ou acoso moral por razón de xénero e o acoso sexual. 
b) Unicamente o acoso sexual. 
c) O acoso moral por razón de xénero non se distingue do acoso sexual. 
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5. De acordo co artigo 2.4 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o 
texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, entenderase por acoso sexual: 

a) A situación en que unha persoa sexa, fose ou puidera ser tratada por razón de sexo de xeito 
menos favorable ca outra. 

b) A situación en que persoas dun sexo determinado se atopan en desvantaxe particular con 
respecto a persoas doutro sexo. 

c) A situación en que se produce calquera comportamento verbal, non verbal ou físico non 
desexado de índole sexual, co propósito ou co efecto de atentar contra a dignidade dunha 
persoa.  
 

6. En base ao artigo 3 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto 
refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, polo 
que respecta ao emprego, unha diferenza de trato baseada nunha característica relacionada co 
sexo: 

a) Constitúe sempre unha discriminación. 
b) Non constituirá discriminación cando, debido á natureza das actividades profesionais 

concretas ou ao contexto no que se leven a cabo, a devandita característica constitúa un 
requisito profesional esencial e determinante, sempre e cando o seu obxectivo sexa lexítimo 
e o requisito proporcionado. 

c) Non constituirá unha discriminación, salvo que atente contra a dignidade da persoa, en 
particular cando se cree un contorno degradante, humillante ou ofensivo. 

 
7. De acordo co artigo 4 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o 
Texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, as medidas especiais encamiñadas a acelerar a igualdade entre mulleres e homes: 

a) Considéranse medidas discriminatorias. 
b) Non se considerarán discriminatorias. 
c) Terán carácter permanente. 

 
8. Conforme ao disposto no artigo 5 de Decreto lexislativo 2/2015, do 12 febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, a conciliación do emprego e da vida familiar das mulleres e homes e o fomento da 
individualización dos dereitos tendentes a esa conciliación considérase: 

a) Un criterio de actuación da Xunta de Galicia. 
b) Unha función da Comisión Interdepartamental de Igualdade.  
c) Unha función do Consello Galego das Mulleres.  

 
9. Segundo o disposto no artigo 6 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, a Comisión Interdepartamental de Igualdade é o órgano colexiado e institucional de 
Galicia ao que lle corresponden, entre outras, a función de: 

a) Seguimento da aplicación dos plans para a igualdade de oportunidades e de loita contra a 
violencia de xénero. 

b) A interlocución coa Xunta de Galicia a través da consellería competente en materia de 
traballo. 

c) A colaboración coa Comisión Consultiva Autonómica para a Igualdade entre Mulleres e 
Homes na Negociación Colectiva.  
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10. Segundo o disposto no artigo 6 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, o Consello Galego das Mulleres é o órgano colexiado e institucional de Galicia ao que lle 
corresponden, entre outras, a función de: 

a) A colaboración coa Comisión Consultiva Autonómica para a Igualdade entre Mulleres e 
Homes na Negociación Colectiva. 

b) O seguimento da aplicación dos plans para a igualdade de oportunidades e de loita contra a 
violencia de xénero. 

c) A emisión de informes sobre o impacto de xénero dos regulamentos autonómicos. 
 
11. Segundo o disposto no artigo 10 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, a Xunta de Galicia no seu ámbito de competencias promoverá e levará a cabo accións 
dirixidas a conseguir os seguintes obxectivos, en relación coa información, asesoramento e 
orientación para as mulleres:  

a) Erradicación, en todas as formas de expresión oral ou escrita, do uso sexista da linguaxe no 
campo institucional. 

b) Garantir o uso non sexista da linguaxe. 
c) Garantir o funcionamento de centros e servizos de información e asesoramento ás mulleres 

en número e dotacións suficientes. 
 

12. Conforme ao disposto no artigo 47 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, no acceso ao emprego público galego analizarase se os requisitos esixidos ás persoas 
aspirantes determinan un prexuízo para as mulleres ou para un colectivo predominantemente 
feminino: 

a) Con anterioridade a calquera oferta de emprego público.  
b) Con anterioridade á convocatoria do proceso selectivo.  
c) Unha vez finalizado o proceso selectivo.  

 
13. Conforme ao disposto no artigo 51 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, cando as probas de promoción interna comprendan a valoración de méritos das persoas 
candidatas establecerase a favor destas que, sexan mulleres ou sexan homes, estean a utilizar ou 
utilizasen, no últimos cinco anos, unha licenza de maternidade, un permiso de paternidade, unha 
redución de xornada ou unha excedencia para o coidado de familiares: 

a) Unha puntuación superior para as mulleres. 
b) Unha puntuación superior para os homes. 
c) Unha puntuación específica, que se graduará en función do tempo utilizado no exercicio 

deses dereitos. 
 
14. Conforme ao disposto no artigo 52 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, cando no corpo, escala, grupo ou categoría exista unha diferenza porcentual de polo 
menos vinte puntos entre o número de mulleres e o número de homes denomínase: 

a) Desigualdade. 
b) Predominancia. 
c) Discriminación. 
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15. Conforme ao disposto no artigo 52 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, o establecemento dun procedemento informal de solución establecerase para: 

a) Previr o acoso sexual. 
b) O exercicio dos dereitos de conciliación. 
c) A valoración excepcional do esforzo físico nas probas selectivas. 
 


