
Que  significan  as  mensaxes  e  notificacións
que aparecen ao navegar por Internet?

Navegar por Internet pode converterse nunha auténtica odisea cando non paran de

saltarnos  anuncios,  xanelas  emerxentes  e  outras  alertas  por  pantalla.  Moitas

destas notificacións son necesarias e útiles, con todo, outras moitas poden ter

intencións maliciosas e, por tanto, debemos aprender a identificalas para evitar

caer na trampa.

Como usuarios da internet, é moi probable que notásemos que mentres navegamos

entre  páxinas  web,  imos  dun  link  a  outro  ou  buscamos directamente  no  buscador,

vexamos unha gran cantidade de anuncios e xanelas novas con notificacións de todo

tipo. Do mesmo xeito que cando accedemos a unha tenda física vemos anuncios de

marcas, promocións ou persoal da tenda que quere que probemos algún novo produto,

estas notificacións teñen o mesmo obxectivo.

Seguro que algunha destas situacións resultaranos familiar:

Entramos a unha páxina web e, de súpeto, unha xanela aparécenos xusto no centro

indicándonos que demos un “Gústame” á súa páxina de Facebook ou outra rede social,

subscribámonos ao seu boletín de noticias ou outra serie de peticións se queremos ver

o contido da web.

Ou, tras uns segundos lendo algunha noticia ou artigo, unha nova xanela aparécenos

por pantalla notificándonos unha baixada de prezo nun produto ou servizo que ofrece a

web.



Na seguinte imaxe podemos ver algúns exemplos deste tipo de notificacións das que

falamos:

Estas mensaxes non teñen por que ser maliciosos. É máis, moitos deles teñen como
obxectivo  alertarnos  de  contidos  interesantes  da  web,  promocións,  ou  mesmo  de
actualizacións  na  web ou  sobre  a  política  de  cookies
(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/09/11/por-que-borrar-las-cookies-del-
navegador).

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/09/11/por-que-borrar-las-cookies-del-navegador
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/09/11/por-que-borrar-las-cookies-del-navegador


Con  todo,  outras  notificacións  están  deseñadas  para  chamar  a  nosa  atención  e

conseguir que fagamos clic nelas con fins menos positivos para nós xa que tratarán de

levarnos a unha web falsa, facer que nos descarguemos algún virus ou malware

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/05/06/principales-tipos-de-virus-y-

como-protegernos-frente-ellos)  ou  que  enchamos  algún  formulario  cos  nosos

datos  persoais  para  usalos  no  seu  beneficio:  nome,  apelidos,  dirección,  datos

bancarios, contas de usuario, etc. Como identificar unha notificación maliciosa.

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/05/06/principales-tipos-de-virus-y-como-protegernos-frente-ellos
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/05/06/principales-tipos-de-virus-y-como-protegernos-frente-ellos


Como identificar unha notificación maliciosa

Son xanelas ou mensaxes que aparecen por pantalla  sen

solicitalas  (pop-ups)  e  adoitan  conter  anuncios  moi

agresivos  para  que  fagamos  algo  (comprar  un  produto,

descargar unha ferramenta, facilitar o número de teléfono

móbil ou facer clic nalgún botón baixo calquera escusa).

Por que aparecen?

O máis probable é que se deba a que nos atopamos nunha

web  con  pouca  reputación,  que  o  noso  dispositivo  está

infectado ou que instalamos algún programa ou extensión

do navegador maliciosa.

Un exemplo moi común é o das alertas que nos informan

sobre  unha  suposta  infección  do  dispositivo. Pode

aparecernos unha mensaxe de alerta mentres navegamos,

informándonos de que o noso dispositivo está infectado ou

que é necesario que realicemos algunha acción sobre el convidándonos a descargar un

suposto antivirus, que nada ten que ver co que ten instalado o noso dispositivo.

Outros,  poderemos  identificalos  porque  inclúen  un  número  de  teléfono  co  que

contactar a un falso servizo técnico.

Como xa comentamos, as notificacións e anuncios que vemos ao navegar non teñen por

que ser maliciosas. Con todo, distinguilas non sempre será fácil, polo que é prudente

que configuremos o noso navegador e dispositivos para desactivalas a condición de que

sexa posible.

Como desactivar notificacións e anuncios nos nosos dispositivos

• Instalar un bloqueador de anuncios no noso navegador 

Este  tipo  de  programas  ou  extensións  que  podemos  instalar  no  noso  navegador

(Chrome,  Firefox,  Microsoft  Edge  ou  Safari)  permítennos  eliminar  e/o  bloquear  a

publicidade que nos aparece ao visitar distintos sitios web. Algunhas moi populares son

AdBlock  (https://adblockplus.org/)  ou  Ublock

(https://chrome.google.com/webstore/detail/ublock-

origin/cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm?hl=en) .

https://chrome.google.com/webstore/detail/ublock-origin/cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/ublock-origin/cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm?hl=en
https://adblockplus.org/


En Google Chrome:

1. Para descargar e instalar extensións deberemos acceder á

seguinte  ligazón

(https://chrome.google.com/webstore/category/extensions

?hl=es). Logo, buscaremos a que nos interese escribindo o

seu nome.

2. Tras instalala, deberemos facer clic en  Engadir a Chrome. Apareceranos unha

xanela cos permisos solicitados pola extensión e o botón de Engadir extensión.

Revisaremos  con  atención  os  permisos  solicitados  para  comprobar  que  son

razoables e non están a pedir accesos non necesarios.

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=es
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=es


En Mozilla Firefox:

1. Faremos  clic  na  icona  das  tres  liñas  da  esquina  superior

dereita > Complementos.

2. Logo,  buscaremos  o  nome da  extensión  no  buscador  e,  unha  vez  localizada,

faremos clic sobre Agregar a Firefox.

3. Tras isto, deberemos revisar os permisos e engadir a extensión.



En Microsoft Edge:

1. Seleccionaremos  a  icona  dos  tres  puntos  da  esquina  superior  dereita  >

Extensións.

2. A  continuación,  faremos  clic  en  Obter  extensións  para  Microsoft  Edge,

buscaremos a extensión e faremos clic en Obter.

3. De igual modo, deberemos  revisar os permisos solicitados e asegurarnos que

son necesarios para a correcta función da extensión.



En Safari (Apple – iPhone / iPad):

1. Co navegador aberto faremos clic sobre Safari > Extensións de

Safari.

2. Abrirase a App Store na páxina Extensións de Safari.

3. Buscaremos a extensión e faremos clic en Obter > Instalar App.

4. Despois, faremos clic en  Abrir e seguiremos as instrucións que nos aparecerán

por pantalla.



• Desactivar as notificacións do navegador

Aquí non estamos a referir ás notificacións que recibimos cando accedemos a unha web

e convídanos a facer clic e recibir información que podería interesarnos.

Vexamos como desactivalas desde o noso dispositivo móbil (smartphone ou tablet):

Nun dispositivo Android:

1. Teremos que acceder ao navegador de Google Chrome e pulsar sobre a icona

dos tres puntos da zona superior dereita.

2. Despois, seleccionaremos Configuración > Notificacións. No apartado de Sitios

webs  veremos  todas  as  páxinas  e  plataformas  que  teñen  permiso  para

mandarnos este tipo de notificacións.



3. Pulsaremos  sobre  as  que  queiramos  desactivar  e  desmarcaremos  a  casa  de

Mostrar notificacións.



Lamentablemente hai que facelo unha a unha, pero unha vez listo seguro que teremos

máis  coidado  a  próxima  vez  que  unha  web  solicítenos  permiso  para  enviarnos

notificacións.

Nun iPhone ou un iPad:

1. Abriremos a aplicación de Axustes e pulsaremos sobre a aplicación

Safari.

2. Logo, iremos ao bloque  Xeral e activaremos a opción  Bloquear xanelas. E, en

Privacidade e Seguridade, activaremos Aviso de sitio web fraudulento.



Deste  xeito,  as  páxinas  web  non  poderán  abrir  xanelas  ou  pop-ups  con  molestos

anuncios  e,  no  caso  de  que  accedamos  a  algunha  web  fraudulenta,  o  navegador

encargarase de alertarnos.

• Bloquear as xanelas emerxentes no navegador

Tamén podemos configurar o noso navegador (Chrome, Firefox, Edge ou Safari) para

impedir que aparezan xanelas emerxentes ou pop-ups, como os molestos anuncios.

En Google Chrome:

1. Faremos clic na icona do tres puntos da zona superior dereita

> Configuración.

2. Dentro de Privacidade e Seguridade faremos clic en Configuración de sitios.



3. Na  sección  Contido,  faremos  clic  en  Xanelas  emerxentes e  redireccións  e

desactivaremos a función para que apareza como Bloqueado.

4. Ademais, poderemos ver aquelas web bloqueadas ou onde permitimos as xanelas

emerxentes. Si facemos clic sobre a icona do tres puntos, poderemos bloquealas

ou quitalas



En Mozilla Firefox:

1. Faremos clic na icona do tres liñas da zona superior dereita >

Opcións.

2. En  Privacidade & Seguridade buscaremos a sección  Permisos e activaremos a

opción Bloquear xanelas emerxentes.



En Microsoft Edge:

1. Faremos clic na icona do tres liñas da zona superior dereita >

Configuración

2. Dentro  de  Cookies  e  permisos  do  sitio buscaremos  a  opción  Elementos

emerxentes e redireccionamentos.



3. Activaremos a opción  Bloquear (recomendado) e, en caso de ter algunha web

con permisos, poderemos eliminala ou bloqueala facendo clic na icona do tres

puntos.

En Safari (Apple - Mac):

1. Dentro do navegador Safari, pulsaremos en Preferencias.

2. Dentro,  visitaremos  primeiro  o  apartado  de  Seguridade,  onde  deberemos

asegurarnos  de  ter  activada  a  opción  de  “Advertir  ao  visitar  un  sitio  web

fraudulento”.



3. Logo, no apartado de Sitios web > Xanelas emerxentes, comprobaremos que a

opción  Bloquear e notificar  estea sinalada no desplegable da esquina inferior

dereita.

4. Igualmente,  podemos  bloquear  as  notificacións  e  anuncios  manualmente  nas

web  que  esteamos  a  visitar  desde  os  apartado  Sitios  web  >  Xanelas

emerxentes,  ou facendo clic sobre a URL da web e abrindo o desplegable da

opción Xanelas emerxentes.



• Desactivar  as  notificacións  das  aplicacións  en  dispositivos

móbiles

Tamén  é  posible  desactivar  as  notificacións  das  aplicacións  instaladas  nos  nosos

dispositivos móbiles.

En Android:

1. Deberemos ir a Axustes (icona da roda dentada) > Aplicacións e notificacións

ou Notificacións.  O nome e os pasos poden variar lixeiramente en función da

versión de Android e o modelo do noso dispositivo.

2. Veremos unha  lista das aplicacións con permiso para enviarnos notificacións.

Podemos facer clic sobre cada unha delas e desactivar esta función.



En iOS (Apple):

1. O primeiro será acceder á aplicación Axustes ou Configuración > Notificacións.

2. Dentro, poderemos ver unha lista das aplicacións que temos instaladas.



3. Agora, poderemos seleccionar a aplicación que queiramos e desactivar as súas

notificacións.

A  OSI  lembra  que,  para  unha  navegación  máis  segura  sen  notificacións  nin

mensaxes  maliciosas,  debemos  tratar  de  navegar  con  coidado:  evitando  as  web

descoñecidas  ou  pouco  fiables

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/07/27/https-y-certificados-digitales-me-

debo-fiar-de-todos) e non facendo clic en posibles anuncios ou mensaxes de tipo spam

que  podamos  recibir  tanto  a  través  do  correo  electrónico  como  en  redes  sociais.

Ademais,  lembremos  ter  moito  coidado  coas  ligazóns  ou  adxuntos  en  correos

electrónicos, mesmo si veñen dos nosos contactos máis próximos, e manter os nosos

dispositivos correctamente protexidos.

Finalmente, en caso dalgunha dúbida ou problema, INCIBE pon á disposición de todos

os  usuarios,  como ti,  a  súa  Liña  de  Axuda  en Ciberseguridade,  017,  desde a  que

poderán  asesorarvos  e  axudarvos  en  calquera  cuestión  relacionada  coa  vosa

ciberseguridade e a dos vosos dispositivos.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/07/27/https-y-certificados-digitales-me-debo-fiar-de-todos
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/07/27/https-y-certificados-digitales-me-debo-fiar-de-todos

