
Se compras en liña, faino de maneira segura!

Case 19,5 millóns de persoas, o 55,2% da poboación de entre 16 e 74 anos, comprou

por Internet nos tres últimos meses, segundo unha enquisa realizada polo INE. Un

dato moi revelador que pon sobre a mesa unha vez máis, a importancia de que

todos  os  cidadáns  adoptemos  bos  hábitos  e  aprendamos  a  comprar  en  liña

evitando os principais riscos cos que nos podemos atopar.

Despois do Nadal, comeza outro período importante de compras do ano: as rebaixas. E

é importante destacar que nos últimos meses, as compras en liña cada vez teñen máis

relevancia,  así  o  reflicte a enquisa realizada polo INE sobre ‘Equipamento e Uso de

Tecnoloxías  de  Información  e  Comunicación  nos  Fogares  do  ano  2021’

(https://www.ine.es/prensa/tich_2021.pdf). Por tanto, todo apunta a que neste período

de rebaixas que está a piques de comezar, a tendencia seguirá á alza. 

A  continuación,  imos  analizar  algúns  dos  datos  máis  destacados  da  enquisa.

Centrarémonos  no  uso  do  comercio  electrónico  onde  atopamos  información  tan

relevante como a seguinte:

• De 19,5 millóns de persoas, un 55,2% da poboación de 16 a 74 anos, comprou por

Internet nos tres últimos meses por motivos particulares.  Mantendo así  unha

tendencia á alza fronte ao 53,8% de 2020 e o 46,9% de 2019.

• Os compradores gastáronse de media uns 272,9€ onde o gasto en cada compra

de media é de 55,9€ e o número medio de compras é de 4,9.

https://www.ine.es/prensa/tich_2021.pdf


No  últimos  tres  meses,  debido  a  un  incremento  no  número  de  compradores,

realizáronse 95,1 millóns de compras, cifra que supera os 93,6 millóns de 2020. O 37,4%

da  poboación  comprou  roupa,  zapatos  ou  accesorios,  as  22,0%  entregas  de

restaurantes  de  comida  rápida  e  cátering  e  os  18,3%  artigos  deportivos.  O  15,1%

comprou directamente a particulares.

Finalmente,  das  persoas  entre  16  a  74  anos,  o  38,2% descargou algún  produto  ou

subscrición  a  través  de  Internet.  As  descargas  desagréganse  de  maneira  máis

significativa da seguinte forma: 

• O 19,3% son descargas e actualizacións (software), as 16,5% películas ou series

en  streaming.

• Entradas a eventos culturais (cinema, concertos…) un 14,2%.

• Todas as descargas experimentan subidas. Con todo, hai un descenso nos xogos

en liña,  así  como descargas  en   smartphones,  computadores  e  consolas  (0,8

puntos menos), ademais de en libros electrónicos, revistas ou xornais dixitais (0,6

puntos menos).



Os problemas máis frecuentes que se atoparon os compradores por Internet nos tres

últimos meses foron: 

• O 28,7% experimentou atrasos na entrega.  

• O 16,4%  experimentou  dificultades  de  uso  ou  fallos  técnicos  da  páxina  web

durante o pago ou encargo. 

• Un 15,1% atopouse con dificultades para atopar información sobre dereitos ou

garantías legais. 

Uns 11,3 millóns de acudas considéranse ‘non compradores en liña’ e expresan como

principais razóns:

• Prefire comprar persoalmente nunha tenda física (83%).

• Non compra en liña porque lle preocupa a seguridade e a privacidade no pago

(46%).

• Recoñece  que  non  ten  a  suficiente  habilidade  ou  coñecemento  para  facelo

(44,2%). 

Tras analizar brevemente a enquisa, queda demostrado que cada vez se compra máis

en liña, con todo, debemos ser coidadosos e prestar moita atención, principalmente,

por dous motivos:



• Os ciberdelincuentes están constantemente desenvolvendo novas estratexias de

engano para que os usuarios  resulten  vítimas dalgunha fraude.  Por  exemplo,

crean  páxinas  de  venda  en  liña  fraudulentas  con  produtos  inexistentes,

suplantan a identidade de tendas ou marcas coñecidas, etc.

• Algunhas  páxinas  web  non  facilitan  os  mecanismos  necesarios  para  que  os

trámites dos usuarios sexan seguros: non inclúen métodos de pago seguros, non

facilitan  información  de  contacto,  non detallan  as  políticas  ou condicións  do

proceso de venda (devolucións, privacidade, seguridade, etc.). 

Entón, que podes facer para que as túas compras en liña sexan seguras? Mostrámosche

algunhas pautas:

1. Analiza os correos que che chegan ofrecendo promocións e asegúrache de que é

a marca oficial a que o envía antes de facer  clic nunha ligazón ou descargar

arquivos adxuntos. 

2. Os teus datos son importantes.  Comproba que a páxina teña un apartado de

seguridade e privacidade onde explique que datos recollen e como os usan.

3. Antes  de  facer  unha  transacción,  fíxache  en  que  a  páxina  sexa  segura,

comprobando  que  a  dirección  empece  por  ‘  https’  e  teña  certificado  de

seguridade e selo de confianza.

4. Desconfía  se  a  páxina  non ten  aviso  legal  con información  sobre  a  empresa,

condicións de venda, devolucións e reclamacións, entre outras cousas.

5. Busca información sobre a reputación da tenda a través de valoracións doutros

usuarios.

6. Presta atención  ao aspecto da tenda,  que o seu deseño sexa homoxéneo,  as

imaxes teñan calidade e todas as seccións estean completas e ben redactadas.

7. Comproba que as formas de pago aceptadas sexan acordes aos teus intereses e

seguros.

8. Sospeita se os prezos están notablemente por baixo do mercado ou se todos os

produtos teñen o mesmo importe.



9. Se vas recibir o paquete en casa asegúrache do estado de envío consultando a

web onde compraches o produto e/ou pola web oficial da empresa de mensaxería

co número de seguimento asignado.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


