AP-TEMA 3-DISCAPACIDADE, IGUALDADE, TRANSPARENCIA-GALEGO
TEMA 3- 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- 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- Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno
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,
discriminación directa é a situación en que se atopa unha persoa con discapacidade cando é
tratada:
a) De maneira menos favorable ca outra nunha situación análoga por motivo ou por razón da
súa discapacidade.
b) De maneira menos favorable ca outra por motivo ou por razón da súa discapacidade.
c) De maneira hostil por motivo ou por razón da súa 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,
enténdese por acoso toda conduta non desexada relacionada coa discapacidade dunha persoa:
a) Que teña como obxectivo tratala de maneira menos favorable.
b) Que teña como obxectivo tratala de maneira menos favorable nunha contorna
aparentemente neutral.
c) Que teña como obxectivo ou consecuencia atentar contra a súa dignidade ou crear unha
contorna intimidatoria, hostil, degradante, humillante ou ofensiva.
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 medidas de acción positiva:
a) Aquelas de carácter específico consistentes en evitar ou compensar as desvantaxes
derivadas da discapacidade.
b) Aquelas de carácter específico destinadas de maneira exclusiva a evitar a discriminación
directa.
c) Aquelas de carácter específico destinadas de maneira exclusiva a evitar a discriminación
indirecta.
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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 vida independente:
a) A ausencia de discriminación por motivo ou por razón de discapacidade.
b) A actividade pola que se proxectan os servizos de tal forma que poidan ser utilizados por
todas as persoas.
c) A situación en que a persoa con discapacidade exerce o poder de decisión sobre a súa propia
existencia e participa activamente na vida da súa comunidade, conforme ao dereito ao libre
desenvolvemento da personalidade.
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. 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) As condicións básicas de accesibilidade a edificios de calquera tipo.
b) A prevención da enfermidade e a protección, promoción e recuperación da saúde.
c) Apoios complementarios e servizos auxiliares para o emprego.
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,
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.
9. De acordo co 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) A unha educación inclusiva e de calidade, que poderá ser gratuíta cando se imparta nos
centros especiais.
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 inclusiva, pero non gratuíta, nos centros
ordinarios.
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10. 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.
11. 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.
12. Segundo o disposto no artigo 1 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de
igualdade, a igualdade de oportunidades entre as persoas de ambos os sexos é un principio:
a) Estatutario.
b) Constitucional.
c) Establecido nun decreto lei.
13. 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, na adopción e execución das políticas dirixidas á eliminación de todo tipo de
discriminacións contra as mulleres, a Xunta de Galicia tomará en consideración o traballo realizado
por:
a) A Comisión para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres.
b) O Consello Galego das Mulleres.
c) A Secretaría Xeral de Igualdade.
14. 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.
15. 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.
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16. 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.
17. 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.
18. En base ao 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, polo
que respecta ao emprego, as medidas de acción positiva:
a) Manterán regulacións separadas para promover a igualdade de oportunidades.
b) Considéranse medidas discriminatorias por razón de sexo que non promoven a igualdade de
oportunidades.
c) Manteranse mentres non estean plenamente acadados os obxectivos de igualdade de
oportunidades.
19. En base ao artigo 1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, enténdese
por actividade pública:
a) Unicamente a desenvolvida polo sector público autonómico.
b) Unicamente a desenvolvida pola Administración xeral de Galicia.
c) A desenvolvida cun financiamento público.
20. De acordo co artigo 2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, en base
ao principio de transparencia:
a) Toda persoa ten acceso libre e gratuíto á información pública, coas únicas excepcións
previstas na lei.
b) O acceso á información pública é libre cando poida xustificarse un interese directo.
c) O acceso á información pública é gratuíto cando poida xustificarse un interese directo.
21. En base ao artigo 3 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as
disposicións do título I, titulado “Transparencia da actividade pública”, serán de aplicación:
a) Aos partidos políticos.
b) Ás organizacións sindicais.
c) Ao Parlamento de Galicia.
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22. De acordo co artigo 5 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, a Xunta
de Galicia fará público no Portal de transparencia un informe aprobado pola Comisión
Interdepartamental de Información e Avaliación:
a) Mensualmente.
b) Semestralmente.
c) Anualmente.
23. De acordo co artigo 6 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, a
información suxeita a obrigas de publicidade activa será publicada:
a) Nas correspondentes sedes electrónicas ou páxinas web.
b) No Diario Oficial de Galicia e nos taboleiros de anuncios.
c) Polos medios que se determinen regulamentariamente.
24. En base ao artigo 7 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, atendendo
ás obrigacións específicas de información institucional, organizativa e de planificación, publicaranse:
a) Os códigos éticos ou de bo goberno aprobados, así como os estándares de boas prácticas e
responsabilidade social que aplica.
b) Os códigos éticos ou de bo goberno aprobados, sen especificar a responsabilidade que
aplica.
c) Os códigos éticos ou de bo goberno aprobados, así como os estándares de boas prácticas,
cando así o esixa a normativa básica estatal.
25. En base ao artigo 9 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, atendendo
ás obrigas específicas de información de relevancia xurídica, publicaranse:
a) Os textos das resolucións xudiciais firmes que afecten os intereses da comunidade
autónoma.
b) Os textos das resolucións xudiciais firmes que afecten as ofertas públicas de emprego e os
procesos selectivos.
c) Os textos das resolucións xudiciais firmes que afecten a vixencia ou interpretación das
normas ditadas pola Administración pública competente.
26. En base ao artigo 10 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,
atendendo ás obrigas específicas de información en materia de persoal, publicaranse:
a) A relación de contratos de alta dirección, con indicación das retribucións anuais e as
indemnizacións previstas ao final do contrato.
b) A relación de contratos de alta dirección, sen que poidan indicarse as retribucións anuais e
as indemnizacións previstas ao final do contrato.
c) A relación de contratos de alta dirección, con indicación das retribucións anuais, sen incluír
as indemnizacións previstas ao final do contrato.
27. De conformidade co establecido no artigo 21.1 da Lei 1/2016 do 18 de xaneiro, de transparencia
e bo goberno, en relación á reutilización da información do sector público autonómico:
a) Promoverase a reutilización, con fins comerciais ou non comerciais.
b) Promoverase a reutilización, con fins non comerciais unicamente.
c) Non se reutilizará a información do sector público, salvo que o autorice unha norma con
rango de lei.
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28. En base ao artigo 24 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, no
exercicio do seu dereito ao acceso á información pública, garantiráselle á cidadanía:
a) A gratuidade para a transposición da información a formatos diferentes do orixinal.
b) A gratuidade da expedición pola obtención de copias.
c) A posibilidade de utilización da información obtida, sen necesidade de autorización previa e
sen máis limitacións que as derivadas desta ou doutras leis.
29. En base ao artigo 26 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, para a
solicitude de acceso á información:
a) A persoa solicitante non está obrigada a motivar a súa solicitude.
b) A persoa solicitante está obrigada a motivar a súa solicitude.
c) A persoa solicitante está obrigada a motivar a súa solicitude de acceso á información e
poderá rexeitarse a súa solicitude cando non cumpra con este requisito.
30. En base ao artigo 27 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, no
procedemento para a tramitación e a resolución das solicitudes de acceso á información:
a) Unha vez transcorrido o prazo para resolver sen que se ditase e notificase resolución
expresa, entenderase que a solicitude foi estimada.
b) Unha vez transcorrido o prazo para resolver sen que se ditase e notificase resolución
expresa, entenderase que a solicitude foi desestimada.
c) Unha vez transcorrido o prazo para resolver sen que se ditase e notificase resolución
expresa, producirase a caducidade do expediente.
31. En base ao artigo 28 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, contra
toda resolución expresa ou presunta en materia de acceso poderá interpoñerse:
a) Unha reclamación ante o Valedor do Pobo.
b) Un recurso de alzada ante o Valedor do Pobo.
c) Unha reclamación ante a Comisión Interdepartamental de Información e Avaliación.
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