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1. INTRODUCIÓN 
O presente documento inclúe as comprobacións necesarias para cumprir os 

requisitos técnicos de funcionamento das Oficinas Virtuais.   

Para operar coa Oficina virtuais pode que precise dun compoñente de sinatura 
electrónica (MiniApplet de sinatura) nos procesos de transaccións telemáticas que 
supoñen a realización de sinaturas electrónicas, pagos de taxas, de oposicións así como 
presentación de autoliquidacións de impostos que requiran sinaturas.  

O compoñente executarase no navegador no momento en que vaia realizar un 
pago ou presentación.  

A continuación explicámoslle paso a paso o proceso de configuración nos 
principais navegadores así como as comprobacións necesarias e solucións para resolver 
os problemas máis habituais.  

1.1. REQUISITOS TÉCNICOS 

 

 Para realizar firmas o seu navegador debe ter Java de 32 ou 64 bits 
(correspondente á arquitectura do navegador) instalado e habilitado. 

 

O navegador Chrome, a partires da súa versión 45 e Firefox a partires 
da versión 52, non soportan tecnoloxías NPAPI requiridas para a execución 
de applets de java, polo que non permiten realizar sinaturas electrónicas 
nas Oficinas Virtuais. Ver explicación de Java para Chrome e Firefox. 

 

 Para visualizar PDF asociados aos trámites debe esta deshabilitado o 
bloqueo de elementos emerxentes. 

 

Dispón dun asistente que lle axudará a comprobar os requisitos e información 
complementaria na páxina web de requisitos da Oficina Virtual.  

Por favor comprobe que o asistente lle indica que o seu sistema é compatible, en 
caso contrario revise paso a paso as instruccións deste  documento. 

 

 

 

 

https://java.com/en/download/faq/chrome.xml
http://blog.chromium.org/2014/11/the-final-countdown-for-npapi.html
https://java.com/es/download/help/firefox_java.xml
https://host.cixtec.es/EntradaOficinaVirtual/OV/ga/OV_iAminiapplet.htm
http://www.atriga.gal/a-axencia-tributaria-de-galicia/servizos/oficina-virtual-tributaria/requisitos-de-acceso-a-oficina-virtual
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2. INSTALACIÓN DE JAVA E ACTIVACIÓN EN NAVEGADORES PARA 
POSIBILITAR A EXECUCIÓN DO MINIAPPLET 

2.1. INSTALACIÓN DE JAVA 

Se non ten java, deberá:  

 Ir á páxina de descarga de java http://java.com/download/. 

 Premer no botón Descarga Gratuíta de Java  . 

 Premer no botón Aceptar e iniciar descarga gratuíta   para descargar o 
instalador de Java. 

 Pechar o navegador unha vez rematada a descarga. 

 Abrir o ficheiro descargado para realizar a instalación de Java seguindo o 
asistente. 

 Pode comprobar que a instalación foi correcta e Java está funcionando na 
páxina de descarga en “Tengo Java instalado”.  

2.2. CONFIGURACIÓN DE SEGURIDADE 

Debe engadir https://*.cixtec.es na lista de excepcións de sitios que se 
poderán executarse.  Para isto cómpre seguir os seguintes pasos: 

• Acceder ao Panel de Control de Java e, na lapela de Seguridade, premer no 
botón Editar lista de sitios…. 

 

• No panel da Lista de excepcións de sitios que aparecerá, premer no botón 
Agregar, introducir o texto https://*.cixtec.es e premer no botón 
Aceptar. 

http://java.com/download/
https://*.cixtec.es/
https://*.cixtec.es/
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O sitio engadido deberá aparecer correctamente na lista de excepcións de sitios 
do Panel de Control de Java1 

 

2.3. ACTIVACIÓN DE JAVA NOS NAVEGADORES 

É necesario activar java para a súa utilización, xa que por defecto non o está na 
primeira instalación. Para isto cómpre realizar as seguintes accións dependendo dos 
diferentes navegadores: 

2.3.1. Mozilla Firefox 

 

Lembre que a partires da súa versión 52 este navegador non permite a execución de 

                                          
1Si opera frecuentemente con aplicacións da Consellería ou a Atriga, pode engadir 
tamén os sitios *.conselleriadefacenda.es e *.atriga.gal. 
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applets Java, polo que non poderán realizarse operacións que requiran de sinatura 
electrónica. 

 

 Premer no botón de menú  e seleccionar Complementos Abrirase unha 
nova lapela co xestor de complementos. 

 

 

 No xestor de complementos, seleccionar o panel Engadidos. 

 Premer no engadido Java (TM) Platform para seleccionalo.  

 En caso de que Java estea desactivado, poderase ver un botón No activar  
nunca  , ou con outro texto se xa está activo. Ao premer no botón abrirase 
un menú a través do cal se pode seleccionar unha opción para activar 
Java. A opción Activar siempre deixa Java sempre activo no explorador. A 
opción por defecto, Preguntar para activar, preguntará cada vez que se 
vaia executar un contido Java. 
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• En caso de seleccionar a opción de preguntar para activar, á hora de intentar 
executarse o Applet aparecerá unha mensaxe preguntando se o usuario 
desexa continuar a bloquear a aplicación ou se desexa executala, para 
continuar cómpre premer en Permitir. A continuación aparecerá outra 
mensaxe que preguntará se soamente se desexa permitir a execución esta 
vez, ou sempre, para a web que está intentando executar o applet. Estas 
mensaxes son as amosadas a continuación: 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Internet Explorer 

 Premer no botón do menú de Ferramentas e despois en Opcións de 
Internet. 
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 Acceder á lapela Seguridade prema en “Restablecer todas as zonas ao 
nivel predeterminado”.  

 

 En “Sitios de confianza”, engadir *.cixtec.es.  

Prema no botón Nivel personalizado...   
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 No panel das opcións de configuración que se presenta, descender ata 
Automatización -> Automatización dos applets de Java. Debe estar 
seleccionada a opción Habilitar para que os applets de Java poidan ser 
executados, se non o está, cómpre seleccionala e premer no botón 
Aceptar para gardar a configuración. 
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Por último comprobe que ten desmarcadas as opcións de “Comprobación “ nas 
opcións avanzadas de seguridade e prema “Aceptar” 
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3. CONFIGURAR O NAVEGADOR: CONFIGURACIÓN XERAL 
 

Deberase comprobar as seguintes configuracións do navegador:  

 Que se poden executar complementos. 

 Que se pode abrir ventás emerxentes. 

3.1. CHROME 

 

Lembre que a partires da súa versión 45 este navegador non permite a execución de 
applets Java, polo que non poderán realizarse operacións que requiran de sinatura 
electrónica. 

 

 En Configuración>Opciones Avanzadas> “Privacidad” en “Configuración de 
Contenido” >“Ventanas emergentes” (Pop Ups) 

Engadir: [*.]cixtec.es e “Listo” 

3.2. FIREFOX 

 

Lembre que a partires da súa versión 52 este navegador non permite a execución de 
applets Java, polo que non poderán realizarse operacións que requiran de sinatura 
electrónica. 

 

 Herramientas>Opciones>Contenido “Bloquear Ventanas Emergentes”  en 
“Excepciones”  

Engadir: *.cixtec.es 
 

Ventanas emergentes. 

 
 

En Herramientas>Opciones>Seguridad Avisos de complementos “Excepciones”  
Añadir: *.cixtec.es 
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3.3. INTERNET EXPLORER 

 Comprobe na barra de menús2 do navegador que, dentro de "Ferramentas", 
o "Bloqueador de Elementos Emerxentes" estea desactivado. 

 
 

 

                                          
2 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. PROCESO DE DESINSTALACIÓN DO COMPOÑENTE 
Para desinstalar o compoñente de firma deberá acceder ao panel de control de 

java. Na lapela “General” na opción “Ver…”  

 

Seleccione “Recursos” do menú despregable.  

 

Busque na lista o elemento miniapplet-full.jar e prema na cruz vermella. 

 

Para asegurarse de que a desinstalación é completa, limpe tamén a memoria 
caché do seu navegador (premendo nas teclas “Control”, “Shift”, e “Supr” ao mesmo 
tempo).  
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5. PROBLEMAS COMÚNS E SOLUCIÓNS  

5.1. PROBLEMAS COA VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

5.1.1. “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, 
polo menos 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 cunha 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.  

5.1.2. “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.  

5.1.3. “Os documentos aparécenme en branco” 

Comprobe a súa configuración do programa de visualización de documentos PDF 
para que poidan ser visualizados documentos deste tipo no explorador.  

5.2. PROBLEMAS NOS PAGAMENTOS OU PRESENTACIÓN DE TRÁMITES CON 
CERTIFICADO DIXITAL 

5.2.1. “Sáeme unha mensaxe “Atención: Debe aceptar a execución do applet 
de Java de sinatura electrónica do CIXTEC e esperar a que cargue 
completamente a páxina!  

 

En caso de que o explorador ou o sistema non permita a execución de applets 
Java, non se permitirá continuar coa execución, caso no cal se amosará o seguinte erro: 

 

Comprobe os apartados anteriores relativos á instalación e activación de Java.  

5.2.2. “Sáeme unha mensaxe que indica que se superou o tempo de carga do 
applet de sinatura”  
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En caso de que o explorador ou o sistema non permita a execución de applets 
Java, ou en caso de que o usuario non permitise a súa execución (cancelou a 
instalación) pódese superar o tempo de espera para a execución do applet. Neste caso 
amosarase a seguinte mensaxe: 

 

 

 

Pode que o compoñente de sinatura  non se puidera executar. Por favor, 
comprobe o apartado de instalación e configuración do compoñente. Consulte os 
apartados de instalación do compoñente. 

5.2.3. Cando intento asinar me sae unha mensaxe “Non se atoparon 
certificados válidos” 

 

 

 

Compre que comprobe o certificado co que ten que realizar a sinatura, se está 
correctamente instalado e dentro do período de validez.  

 

5.3. MENSAXES DE ADVERTENCIA  

Á hora de executarse o MiniApplet, é posible que saian mensaxes de advertencia 
ou de confirmación de execución, que debe confirmar.  

1. Mensaxe indicativa de que o sitio non é de confianza. Para poder executar 
o MiniApplet sería necesario premer no botón Continuar. 
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2. Advertencia de seguridade na cal se pregunta ao usuario se desexa 
executar a aplicación MiniApplet @firma. Para poder executala cómpre 
marcar o recadro de aceptación e premer no botón Executar en canto este 
se habilite. 

 

 

 

3. Advertencia que pregunta se o usuario desexa bloquear a execución de 
compoñentes potencialmente inseguros. Para poder executar o MiniApplet 
cómpre premer Non Bloquear. 

 

 

 

4. Advertencia que pregunta se o usuario desexa permitir o acceso á 
aplicación MiniApplet @firma dende o sitio web. Para poder continuar 
cómpre premer o botón Permitir. Se o usuario desexa que non volva 
aparecer esta mensaxes en posteriores execucións do MiniApplet, deberá 
marcar tamén o cadro “Non volver amosar isto” para esta aplicación ou 
páxina web. 



  
          

18/05/2017  Páxina 16 de 16 

 

 

5. Mensaxe que indica que certificados se declararán coma de confianza para 
utilizalos na aplicación. Para poder asinar cómpre premer no botón Si.  

 

 

6. No sistema operativo Windows XP amósase unha mensaxe na que se 
solicita permiso para executar Java dende o a aplicación web. Para poder 
executar o MiniApplet cómpre premer no botón Aceptar. 

 

 

 

5.4. AXUDA 

Por último, indicar que se poderá acceder á axuda da aplicación concreta 
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 e máis información en  
http://www.atriga.gal/a-axencia-tributaria-de-galicia/servizos/oficina-virtual-
tributaria/requisitos-de-acceso-a-oficina-virtual  

 

http://www.atriga.gal/a-axencia-tributaria-de-galicia/servizos/oficina-virtual-tributaria/requisitos-de-acceso-a-oficina-virtual
http://www.atriga.gal/a-axencia-tributaria-de-galicia/servizos/oficina-virtual-tributaria/requisitos-de-acceso-a-oficina-virtual
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