
Suplantan á  DXT para instalar virus  no  teu

dispositivo
Detectouse  unha  campaña  fraudulenta  a  través  do  correo  electrónico  (phishing)  suplantando  á

Dirección Xeral de Tráfico (DXT). A mensaxe contén unha ligazón a unha suposta notificación que

descarga malware no dispositivo. 

Recursos afectados

Calquera usuario que recibise un correo electrónico destas características, pulsase sobre a ligazón

para consultar o suposto arquivo, e posteriormente abrise o ficheiro que se descarga.

Solución

Se descargaches e executaches o arquivo malicioso, é posible que o teu dispositivo infectouse. Para

protexer  o  teu  equipo,  debes  escanealo  cun  antivirus  actualizado

(https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec%5B0%5D=115)  ou  seguir  os

pasos que atoparás en desinfección de dispositivos (https://www.osi.es/es/desinfecta-tu-ordenador).

Se necesitas soporte ou asistencia para a eliminación do malware,  INCIBE ofréceche o seu servizo

de  resposta  e  soporte  (https://www.incibe-cert.es/respuesta-incidentes)  ante  incidentes  de

seguridade.

Se non executaches o arquivo descargado, posiblemente o teu dispositivo non se infectou. O único

que debes facer é eliminar o arquivo que atoparás no cartafol de descargas. Tamén deberás enviar á

papeleira o correo da túa bandexa de entrada.

En caso de dúbida sobre a lexitimidade do correo, non pulses sobre ningunha ligazón e ponche en

contacto coa empresa ou o servizo que supostamente che enviou o correo, sempre a través das súas

canles oficiais de atención ao cliente.

Lembra  que,  para  maior  seguridade,  é  recomendable  realizar  copias  de  seguridade

(https://www.osi.es/es/copias-de-seguridad-cifrado)  de maneira  periódica con toda a  información

que  consideres  importante  para  que,  no  caso  de  que  o  teu  equipo  véxase  afectado  por  algún

incidente  de  seguridade,  non  a  perdas.  Tamén  é  recomendable  manter  os  teus  dispositivos

actualizados  (https://www.osi.es/es/actualizaciones-de-seguridad)  e  protexidos  sempre  cun

antivirus.
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Finalmente, aprende a identificar correos electrónicos maliciosos para non caer en enganos deste

tipo cos seguintes recursos que poñemos á túa disposición: 

• Como identificar un correo electrónico malicioso (https://www.osi.es/es/como-identificar-

un-correo-electronico-malicioso) (INFOGRAFÍA)

• Como identificar un correo malicioso de tipo phishing analizando o seu URL. Exemplo:

Seguridade Social (https://www.youtube.com/watch?v=oF0JKaJJFso) (VÍDEO)

Detalles

Detectouse unha campaña de correos electrónicos  suplantando á Dirección Xeral de Tráfico (DXT)

que  contén  unha  ligazón  que,  ao  pulsar  sobre  el,  descarga  malware

(http://xuventude.xunta.es/images/Observatorio_Galego_da_Xuventude/a

%C3%B1o_2020/Principais_tipos_de_virus_e_como_protexernos_fronte_a_eles.pdf)  (un  ficheiro

malicioso) no dispositivo. 

Os correos identificados conteñen o seguinte asunto para provocar o interese do usuario ‘Bloqueo

do Vehiculo – Multa non paga’, aínda que non se descarta que existan outros correos con asuntos

diferentes,  pero co mesmo obxectivo: incitar  ao usuario para descargar un ficheiro baixo algún

pretexto  do  seu  interese,  utilizando  para  iso  técnicas  de  enxeñería  social

(https://www.osi.es/es/campanas/ingenieria-social).

Os correos identificados conteñen o seguinte asunto para provocar o interese do usuario ‘Bloqueo

do Vehiculo – Multa non paga’, aínda que non se descarta que existan outros correos con asuntos

diferentes,  pero co mesmo obxectivo: incitar  ao usuario para descargar un ficheiro baixo algún

pretexto do seu interese, utilizando para iso técnicas de enxeñería social.

A mensaxe do correo caracterízase por:

• Conter imaxes de logotipos oficiais que tentan dar máis credibilidade ao correo.

• Facilitar unha ligazón que simula pertencer a sede electrónica da DXT, pero que ao pulsar

sobre el, redirixe a un domino que descarga o malware.

• Incluír textos con faltas de ortografía e mala redacción, o que facilita a súa identificación

como fraudulento.
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• Usar un dominio no correo electrónico do remitente (a parte que vai despois do @) con

palabras  relacionadas  co  obxectivo  da  fraude,  como  “multanopagada20”  e  “

multasdelministerio”, que non pertencen ao dominio oficial da DXT. Debemos lembrar que

o  correo  electrónico  é  bastante  sinxelo  de  falsificar

(http://xuventude.xunta.es/images/Observatorio_Galego_da_Xuventude/a

%C3%B1o_2020/Spoofing_ou_o_roubo_de_identidades_que_non_che_enga

%C3%B1an.pdf).

Exemplo 1
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Exemplo 2

Se se pulsa sobre a imaxe que esconde a ligazón fraudulenta, descargarase automaticamente desde a

navegador web no dispositivo un arquivo . zip que contén  malware.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


