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1. INTRODUCIÓN 

O compoñente ActiveX é un compoñente implicado nos procesos de transaccións 

telemáticas que supoñen a realización de sinaturas electrónicas implicadas en 

determinados procesos, pagos de taxas, de oposicións así como autoliquidacións de 

impostos.  

O compoñente ActiveX de sinatura electrónica, precisa estar instalado no seu 

navegador para poder realizar transaccións entre cidadáns, as entidades colaboradoras 

e a administración. 

Se aínda non instalou o compoñente, dispón dun asistente que lle axudará a 

realizar a instalación no seguinte enlace:  

 Comprobe os requisitos e instale o compoñente ActiveX de sinatura electrónica.1 

Se non instala o compoñente antes de comezar unha transacción na Oficina 

Virtual, este tratará de instalarse no momento en que vaia realizar un pago ou 

presentación podendo ocasionarlle problemas ou interrupcións no seu proceso. 

A continuación explicámoslle paso a paso o proceso de instalación así como as 

comprobacións necesarias e solucións para resolver os problemas máis habituais.  

1.1. CONFIGURAR O NAVEGADOR: CONFIGURACIÓN XERAL2 

Antes de proceder á instalación teñen que ser realizadas as seguintes 

comprobacións: 

1. Asegúrese de que o seu usuario teña permisos de Administrador para poder 

rexistrar o control ActiveX.  

No caso de Windows Vista e Windows 7 execute o navegador especificamente 

como administrador (faga clic co botón dereito do rato sobre o acceso directo de 

Internet Explorer e "Executar como administrador"). 

 

Executar Internet Explorer como administrador dende un enlace directo 

                                          
1
 Pode acceder a este recurso dende o portal web da Atriga www.atriga.es (A Axencia 

Tributaria>Servizos>Requisitos de Acceso á Oficina Virtual) ou dende o portal web da Consellería de 

Facenda www.conselleriadefacenda.es >Servizos e Trámites> Dende calquera das tres oficinas virtuáis.  
2 No presente documento incúense capturas de pantallas das últimas versión de Internet Explorer, poida que 

existan algunhas diferencias respecto a versións previas á versión 7.  

https://host.cixtec.es/EntradaOficinaVirtual/OV/ga/OV_iActiveX.htm
http://www.atriga.es/
http://www.conselleriadefacenda.es/
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2. Verifique que a versión de Internet Explorer que está a executar non é de 64 

bits (esta versión non é compatible, seleccione a outra que lle aparece no listado)  

 

Executar como administrador dende o listado de programas 

3. Comprobe na barra de menús3 do navegador que, dentro de "Ferramentas", o 

"Bloqueador de Elementos Emerxentes" estea desactivado. 

 

                                          
3 Nas últimas versión do IE a barra de menús poida estar oculta, para visualizala prema a tecla “Alt” e 

soltea.  
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4. Comprobe se ten algunha barra de complementos que poida entorpecer a 

instalación.  

Pode comprobar se ten algunha barra de complementos dende a opción “Ver”, 

“Barra de ferramentas” da barra de menús.  

 

Comprobación: Ver as barras buscadores instaladas en Internet Explorer 8 

 

Comprobación: Ver as barras e complementos en Internet Explorer 7  

Se ten instaladas estas barras vexa como proceder con elas no Anexo.  
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1.2. CONFIGURAR O NAVEGADOR: OPCIÓNS DE SEGURIDADE:  

En "Ferramentas", "Opcións de Internet" entre á pestana "Seguridade" e faga clic 

en "Restablecer todas las zonas al nivel predeterminado".  

 

Opcións de seguridade do Internet Explorer 

A continuación marque "Sitios de confianza" e dentro de "Sitios" agregue a 

dirección *.cixtec.es, como sitio de confianza. 

 

Opción “Sitios de Confianza” da pestana de seguridade 
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Agregar un sitio a sitios de confianza.  

Deberá escribir o nome do sitio e premer “Agregar”  

En “Opciones Avanzadas” asegúrese de que ten desmarcada a opción: 

  “Comprobar si se revocó el certificado del servidor” 

 

Si non está desmarcada, desmárquea e prema en Aceptar.  

 

Se ten Internet Explorer 9, 10 ou 11 comprobe que, dentro de "Ferramentas", 

o "Filtrado de ActiveX" estea desactivado.  
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2. INSTALACIÓN DENDE O ASISTENTE 

Realizadas estas comprobacións na configuración, acceda á páxina web do 

asistente en:  

https://host.cixtec.es/EntradaOficinaVirtual/OV/ga/OV_iActiveX.htm4 

 

Aistente para a instalación do ActiveX 

O asistente permitiralle descargar o ActiveX antes de proceder a realizar as súas 

transaccións (firmas, pagos e presentacións) e deixar o navegador correctamente 

configurado para operar coas aplicacións web. 

 

Unha vez completada a instalación unha fiestra emerxente informarlle do éxito do 

proceso.  

Lembre que o ActiveX tratará de descargarse automaticamente cando vaia 

proceder a realizar un pago por primeira vez e, de non ter realizadas correctamente as 

anteriores comprobacións pode ter problemas que lle impidan facer a transacción.  

                                          
4 Pode acceder a este recurso dende o portal web da Atriga www.atriga.es (A Axencia 

Tributaria>Servizos>Requisitos de Acceso á Oficina Virtual) ou dende o portal web da Consellería de 

Facenda www.conselleriadefacenda.es >Servizos e Trámites> Dende calquera das tres oficinas virtuáis. 

https://host.cixtec.es/EntradaOficinaVirtual/OV/ga/OV_iActiveX.htm
http://www.atriga.es/
http://www.conselleriadefacenda.es/
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Se ten algún problema, póñase en contacto con nós empregando o formulario de 

contacto para problemas técnicos da oficina virtual en 

http://www.conselleriadefacenda.es/atendemos 

Recorde que se ten ou tivo algún problema durante algunha transacción cas 

aplicacións da Oficina Virtual, debe realizar estas verificacións para resolver o problema.  

http://www.conselleriadefacenda.es/atendemos
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3. PROCESO DE DESINSTALACIÓN DO ACTIVEX 

Se por algún motivo con estes pasos non conseguiu realizar as súas transaccións 

e debe volver a instalar o ActiveX, é necesario que previamente o desinstale.  

 

Acceso á administración de complementos 

Para desinstalalo, na opción “Ferramentas” seleccione “Administrar 

complementos”. 

No listado “Controles descargados” seleccione o elemento SinaturaCtl Class e 

acceda á opción “máis información”. 

 

Administración de complementos 
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Quitar ActiveX 

Dende alí prema a opción “Quitar” 

 

 

Se non ten os permisos necesarios para realizar as comprobacións que 

lle suxerimos neste documento, compre que contacte co administrador ou 

responsable de informática do seu equipo para realizar os cambios na 

configuración necesarios. 
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4. PROBLEMAS COMÚNS E SOLUCIÓNS  

4.1. PROBLEMAS COA VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

4.1.1. “Estou tratando de imprimir un documento, e non me aparece nada ou 

non sucede nada” 

Para poder visualizar correctamente os documentos xerados dende a aplicación é 

necesario deshabilitar o bloqueador de elementos emerxentes do navegador utilizado, 

alomenos para a páxina web do CIXTEC. De non o facer, pode que non se podan abrir 

os documentos PDF xerados automaticamente polas aplicacións da Oficina Virtual. O 

navegador indicará con unha mensaxe que os elementos emerxentes están bloqueados 

e parecerá como se a aplicación non fixera nada. 

1. Acceda ó menú de “Herramientas> Bloqueador de elementos 
emergentes>Configuración do bloqueador de elementos emergentes”. 

2. Escribimos *.cixtec.es e pulsamos o botón de Agregar. Feito isto pechamos a 

ventá co botón de Cerrar.  

4.1.2. “Non consigo visualizar o documento de pago” 

Os documentos aparecen nunha nova ventá, se non é así, comprobe que ten 

correctamente configuradas as opcións do seu navegador para ventás emerxentes.  

4.1.3. “Os documento me aparecen en branco” 

Comprobe a súa configuración do programa de visualización de documentos PDF 

para que poidan ser visualizados documentos deste tipo no explorador.  

4.2. PROBLEMAS NOS PAGAMENTOS OU PRESENTACIÓN DE TRÁMITES CON 

CERTIFICADO DIXITAL 

4.2.1. “Ó intentar realizar un pago dende a páxina doutra consellería non 

observo ningún cambio, non ocorre nada” 

Neste momento deberíase abrir unha nova ventá coa pasarela de pagos, si non é 

así, comprobe a configuración do seu navegador no referente ós elementos emerxentes. 

(Vexa sección anterior). 

4.2.2. “Os botóns non responden, se quedan sen facer nada e a pantalla se 

queda bloqueada” 

Se está a usar Internet Explorer 9, 10 ou 11 poida que necesite "Executar como 

administrador" o navegador (ver apartado 1.1) tras realizar todas as configuracións 

necesarias nada máis comezar as súas operacións na Oficina Virtual. 
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4.2.3. “Durante unha transacción na que teño que facer unha firma me 

aparece unha mensaxe que indica “O seu certificado non permitiu 

realizar unha sinatura válida”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode haber un problema co acceso ao seu certificado, comprobe que o certificado 

co que trata de tramitar é correcto e está ben instalado.  

Probablemente se deba a que o seu navegador se atopa configurado en “modo 

protexido” impedindo a correcta realización da sinatura. Para solucionar este problema 

realice os pasos necesarios para agregar dominio *.cixtec.es a sitios de confianza (Tal e 

como se indica no apartado 1.2). 

 
IMPORTANTE: Unha vez rematado, debemos pechar todas as ventás abertas 

de Internet Explorer, para que teñan efecto os cambios efectuados. 

4.2.4. “No pago telemático ó premer en “Validar” aparéceme unha mensaxe 

“conectando coa entidade bancaria” pero non me termina de cargar” 

 

 

Por favor, revise a configuración de seguridade do navegador.  

Se está a usar Internet Explorer 9, 10 ou 11 poida que necesite "Executar como 

administrador" o navegador (ver apartado 1.1) tras realizar todas as configuracións 

necesarias nada máis comezar as súas operacións na Oficina Virtual. 
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4.2.5. “Me sae unha mensaxe “Atención: Debe aceptar a execución do ActiveX 

do CIXTEC e esperar a que se cargue completamente a páxina!” 

 

 

Precisa instalar un compoñente no seu navegador. Por favor consulte os apartados 

de instalación do compoñente ActiveX. 

4.2.6. “ Me sae un erro que me indica “Non se puido realizar a operación“” 

 

 

 

Compre que limpe o historial de exploración do seu navegador, para iso acceda a 

“Herramientas” -> “Opciones de Internet”.  

Na sección “Historial de exploración” prema en “Eliminar”.  
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Abrirase unha nova ventá con diversas opcións:  

 
 

Asegúrese de que está marcado a opción “Historial” (as restantes casillas non é 

necesario modificalas) e prema “Eliminar”. 

Para que non se volvan gardar os datos do historial na próxima navegación, 

compre modificar a configuración.  

Acceda novamente a “Herramientas” -> “Opciones de Internet” e na mesma 

sección “Historial de exploración” acceda a opción “Configuración”. 
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Nesta nova ventá debe marcar en “Comprobar si hay nuevas versiones de las páginas 

guardadas” a opción “Cada vez que visite la página web” e prema “Aceptar”. 
Peche e volva abrir o seu navegador para que estes cambios fagan efecto. 

 

4.3. AXUDA 

Por último, indicar que se poderá acceder á axuda da aplicación premendo no 

botón de “Axuda” que estará presente ó longo de todos os pasos que realice coa 

aplicación. 

Ten un listado dos requisitos técnicos imprescindibles en: 

 Requisitos de acceso á Oficina Virtual Tributaria: 

www.atriga.es/a-axencia-tributaria-de-galicia/servizos/oficina-virtual-

tributaria/requisitos-de-acceso-a-oficina-virtual 

 Requisitos de acceso á Oficina Virtual de Perceptores: 

www.conselleriadefacenda.es/servizos-e-tramites/ov-

perceptores/requisitos-de-acceso-a-oficina-virtual 

 Requisitos de acceso á Oficina Virtual do Empregado Público: 

www.conselleriadefacenda.es/servizos-e-tramites/ov-empregado-

publico/requisitos-de-acceso-a-oficina-virtual 

http://www.atriga.es/a-axencia-tributaria-de-galicia/servizos/oficina-virtual-tributaria/requisitos-de-acceso-a-oficina-virtual
http://www.atriga.es/a-axencia-tributaria-de-galicia/servizos/oficina-virtual-tributaria/requisitos-de-acceso-a-oficina-virtual
http://www.conselleriadefacenda.es/servizos-e-tramites/ov-perceptores/requisitos-de-acceso-a-oficina-virtual
http://www.conselleriadefacenda.es/servizos-e-tramites/ov-perceptores/requisitos-de-acceso-a-oficina-virtual
http://www.conselleriadefacenda.es/servizos-e-tramites/ov-empregado-publico/requisitos-de-acceso-a-oficina-virtual
http://www.conselleriadefacenda.es/servizos-e-tramites/ov-empregado-publico/requisitos-de-acceso-a-oficina-virtual
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5. ANEXO 

5.1. DESINSTALACIÓN DE BARRAS DE FERRAMENTAS 

As barras de ferramentas poden provocar problemas na instalación do 

compoñente ActiveX. Se as ten instaladas (barras de Google, Yahoo, MSN, etc.) compre 

que as deshabilite. 

Poderá deshabilitalas desmarcando o check que aparece ó carón do seu nome. 

Se por algún problema, seguira vendo estas barras de buscadores ou 

complementos, tras deshabilitalos ten que desinstalalas. 

Para eliminala deberá ir dende "Panel de Control", "Agregar ou Quitar programas" 

(ou "Programas e características" no caso de Windows Vista e 7) seleccione o programa 

e prema “Desinstalar” 

 

Desinstalar Barras de ferramentas (Windows 7) 

 

Desinstalar barras de ferramentas (Windows XP) 
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