
Como desvincular o meu número de móbil da

miña conta de Google

Hoxe en día  a maioría dos usuarios temos unha conta de Google,  xa sexa para

utilizar  o  correo  electrónico  ou  gozar  doutros  dos  seus  moitos  servizos.  Por

seguridade, pide vincular o número de teléfono coa conta de usuario, o cal será

utilizado, por exemplo, para verificar as nosas credenciais de usuario.  Pero que

ocorre se perdemos ou nos rouban o noso querido smartphone? Ou se cambiamos

de  número?  Nestas  situacións,  interesaranos  desvincular  o  noso  número  de

teléfono para evitar que un terceiro poida ter acceso á nosa conta, e polo tanto,

aos nosos datos.

Todo  usuario  cun  dispositivo  Android  ten  unha  conta  de  Google  vinculada  á  súa

smartphone.  Aínda  que  hai  formas  de  saltarllo,  a  gran  variedade  de  servizos  e

beneficios  que  nos  ofrece  convértese  nunha  tentación  moi  grande.  Ademais,  as

melloras de seguridade que achega á nosa conta son outro aliciente máis, sobre todo

con respecto á protección dos nosos datos persoais, como:

• A conta de correo electrónico e os seus contactos,

• O acceso á nube e todos os arquivos que contén, e

• o mapa e todas as localizacións visitadas.



Como medida de seguridade, cando accedemos a calquera servizo de Google, se temos

habilitada a opción, recibiremos unha alerta no noso teléfono en caso de identificar que

estamos a acceder ao servizo a través doutro dispositivo diferente ao habitual ou se

nos estamos conectando desde unha localización descoñecida. 

Con todo, que ocorre se perdemos o teléfono móbil, róubannolo ou cambiamos de

número? Poida que, se a única forma de acceder de novo á conta sexa a través do

teléfono móbil que non temos, atopémonos con problemas para restablecer as claves

de acceso ou recuperar o control da conta.

Ante  esta  situación,  interesaranos  desvincular  ou  cambiar  o  teléfono  da  conta  de

Google para evitar problemas.

Como deshabilitar os avisos de Google no móbil

Un primeiro paso que podemos dar é configurar a conta para deixar de recibir o aviso de

Google cada vez que iniciemos sesión desde outro dispositivo ou unha localización que

non  sexa  a  habitual  en  casos  excepcionais,  por  exemplo,  se  imos  de  viaxe  e

conectámonos desde outra rede. Para iso:

• Imos á configuración da nosa conta de Google e iniciamos sesión.



• A continuación, en Seguridade, verás as seguintes opcións: Contrasinal, Usar o

teu teléfono para iniciar sesión e Verificación en dous pasos.

• Concretamente na opción Verificación en dous pasos é desde onde poderemos

deshabilitar as notificacións no teu teléfono.

• Ao  picar  nesta  opción,  pediranos  que  iniciemos  sesión  novamente  para,  a

continuación, mostrar na pantalla a seguinte información.



• En  Elixe outra opción, poderemos optar por opcións adicionais de seguridade,

como a chave de seguridade ou a través dunha mensaxe de texto ou chamada de

voz  (https://support.google.com/accounts/answer/185839?

co=GENIE.Platform=Desktop&hl=es&visit_id=637908783329699066-

3612027951&rd=1).

• Se queremos continuar co proceso de verificación en dous pasos, ignoramos o

punto anterior e facemos clic en Tentalo agora.

• Ao  facer  clic  en  Seguinte,  enviarannos  unha  notificación  ao  noso  teléfono.

Despois, pedirannos elixir como obter os códigos.

https://support.google.com/accounts/answer/185839?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=es&visit_id=637908783329699066-3612027951&rd=1
https://support.google.com/accounts/answer/185839?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=es&visit_id=637908783329699066-3612027951&rd=1
https://support.google.com/accounts/answer/185839?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=es&visit_id=637908783329699066-3612027951&rd=1


• Se facemos clic  en  Usar outra opción de seguridade,  permitiranos os nosos

códigos, que nos servirán para acceder á nosa conta.



En calquera caso, recomendamos pensalo dúas veces antes de deshabilitar a opción de

verificación en dous pasos xa que supón unha capa extra de seguridade para a nosa

conta  de  Google  (https://safety.google/authentication/).  Se  aínda  así  queremos

deshabilitar  os avisos e seguir  mantendo o mesmo nivel  de seguridade,  poderemos

facelo mediante os códigos de seguridade.

Deste xeito, cando nos pidan o código de verificación:

• Faremos clic en Máis opcións.

• Seleccionaremos  a  opción  Introduce  un  dos  códigos  de  seguridade  de  8

díxitos.

• E introduciremos un dos nosos códigos que teremos a recado previamente.

Como deshabilitar o número de teléfono de recuperación

Se seguimos coa intención de desvincular o noso teléfono móbil, o seguinte paso será

eliminar o noso número de teléfono de recuperación. Para iso:

• Imos a Inicio de sesión e seleccionamos a opción Seguridade.

• Iremos a Métodos para verificar a túa identidade e seleccionaremos teléfono

de recuperación.

• Desde  aquí  poderemos  eliminar/actualizar  o  noso  número  de  teléfono  ou

engadir un correo electrónico para verificación da conta.

Deste  xeito  poderemos seguir  recuperando o acceso á  nosa  conta  a  través  dun

correo electrónico e non a través dunha notificación ao noso teléfono. 

https://safety.google/authentication/


Como desvincular o noso número de teléfono da conta de Google.

Antes de dar este paso,  ten en conta que,  dentro dos beneficios de vincular  o teu

número  de teléfono  á  conta  de  Google,  atópase  o  de  poder  iniciar  sesión  co  teu

dispositivo. Deste xeito, no canto de escribir o noso correo electrónico ou nome como

credenciais, bastará co noso número de teléfono e a clave. 

• Accederemos de novo á nosa conta de Google. 

• Seleccionaremos Información persoal.

• A continuación,  en  Información  de contacto,  imos  a  Teléfono  e  facemos  clic

sobre  o  número  onde  atoparemos  a  posibilidade  de  modificar  ou  eliminar  o

número que tiñamos vinculado. 



• Para eliminar o número: seleccionamos a icona do bote de lixo. 

• Para  modificar  o  número  de  teléfono:  picaremos  sobre  a  icona  de  lapis.

Despois, pediranos que iniciemos sesión novamente. 

Finalizado o proceso, Google informaranos de que se eliminamos o número, é posible

que algúns dos servizos ( véxanse afectados.

Debemos saber que é posible que pase unha semana antes de que podamos usar un

novo número de teléfono para verificar a nosa identidade e realizar determinadas

accións,  como cambiar o teu contrasinal.  Trátase dun procedemento de seguridade

estándar de Google.

Todos os procesos detallados anteriormente podemos facelos desde o noso dispositivo

móbil. Accedendo a Axustes > Google > Xestionar a túa conta de Google. A partir de

aquí, o proceso será o mesmo.

Como  vimos,  existen  moitas  opcións  coas  que  verificar  a  autenticación  das  nosas

contas, xa sexa a través doutro número de teléfono, un correo electrónico alternativo

ou mesmo códigos de seguridade.

Lembra  que  podemos  mellorar  a  nosa  seguridade  aplicando  medidas  extra  para

protexer a nosa conta e os datos persoais almacenados nela cos consellos e recursos da

OSI.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


