
Suplantan á Policía Nacional para acusarche

de posesión de contido pornográfico

Detectouse  unha  campaña  de  correos  electrónicos  fraudulentos  suplantando  a

identidade  da  Policía  Nacional,  cuxo  obxectivo  é  extorsionar  ás  vítimas  para  que

contesten o correo recibido e continúen coa fraude en seguintes interaccións que se

poidan producir. Este engano coñécese como extorsión e calquera podería ser vítima

del,  xa que en realidade non existe ningunha investigación,  senón que é o pretexto

utilizado para xerar preocupación ao receptor do correo e que este responda e acceda

ás súas peticións.

Recursos afectados

Calquera  usuario  que  recibise  un  correo  electrónico  con  características  similares  e

respondese á información solicitada.

Solución

Se recibiches un correo deste estilo, non contestes e elimínao, trátase dunha fraude.

Non é un comunicado oficial avisándoche de que che van a realizar unha investigación

por posuír contido pornográfico nos teus dispositivos. O engano utiliza estratexias de

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

medo e que sigas as indicacións do ciberdelincuente e así poder confirmar que a túa

conta  de  usuario  está  activa,  recompilando  os  teus  datos  persoais,  como  nome  e

apelidos, dirección postal e teléfono.

MOI IMPORTANTE: non respondas o correo electrónico que che enviaron, xa que serve

aos ciberdelincuentes para saber se a conta está activa e continuar co engano.

No  caso  de  que  contestases  ao  correo,  e  continuado  coas  peticións  posteriores

requiridas  polos  ciberdelincuentes,  recompila  todas  as  evidencias  das  que  dispoñas

(capturas de pantalla,  correos,  mensaxes,  etc.)  e  contacta  coas Forzas e Corpos de

Seguridade do Estado (FCSE) (https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude) para presentar

unha  denuncia.  Para  iso,  podes  facer  uso  dalgunha  testemuña  en  liña

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2022/01/26/testigos-online-y-obtencion-de-

pruebas-te-explicamos-su-utilidad).
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Evita ser vítima de fraudes deste tipo seguindo as nosas recomendacións:

1. Se che chegan correos que non solicitaches ou sexan de descoñecidos, non os

abras e elimínaos.

2. Non contestes en ningún caso a estes correos, nin envíes información persoal.

3. Mantén todos os teus dispositivos e antivirus actualizados.

4. En ningún caso, envíes datos dos teus contactos, nin reenvíes o correo. Deste

xeito, axudarás a que non se estenda a fraude.

5. Vixía regularmente que información túa circula por Internet para detectar se os

teus datos privados están a ser utilizados sen o teu consentimento. Practicar

egosurfing  permitirache  controlar  que  información  hai  sobre  ti  na  Rede

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/04/21/egosurfing-que-informacion-

hay-sobre-mi-en-internet).

6. Se  tras  realizar  unha procura  na  internet  da  túa  información  persoal  atopas

algún dato que non che gusta ou se está ofrecendo sen o teu consentimento,

exerce  os  teus  dereitos.  A  Axencia  Española  de  Protección  de  Datos

(https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos)

proporciónache as pautas sobre como facelo.

7. En caso de dúbida, consulta directamente ás Forzas e Corpos de Seguridade do

Estado  (  FCSE)  ou  a  Oficina  de  Seguridade  do  Internauta  (OSI)  de  INCIBE  e

interpón unha denuncia se é preciso.

Detalles

Os correos  electrónicos  fraudulentos  envíanse  desde  unha  conta  de  correo  xerada,

posiblemente,  de  forma  aleatoria  desde  servizos  de  correos  moi  utilizados  polos

usuarios, como é Gmail, e por tanto, non teñen ningunha relación coa Policía Nacional.

Doutra banda, os asuntos utilizados para captar a atención das posibles vítimas son:

‘CRIME’ ou ‘ENQUISA RÁPIDA’, aínda que non se descarta que existan outros correos

con outros asuntos que teñan o mesmo propósito.

Do contido da mensaxe destacar que as variantes identificadas, basicamente, inclúen

unha frase que convida o usuario a abrir un ficheiro PDF que vén no correo adxunto.
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O usuario, para ver o documento no que se lle acusa de posuír contido pornográrfico,

debe abrir un ficheiro PDF, cuxas principais características son:

• Utiliza logos,  marcas de auga e unha firma que poderían corresponder cunha

notificación oficial da Policía.

• Notifícase  ao  usuario  dun  suposto  procedemento  legal  na  súa  contra  por:

pornografía infantil, pedofilia, ciberpornografía e exhibicionismo.

• A suposta resolución do ‘lexislador’, conclúe que tras o termo da investigación, o

usuario cometeu delitos a través de Internet, entre os que se atopan, posesión

de contidos de pornografía infantil.

• Por todo iso,  pídeselle ao usuario que envíe as súas xustificacións por correo

electrónico, para que poidan ser examinadas e verificadas nun prazo estrito de

48 horas. Se transcorrido ese período de tempo, non se responde, ameázaselle

con enviar o suposto informe o Tribunal Xudicial para que emita unha orde de

arresto na súa contra.

No caso de que a vítima responda o correo coa información requirida, é posible que os

ciberdelincuentes continúen coa extorsión e cheguen a solicitar algún tipo de contía

económica, ou mesmo instalar algún programa ou ferramenta no dispositivo do usuario

para tomar o control do mesmo e continuar coa fraude.

Exemplo 1:



Exemplo 2:

Non é a primeira vez que os ciberdelincuentes utilizan esta estratexia para captar a

atención dos usuarios, tamén utilizaron a identidade da Garda Civil, para este mesmo

pretexto,  como  se  pode  comprobar  no  seguinte  aviso  de  seguridade:  ‘Tentan

extorsionarche  suplantando  á  Garda  Civil’

(https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2022/01/intentan-extorsionarte-suplantando-

la-guardia-civil).

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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