
Identificadas páxinas fraudulentas de venda de 

máscaras e outros materiais sanitarios 

 

Desde que comezou a crise sanitaria a nivel mundial debido ao virus COVID-19, están a 

identificarse moitas páxinas web fraudulentas que tentan enganar aos usuarios coa venda 

principalmente de máscaras, aínda que tamén doutros produtos e materiais sanitarios de 

interese para os cidadáns: xeles hidroalcohólicos, produtos desinfectantes, etc. En moitos 

casos o usuario non chega a recibir o pedido e noutros, se o reciben, o material non se 

corresponde coas especificacións indicadas na web ou non se entrega o número de 

unidades compradas. 

 

Recursos afectados 

Todos aqueles usuarios que estean a tentar comprar máscaras ou outro material sanitario 

útil para facer fronte ao virus COVID-19 de maneira online e accedan a unha destas web 

fraudulentas. 

 

Solución 

Se fuches vítima dunha fraude destas características, é dicir, realizaches unha compra 

online nunha tenda fraudulenta, debes denunciar os feitos ante as Forzas e Corpos de 

Seguridade do Estado para que tomen as medidas que se consideren necesarias. Lembra 

que para formalizar a denuncia, é importante que achegues todas as evidencias das que 

dispoñas para demostrar os feitos: capturas de pantallas, mensaxes de chat, supostos 

recibos/facturas, etc. Todo aquilo que permita evidenciar dunha maneira clara a fraude. 

 

Doutra banda, para evitar que volvas ser vítima dunha tenda online fraudulenta, 

recomendámosche non comprar nunha tenda online se: 

 Non facilita información da empresa, como dirección, CIF/NIF, etc. Se tes que 

reclamar a alguén, debes saber a quen dirixirche. 



 Ofrecen produtos ou servizos a prezos extremadamente baixos, afastados dos 

prezos reais que se manexan no mercado ou todos os artigos véndense ao 

mesmo prezo. 

 Un produto aparece cun prezo inicial moi elevado sobre o que posteriormente se 

aplica un desconto moi alto. 

 Non conta cun certificado dixital, sen garantir por tanto ningún tipo de seguridade 

á hora de introducir datos persoais ou tarxeta de crédito. 

 Os “textos legais” (Termos e condicións, Política de privacidade, etc.), ou non 

se facilitan ou están mal redactados. 

 Ofrece varias formas de pago e realmente só aceptan tarxeta de crédito. Existen 

tendas que na portada ofrecen varios medios de pago, pero á hora de pagar, 

soamente permiten o uso de tarxeta de crédito. 

 Non hai comentarios en ningún foro nin referencias noutros lugares na Rede. 

Aínda que non é determinante, é aconsellable consultar Internet e preguntar pola 

tenda, a fin de telo en conta en caso de atopar posibles queixas ou comentarios 

negativos. 

Podes consultar máis información sobre como comprar online de maneira segura en: 

https://www.osi.es/es/campanas/compras-seguras-online 

 

Detalles 

Os delincuentes utilizan de maneira habitual Internet para enganar aos usuarios con 

mensaxes, páxinas web, anuncios ou aplicacións falsas, utilizando para iso a enxeñería 

social. 

 

Nesta ocasión, aproveitándose da crise sanitaria que estamos a vivir en todo o mundo 

debido ao coronavirus, están a identificarse páxinas web de venda de produtos sanitarios 

que son fraudulentas, cuxo principal obxectivo é estafar económicamete aos usuarios que 

tenten comprar máscaras ou calquera outro produto sanitario que actualmente non está 

dispoñible en farmacias, supermercados ou ou outras tendas debido ao desabastecemento. 

 

https://www.osi.es/es/campanas/compras-seguras-online


Por tanto, recomendamos ser cautos á hora de adquirir esta tipo de artigos por Internet para 

evitar ser enganados e seguir as recomendacións facilitadas na apartado “Solución” deste 

aviso de seguridade. 

A modo de exemplo, mostramos algunhas capturas de pantalla que vos poden axudar 

gráficamente a identificar as páxinas web das que estamos a falar. 

 

 

Exemplo 1 

 

 

 

Exemplo 2 

 

 

 

Fonte:Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del INCIBE 


