
SMSFactory,  nova  campaña  de  malware  en

España

Detectouse unha nova campaña de distribución de malware en España que ten como

obxectivo  subscribir  aos  usuarios  a  servizos  premium  e  realizar  chamadas  de

tarificación especial que se descargaron unha aplicación manipulada para tal fin.

Recursos afectados

Calquera usuario que se descargou aplicacións para hackear xogos, webs de contidos

para adultos ou servizos de reprodución de streaming gratuítos.

Solución

Se descargaches e executaches a instalación deste tipo de aplicacións, o teu dispositivo

podería  estar  infectado.  Por  tanto,  debes  escanealo  cun  antivirus  actualizado

(https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/categoria/proteccion-analisis-y-

desinfeccion/antivirus)  ou  seguir  os  pasos  que  atoparás  na  sección  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  che  descargaches  ningunha  aplicación  sospeitosa,  posiblemente  o  teu

dispositivo non se infectou. Se as descargaches pero non a instalaches, o que debes

facer é eliminar o arquivo que atoparás no cartafol de descargas. Lembra que, para

maior seguridade, é recomendable realizar copias de seguridade 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 importante manter os teus dispositivos actualizados e protexidos sempre cun

antivirus.
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Ademais,  recomendámosche  que  manteñas  inhabilitada  a  opción  de  ‘instalación  de

aplicacións de orixes descoñecidas’ dentro dos axustes do teu dispositivo.

De maneira  adicional,  evita  descargar  aplicacións  de  repositorios  que non sexan os

oficiais, isto minimizará as probabilidades de que descargues aplicacións maliciosas ou

que esconden fins pouco lícitos.

Finalmente, comproba se estás subscrito a un servizo de pago revisando a factura do

teu  teléfono  para  detectar  as  mensaxes  de  texto  e/ou  chamadas  a  números  de

tarificación adicional non contemplados no servizo que teñamos contratado. No caso de

que  si  teñas  cargos,  poderás  solicitar  ao  teu  operador  telefónico  dar  de  baixa  os

servizos de SMS premium ou de tarificación especial.

• Se o  operador  non nos  achega unha solución  ou non nos  responde,  temos a

opción  de  acudir  á  Oficina  de  Consumo  (http://aplicaciones.consumo-

inc.es/cidoc/consultas/dirmapas.aspx?tabla=omic) da nosa cidade e poñer unha

reclamación. Axudarannos en todo o proceso e aconsellarannos sobre que vías

tomar.

• Tamén se pode acudir á Oficina de Atención do Usuario de Telecomunicacións

(https://usuariosteleco.mineco.gob.es/Paginas/Index.aspx)  para  presentar  a

pertinente reclamación.

• E, para evitar que este tipo de fraudes proliferen e enganen a máis usuarios, é

importante que os denunciemos ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado

(https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude).

Detalles

Detectouse  unha  nova  campaña  de  distribución  de  malware

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/06/28/conceptos-basicos-de-

ciberseguridad-que-debes-conocer en España que ten como obxectivo subscribir  aos

usuarios  a  servizos  premium  e  realizar  chamadas  de   tarificación  especial  que  se

descargaron unha aplicación manipulada para tal fin.
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Esta campaña que afectou ata a data a usuarios en Rusia, Brasil, Arxentina, Turquía,

Ucraína, EE. UU, Francia e España, consiste no malware TrojanSMS, ao que a compañía

que o identificou (Avast) denominouno SMSFactory.

O  malware  distribúese  a  través  de  publicidade  maliciosa,  presente  en  páxinas  de

publicidade  (malvertising),  de  descargas  de  contidos  para  adultos  e  de  streaming

gratuítos.  Rediríxese  ao  usuario  á  descarga  dunha  aplicación  a  través  da  cal,

supostamente  accede  a  eses  contidos.  Dita  aplicación,  que  é  maliciosa,  unha  vez

instalada non ofrece o prometido e oculta a súa presenza no dispositivo do usuario para

pasar desapercibida. Esta capacidade de ocultación é o que o fai diferentes doutras

recentes campañas de TrojanSMS.

En segundo plano, o malware envía a un servidor os datos do teléfono do usuario, como

o modelo, o número, a operadora ou a súa localización.

Se os cibercriminales consideran que o dispositivo se pode utilizar, envían instrucións

ao  dispositivo  para  enviar  SMS  premium  e  chamar  a  números  específicos  con

tarificación especial.

Este malware, que está en constante evolución, é capaz mesmo de crear unha nova

conta de administrador no dispositivo infectado, facendo máis difícil a súa eliminación,



ou, redirixen aos usuarios a sitios para que instalen outra aplicación de SMSFactory no

seu dispositivo.

Debemos estar alerta para identificar este tipo de fraudes, para eles podemos seguir

estes consellos e boas prácticas:

• Utiliza  sempre  as  tendas  de  aplicacións  oficiais

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/07/28/descargando-aplicaciones-

sin-riesgos), dado que contan con mecanismos de seguridade para evitar que se

publiquen aplicacións maliciosas e protexer así  aos usuarios.  Agora ben,  eses

filtros  non  son  100% infalibles  e  en  ocasións  cóanse  «»  aplicacións  con  fins

maliciosos, polo que che recomendamos mirar o número de descargas que ten,

analizar  os  comentarios  e  valoracións

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/11/10/aprende-identificar-

aplicaciones-fraudulentas-de-un-vistazo),  comproba quen creou a aplicación e,

revisa os permisos que solicita ao instalarse (https://www.osi.es/es/permisos-de-

apps-y-riesgos-para-tu-privacidad).

• Comproba os permisos das aplicacións que tes instalado e instala un antivirus no

teu dispositivo móbil específico para Android ou iOS. O antivirus é necesario pero

é  importante  que  o  teñamos  ben  configurado  para  que  estea  a  funcionar

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/07/28/el-antivirus-es-necesario-

pero-lo-tienes-funcionando).

• Se  optaches  por  instalar  unha  aplicación  dunha  fonte  non  confiable,

recomendámosche que antes realices unha análise da ligazón da APK para evitar

contaxiarche.  Para  iso  copia  a  dirección  do  vínculo  ou  ligazón  e  pégao  en

VirusTotal  (https://www.virustotal.com/gui/home/url)  a  fin  de  comprobar se  a

URL é segura.

• Mantente  vixiante  e,  no  caso  de  que  che  instalaras  unha  app  non  fiable

(https://www.osi.es/es/campanas/dispositivos-moviles/instale-app-no-fiable),

procede a  desinstalarla do dispositivo.

• Deshabilita ou limita os SMS premium co teu operador de telefonía. Lembra que

no caso de que queiramos subscribirnos a un servizo premium lexítimo, sempre
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poderemos dalo de alta a través do noso operador, por exemplo, se queremos

participar  en  concursos  e  votacións  promovidos  por  algún  programa  de

televisión.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


