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TEMA 8- 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. 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 discriminación directa: 

a) Cando unha persoa con discapacidade é tratada de maneira diferente respecto doutras por 
motivo ou por razón de discapacidade, creando unha contorna intimidatoria. 

b) Cando unha persoa ou grupo en que se integra é obxecto dun trato discriminatorio debido á 
súa relación con outra por motivo ou por razón de discapacidade.  

c) É a situación en que se encontra unha persoa con discapacidade cando é tratada de maneira 
menos favorable ca outra en situación análoga por motivo ou por razón da súa 
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, 
enténdese por normalización: 

a) A adopción de medidas de carácter específico consistentes en evitar ou compensar as 
desvantaxes derivadas da discapacidade. 

b) A adopción de medidas de carácter específico consistentes en promover valores compartidos 
orientados ao ben común e á cohesión social. 

c) O principio en virtude do cal as persoas con discapacidade deben poder levar unha vida en 
igualdade de condicións e acceder aos mesmos lugares, ámbitos, bens e servizos que están 
á disposición de calquera outra persoa. 

 
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, 
enténdese por accesibilidade universal: 

a) A condición que deben cumprir as contornas, procesos, bens, produtos e servizos, así como 
os obxectos, instrumentos, ferramentas e dispositivos, para seren comprensibles, utilizables 
e practicables por todas as persoas en condicións de seguridade e comodidade e da forma 
máis autónoma e natural posible. 

b) O principio en virtude do cal a sociedade promove valores compartidos orientados ao ben 
común e á cohesión social, de xeito que se permita que todas as persoas con discapacidade 
teñan as oportunidades e os recursos necesarios. 

c) A adaptación necesaria e adecuada do ambiente físico, social e actitudinal ás necesidades 
específicas das persoas con discapacidade que non impoñan unha carga desproporcionada 
ou indebida. 
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4. 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. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. En base ao artigo 11 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 
prevención de deficiencias e de intensificación de discapacidades: 

a) Articularase a través de plans cuxa elaboración corresponde ás entidades locais. 
b) Constitúe un dereito das persoas con discapacidade. 
c) Constitúe un dereito e un deber de todo cidadán e da sociedade no seu conxunto. 
 

8. 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, 
as cualificacións e valoracións dos equipos multiprofesionais de cualificación e recoñecemento do 
grao de discapacidade responderán a criterios técnicos unificados, baseados na evidencia dispoñible 
e: 

a) Terán validez ante calquera organismo público e en todo o territorio do Estado. 
b) Terán validez en todo o territorio da Unión Europea. 
c) Terán validez ante calquera organismo público no ámbito da Administración competente. 
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9. 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. 
 

10. En base ao artigo 19 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) Á gratuidade do ensino nos centros especiais e ao apoio á escolarización nos centros 
ordinarios, sen que se poidan establecer garantías adicionais. 

b) Á gratuidade do ensino nos centros ordinarios e nos centros especiais, de acordo co que 
dispoñen a Constitución e as leis que a desenvolven. 

c) Á gratuidade do ensino nos centros especiais e ás axudas que se establezan para o ensino 
en centros ordinarios. 

 
11. 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, as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación establecerán, para cada ámbito 
ou área: 

a) Medidas concretas para previr ou suprimir discriminacións e para compensar desvantaxes ou 
dificultades.  

b) Programas de sensibilización para o fomento da participación de asociacións e entidades.  
c) O carácter supletorio das medidas que se establezan en materia social. 

 
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 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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14. En base ao o artigo 36 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, con relación ao dereito ao traballo, enténdese por igualdade de trato: 

a) A ausencia de toda discriminación directa ou indirecta por motivo ou por razón de 
discapacidade, no emprego, na formación e na promoción profesionais e nas condicións de 
traballo.  

b) A situación laboral que elimina nos convenios colectivos cláusulas que supoñan 
discriminación directa por motivo ou por razón de discapacidade. 

c) A situación laboral que elimina no ámbito laboral a contorna intimidatoria, hostil ou 
degradante. 

 
15. De acordo co artigo 52 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 centros ocupacionais: 

a) Son servizos de orientación e apoio ás familias. 
b) Son servizos de centro de día e de noite que ofrecen una atención integra ás persoas con 

discapacidade, co obxectivo de mellorar ou manter a autonomía persoal. 
c) Teñen como finalidade asegurar os servizos de terapia ocupacional e de axuste persoal e 

social ás persoas con discapacidade, co obxecto de lograr o seu máximo desenvolvemento 
persoal e, nos casos en que sexa posible, facilitar a súa capacitación e preparación para o 
acceso ao emprego. 

 
 


