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I. USO DE REDES SOCIAIS 
 

1. Idade mínima para abrir un perfil en redes sociais  
 
O Congreso dos Deputados debateu o uso das redes sociais por parte dos menores e se era adecuado baixar 
aos 13 anos a idade mínima para ter un perfil nelas. Esta foi unha proposta que partiu da Axencia Española 
de Protección de Datos e que pretendía igualar o límite legal con países como Irlanda e Reino Unido. A 
proposta non saíu adiante e acordouse seguir mantendo os 14 anos como idade mínima, requisito 
indispensable para que un menor poida abrir perfil propio nunha rede social e que debe vir acompañado 
duns amplos coñecementos e un uso responsable que debe adquirir previamente sobre as novas tecnoloxías. 
  

2. Situación legal en España  
Todas as redes sociais establecen unha idade mínima para estar presente nelas. En España o acceso a estas 
plataformas está regulado polo Art. 13 do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba 
o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos 
de carácter persoal, que establece que poderá procederse ao tratamento dos datos dos maiores de catorce 
anos co seu consentimento, salvo naqueles casos nos que a Lei esixa para a súa prestación a asistencia dos 
titulares da patria potestade ou tutela. No caso dos menores de catorce anos requirirase o consentimento 
dos pais ou titores. Debido a isto o uso das redes sociais non é legal por menores de 14 anos e está prohibido 
que se rexistren sen o consentimento previo dos seus titores legais.  
 

3. Redes sociais e menores: idade permitida segundo idade  
A idade permitida aproximada para as redes sociais é:  
 
a) Con 13 anos poden estar presentes se se consideran suficientemente maduros, nalgúns casos con 
permiso paterno e sempre baixo supervisión en:  

 Youtube: sitio web dedicado a compartir vídeos.  

 Tik Tok: aplicación para crear e compartir vídeos curtos.  

 WeChat: servizo de mensaxería de texto móbil.  

 Twitter: servizo de microblogging.  

 Tumblr: plataforma de microblogeo que lles permite aos usuarios compartir textos, imaxes, ligazóns, 
audios, citas…  

 Pinterest: plataforma para compartir imaxes.  

 Reddit: sitio web de marcadores sociais e agregador de noticias.  

 Snapchat: aplicación de mensaxería efémera. As súas imaxes e mensaxes son só accesibles durante 
un período de tempo curto.  

 Foursquare: servizo baseado na localización web aplicada a redes sociais. Permite localizar un 
dispositivo fixo ou móbil nunha localización xeográfica.  

 Flickr: sitio web que permite almacenar, ordenar, buscar, vender e compartir fotografías ou vídeos 
en liña.  

b) Con 14 anos:  

 Instagram: aplicación para compartir fotografías e vídeos.  

 Facebook: rede social para compartir todo tipo de contido.  

 Whatsapp: aplicación de mensaxería instantánea.  
c) Con 16 anos:  

 LinkedIn: rede social profesional orientada a empresas. 
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Aínda así, un problema das redes sociais en menores é que aínda que a persoa teña 14 anos é moi fácil que 
creen unha conta falseando os seus datos, indicando unha idade superior á que ten ou creando un perfil con 
outro nome, feitos que poñen en risco o nivel de protección de datos do menor e os seus consentimentos. 
Para loitar contra iso, moitas destas plataformas crearon alternativas dirixidas aos máis pequenos. É o caso 
de Youtube Kids, apta para nenos de entre 2 e 8 anos, ou Messenger Kids. Aínda que ningún deles se librou 
de polémicas por un algoritmo que fallou en máis dunha ocasión.  
 

4. Formación mellor que imposición  
Aínda que é necesario establecer límites legais, a única forma de evitar que os menores se expoñan a riscos 
reais na internet é formándoos desde pequenos nun uso responsable das novas tecnoloxías. Deben coñecer 
os perigos que se esconden na Rede e como actuar correctamente para evitalos. 
 

Fonte: REVISTA Educación y Bienestar digital 
https://gaptain.com/ 
 
 

II. DEREITOS DE IMAXE 
 

1. Referencias legais 
Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. 
Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. 
 

2. Menores de idade  
Para usar imaxes de menores de 14 anos é necesario contar co consentimento dos pais ou titores.  
Os maiores de 14 anos poden dar o seu consentimento para a publicación de fotografías coa súa imaxe, pero 
a utilización ou difusión de imaxes ou información persoal de menores nas redes sociais e servizos da 
sociedade da información equivalentes que poidan implicar unha intromisión ilexítima nos seus dereitos 
fundamentais determinará a intervención do Ministerio Fiscal, que instará as medidas cautelares e de 
protección previstas na Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de Protección Xurídica do Menor. 
 

3. Sancións polo uso indebido de fotografías  
O Regulamento Xeral de Protección de Datos establece sancións de ata 300.000 euros pola utilización de 
imaxes sen autorización. A contía das multas por publicar fotos sen permiso varía dependendo de distintos 
factores:  

 Tempo que leva facendo un uso indebido das imaxes.  

 Cantidade de fotografías publicadas sen permiso.  

 Volume de negocio da persoa infractora.  

 Actividade do denunciante (non é o mesmo que cometa a infracción un usuario normal que un 
fotógrafo profesional, que debe estar informado sobre a privacidade dixital das imaxes).  

 Beneficios obtido pola publicación de fotografías. Grao de intencionalidade e reincidencia.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ies.soutomaior@edu.xunta.es
https://gaptain.com/


Estrada Soutomaior nº 46C 
36690 Soutomaior (Pontevedra)       

  886159801-886159802 
  ies.soutomaior@edu.xunta.es 

  
  

III. USO DE ORDENADORES E-DIXGAL 
 

Tal como se recolle no punto 4. do folleto informativo de E-Dixgal que adxuntamos: 
 

QUE      SE    PODE    E   QUE   NON   SE   PODE   FACER    CO   PORTÁTIL? 

O/A teu/túa fillo/a levará o ordenador ao seu domicilio para estudar e realizar as 

tarefas encargadas polo profesorado. Non se poderá utilizar este equipo para ningún 

outro uso persoal ou profesional sen a expresa autorización do centro. Ademais, non 

poderá cederse a terceiras persoas. A utilización non permitida do equipo será 

recollida como conduta contraria á convivencia nas normas de organización, 

funcionamento e convivencia. 

 Non  se   poderán  realizar  manipulacións  no  ordenador    nin  no software instalado. 

 No caso de ser necesario realizar unha reparación do hardware do ordenador, 

esta deberá levarse a cabo nun servizo técnico autorizado para repara dito 

modelo de ordenador. 

 Deberá informarse ao/á titor/a do curso de calquera dano observado no equipo. 

 O/A  teu/túa fillo/a comprométese a levar todos os días o ordenador ao centro 

coa batería completamente cargada. 

 O ordenador deberá devolverse ao rematar o curso se o centro o solicita, en 

perfecto estado de funcionamento, e cando o centro o solicite para realizar 

actualizacións, tarefas de mantemento, etc. 

 O profesorado e o/a coordinador/a E-DIXGAL do centro poderán inspeccionar 

o ordenador cando o estimen oportuno co fin de constatar o seu estado. 
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