


O Instituto Galego do Consumo e da Com-
petencia é o organismo da Xunta de Ga-
licia encargado da protección e a defensa 
dos dereitos das persoas consumidoras e 
usuarias, así como do impulso e o desen-
volvemento da educación e a formación no 
ámbito do consumo a través da Escola Ga-
lega de Consumo.
O obxectivo xeral é darlles resposta ás 

demandas formativas e educativas dos 
distintos sectores da poboación galega, 
entre eles a mocidade.
Por isto, a Escola Galega de Consumo 

pon a disposición dos mozos e mozas, e 
tamén do resto da comunidade educativa, 
ferramentas adaptadas á súa idade, capa-
ces de transmitir dunha maneira gráfica 
a importancia de adquirir coñecementos 
no eido do consumo, descubrir a relevan-
cia de estar informado e procurar un com-
promiso co consumo responsable. 
A través deste cómic, as persoas educa-

doras poderán incentivar unha aprendi-
zaxe e un comportamento responsable 
nos máis novos á hora de adquirir, usar 
e gozar de bens e servizos na vida cotiá. 
Agardamos que sexa do agrado e interese 
de todas e todos.
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antes de ir ao instituto, 
axúdame a facer a compra «online» 

na praza de abastos, que entre 
os dous terminamos antes.

Veña, ponte na 
páxina e FACÉMOLO 

NUN MINUTO.
Anda, sáltame unha 

mensaxe para actualizar 
o SISTEMA...! AÍNDA VOU 

TARDAR UN POUCO.

Por certo, teño que 
recomendarche un «software» 
libre para protexer o equipo. Eu 

xa o probei e vaI fenomenal. MentrEs o teu se 
actualiza, facemos a 

compra co meu.

moi ben, filla.

Asegúrate de que o dispositivo electrónico 
empregado para a compra sexa fiable e seguro, xa que, polo xeral, 

proporcionaremos datos persoais e bancarios.
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Quería comprar unhas 
chanclETas para o meu irmán. 

Vinas na tenda da esquina, 
pero non me vai dar tempo…

A da esquina, AO 
lado do instituto? 

Tranquila, teñen 
tenda EN LIÑA.

Si? Pois poñémonos 
agora mesmo deSde o 
teléfono e, ao SAÍR DA 
clase, recollémolas.

Ves? aquí 
está a páxina... VAIA 

escaparate!

dÉixame ver se 
empeza por https:// 

para verificar que é un 
sitio seguro...

... e mirar se ten o cadeado
verde, de certificado

de seguridade SSL.

Fíxate se o sitio web é seguro. Así, se a páxina conta cun certificado 
de seguridade, o enderezo web comezará por https://
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Feliz aniversario, 
Antón! Espero que 

che guste!

Grazas, irmanciña, 
teño a impresión de que 

me vai gustar moito!

QuE chulas! Pero 
son do 40, e eu 

levo un 38...

Unhas 
chancletas! 

Como?
Xa sei que 

gastas un 38...
Non te 

PREOCUPES. VOUNAS 
METER DE VOLTA 

NA EMBALAXE PARA 
DEVOLVELAS E QUE 

MAS CAMBIEN.

Non pasa nada. 
igual foi un erro 

meu, ando con 
moitos exames…

Cando recibas o produto —que debe ser, a máis tardar, 
no prazo de 30 días—, comproba que se corresponde co que contrataches. 

De non ser así, tes dereito á súa devolución. Isto tamén se aplica se o produto 
é erróneo ou chega defectuoso. Neste último caso, a empresa correrá con todos 

os gastos que ocasione a devolución e o posterior reenvío do produto.
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Mateo, acábanme de escribir 
do concerto da próxima semana. 
Din que non quedan entradas para 

a zona onde reservamos, que 
houbo un erro na venda...

E agora?

propoñen trocalas por 
outras na zona de fondo, 
que son os únicos sitios 

libres que quedan...

Ufff, eu paso! para non ver nada,
prefiro non ir. Escríbelles e dilles 

que nos devolvan a pasta.

Vale!

que mágoa! co que 
me apetecía ir, pero 

xa os veremos.

Se a empresa non cumpre as condicións pactadas, 
podemos desistir ou rescindir o contrato sen penalización.
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Por certo, mireiche 
o da lavadora. atopei
unha oferta boísima. 
se queres, vémolo 

nun momento.

vale...

Papá, saio, que 
quedei con olivia na 

casa de Noa para ver 
o tema da viaxe...

Mira, Este é o modelo 
anterior, pero bAsicamente 

é igual, e está fenomenal
de prezo...

e miraches os 
gastos de envío?

si. Aínda con esa 
cantidade sáenos 

mellor. pero tamén temos 
que ver o prezo de 

instalación e retirada 
da vella...

logo recalcÚlanche
a factura...

iso vén nesta pestana.
hai que poñer se o piso 
é con ou sen ascensor...

Analiza ben a oferta seleccionada. Con carácter previo á compra, 
a empresa debe informarnos das características esenciais e condicións 
do ben ou servizo (prazos de entrega, medios de pago, custos, dereitos, 

garantías…); podendo ser estas gardadas ou impresas por nós.
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E todos estes 
selos que teñen 

aquí que son?

Son selos de confianza. 
Cando PREMES, vas a páxina onde 

che explican que o distintivo
garante a seguridade Á hora 

de mercar na páxina.

Teño que MARCHAR que me están 
esperando, papi... se queres,

pola noite mirámolo ben. 
veña! vaite
tranquilo!

De todos os xeitos, se a
queres en branco chama e pre-
gunta se a teñen... por algures
terÁs a Atención ao cliente...

xa vexo... 
E aquí abaixo 

teñen teléfono, 
«chat» e «mail».

Comproba que a empresa dispoña dun «distintivo público 
de confianza en liña», coa finalidade de identificar aquelas empresas que se 
adhiren e respectan determinados códigos de conduta; así mesmo, revisa 

se a empresa está adherida a un sistema de resolución extraxudicial 
de conflitos como a arbitraxe de consumo.
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Chegas tarde, xa empezamos 
sen ti. esta páxina é a que máis
nos gustou. disque son viaxes

de aventura...

Por que lle deches tan rápido 
a Aceptar, Noa? primeiro tIñamos que 

ler a política de privacidade...

E iso que é? Eu sempre lle 
dou para quitar do medio o 

cadrado e poder ver a web!

Pois precisamente. póñeno aí no 
medio para que o vexas ben e saibas
para que se van utilizar os datos que
vas poñer, e como podes eliminalos

das súas bases de datos.

Coñece a política de privacidade da empresa, xa que, 
segundo a normativa de protección de datos de carácter persoal, 
a información que manexe a empresa non pode ser empregada 

cun fin distinto a aquel para a que foi facilitada.
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A ver se atopamos ese libro 
descatalogado que nos pediu a profesora

de lingua nalgunha librería de segunda
man... miramos na da zona vella?

todo-
libros?

No comercio electrónico, a páxina web da empresa 
é o escaparate ao público, polo que debes buscar os seus datos (marca, 

nome da empresa, CIF, teléfono, enderezo, correo electrónico...).

si, mira, aquí está a 
páxina... agora, a ver se 

teñen o libro...
e Será unha
web segura,

non?

Espera que busco
os datos… si, mira, ten 
o nome de empresa, 
o cif, o teléfono... e teñen moi boas

valoracións dos
clientes...

podemos achegarnos 
despois de comer e

recollÉmoLO. pero antes
VOUNO RESERVAR.

BEN.



11

Antes de confirmar a compra, revisa o prezo final do produto 
ou servizo contratado, xa que adicionalmente nos podemos atopar con 

custos de xestión, de transporte, taxas, aranceis, etc.

Non é posible.
se eu fixen unha 
simulación cos 

mesmos horarios 
e trens!

O seu TÍCKET...

A min, o billete de tren sáeme máis 
caro do que ti dis. Cando o reservei, si

me puña ese prezo, pero logo, na factura
final, aparéceme cinco euros máis caro.

Mira, aínda 
o teño na cesta. 

Ves?
Xa... pero dálle 

Á pestana para que 
che especifique 

os importes...

Aí está o erro, ves? tes 
unha taxa que non che corres-

ponde... bórraa e listo.
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No momento de formalizar a compra, comproba 
que a empresa confirme o pedimento co seu número por medio dalgún 

dos seguintes mecanismos: páxina web, resumo da transacción, 
envío por correo electrónico...

E chamaches ao 
hostal para reservar 

OS CUARTOS?

Chamei, pero non 
me collían, así que Os 

reservei por internet...

Por internet? Non sabía 
que admitían reservas «online».

Pois si, e dábanche a escoller 
entre sÓ aloxamento e almorzo, ou 

tamén comidas e ceas incluÍdas...

Reservei con todo 
incluído. Mira, aquí está 

o CORREO de confirmación 
que me enviaron. A VER...
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De non ter dispoñible o produto comprado, a empresa ten que darnos dúas 
opcións: outro similar ou ben reembolsarnos os cartos sen ningunha demora indebida. 

Se decidimos aceptar a proposta similar, temos os mesmos dereitos de desistencia 
e resolución en iguais termos que o inicialmente contratado.

chegouche UNHA MENSAXE 
ao meu correo... da compra

que fixemos o outro 
día para a avoa.

AH, SI?
E que din?

Din que non teñen a vaixela 
que ti elixiches, pero que 
teñen outra moi parecida.
mandan unha foto para
que a vexas. Se a queres, 
mándancha, e, se nOn, 
devólvenche os cartos.

Se é case igual, 
pois compramos 

esa, non?

A min ATA 
me gusta máis... 

non ten tanto 
dEbuxiño.

Ola! Xa estou
na casa!

Ola, mami!
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Lembra que temos sempre dereito a desistir da contratación nun prazo de 
14 días contados desde a entrega do produto ou da celebración do contrato de servizos, 

sen xustificación ningunha. A empresa queda obrigada a reembolsar todo pago 
recibido sen demoras indebidas, e en calquera caso, antes de 14 días. 

Se a empresa non nos informa deste dereito, o prazo que temos para desistir rematará 
doce meses despois da data de expiración do período de desistencia inicial.

Mamá, ven ver como 
me queda a camiseta que 

me regalou papá.

Non sei... paréceme que me 
queda frouxa nos ombreiros...

Eu véxoos ben.
A costura queda no seu 
sitio... se fose pequena, 

tiraríache da axila...

Pode ser... pero 
de mangas... non me 

digas que de mangas 
non me queda curta... 

mira, mira...

Home, se estiras 
así os brazos… 

a min tamén me queda 
curta a miña se me 

poño así!

Non me 
acaba de 

gustar. é dicir, 
gústame... pero
non sei... véxoa

rara...

Pois métea
na embalaxe na que
chegou e devólvea.

xa comprarás
outra... 

... Outra á 
que tamén 

lle atoparás
problemas... 

pero ti es 
así!

xa vou,
cariño!



CONSELLOS ÁS PERSOAS CONSUMIDORAS  
PARA A COMPRA EN LIÑA

Asegúrate de que o dispositivo electrónico estea
actualizado para a seguridade dos teus datos.

A páxina web é como un escaparate
da empresa, así que deben constar os seus datos.

Comproba que o enderezo web conte cun certificado
de seguridade que empece por «https://».

Infórmate da política de privacidade da empresa
para a protección de datos persoais.

Fíxate se a empresa conta cun
dispositivo público de confianza en liña.

Analiza a oferta seleccionada (prazos de entrega,
medios e custos de pago, dereitos, garantías…).

Antes de finalizar a compra, revisa o prezo final
do produto ou servizo contratado.

Cando formalices a compra, asegúrate
de que a empresa a confirme na propia web,

por correo electrónico...

Ao recibir o produto, comproba que se corresponde
co contratado, e de non ser así podes exercer os

teus dereitos de devolución, cambio…

De non ter a empresa o produto contratado,
pode ofrecerche outro similar ou proceder á

devolución do importe pagado.

Se a empresa non cumpre as condicións
pactadas podes desistir ou rescindir

o contrato sen penalización.

Sempre tes dereito a desistir
da contratación nos 14 días seguintes á compra

sen xustificación ningunha.

En caso de dúbida, pide cita na oficina de consumo 
https://www.consumo.xunta.gal 

ou chama ao 900 23 11 23.




