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Introducció 
Aquest document és fruit del seguiment i de l'anàlisi de les 
tendències en relació amb les amenaces de ciberseguretat 
detectades durant el tercer trimestre del 2018 per part del 
CESICAT. 

Per a la realització d'aquest informe s'han tingut en compte 
l’activitat i la documentació pròpies generades pel CESICAT, així 
com diversos informes de referència i fonts qualificades com 
entitats, fabricants, organismes i professionals del món de la 
ciberseguretat, tant de l’àmbit nacional com internacional1. 

 

 

 

  

                                                
1 L’informe inclou recursos gràfics, com imatges i icones, subministrades des de plataformes de continguts gratuïts de lliure difusió com. Agraiments i 
menció específica a: https://www.iconfinder.com, https://pixabay.com. 

“El contingut d’aquest document està contrastat amb diversos informes de referència i fonts 
qualificades com entitats, fabricants, organismes i professionals del món de la ciberseguretat.” 
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Visió general 
 

El tercer trimestre ha estat marcat per la 
intervenció de les institucions governamentals 
amb relació al ciberespai, un àmbit que irromp 
definitivament en l’agenda política. Destaquen 
l’aprovació al Parlament Europeu de la 
Directiva de drets d’autor, la transposició de 
la Directiva NIS per part del Govern espanyol, l’acord entre 
la UE i el Japó per compartir i transferir dades, i la nova llei 
de l’Estat de Califòrnia per regular els dispositius IoT. No 
obstant això, aquests fets no han estat les úniques intervencions 
dels governs: l’augment de personal dedicat a la 
ciberdefensa, els nous impostos sobre alguns serveis en 
línia o la supervisió del contingut de les xarxes socials, són 
altres exemples que alguns Estats estan posant en pràctica. 

Els ciberdelinqüents, de la seva banda, no 
descansen i s’adapten ràpidament al mercat, 
busquen noves maneres de lucrar-se i sembla 
ser que ha arribat el moment d’atacar la 
mateixa font dels diners: els bancs. Els atacs 
han anat dirigits a les operacions 
interbancàries, els caixers, els treballadors i el 
personal directiu mitjançant phishing o els encaminadors, els 
quals utilitzen com a porta d’entrada de malware o per redirigir 
fraudulentament les comunicacions. En molts casos, els atacs 
són oportunistes i aprofiten els problemes tècnics i de 
comunicació que tenen els bancs a l’hora d’afrontar fusions i 
ampliar els serveis a la xarxa. 

En l’àmbit bancari, l’ús de troians és una tendència a l’alça i, 
clarament, ja són el tipus de malware més difós. En 
destaquen els troians Panda Banker, Emotet i el BackSwap, 
aquest darrer amb afectació especial a Espanya. També cal 
destacar que, en el darrer any, el nombre de troians bancaris 
detectats en dispositius mòbils s’ha triplicat, degut a la 
proliferació de l’ús d’aquests dispositius per a operacions 
bancàries. 

A més, les entitats financeres també han estat objectiu dels 
hacktivistes, contra les quals s’han dirigit atacs DDoS.  

 

 

 

 

“Els Estats estan intervenint 
en l’ús d’Internet per protegir 
els seus usuaris, però en 
alguns casos per restringir i 
controlar-ne l’ús”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Els troians han encapçalat 
el 3r trimestre com a tipus 
de malware més actiu, 
present en un 46 % de les 
campanyes de difusió de 
malware”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“S’ha detectat com el troià 
BackSwap ha afectat 6 
entitats bancàries 
espanyoles”. 

 

“Des de l’inici de 2018, s’ha 
incrementat un 60 % la 
detecció de troians   
bancaris ”. 

 

 

 

 

 

“Els atacs han anat dirigits a les operacions interbancàries, els caixers, els treballadors i el 
personal directiu mitjançant phishing o els encaminadors, els quals es fan servir com a porta 

d’entrada de malware o per redirigir fraudulentament les comunicacions.” 

“... la intervenció de les institucions governamentals amb relació al ciberespai (...) irromp 
definitivament en l’agenda política” 
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Pel que fa a les criptomonedes, es pot dir que és 
un camp en què la ciberdelinqüència es mou amb 
relativa comoditat. Mentre que en el darrer 
trimestre no s’ha vist un creixement significatiu 
d’incidents en aquest àmbit, les criptomonedes 

segueixen marcant tendència i continuen sent 
portada en els mitjans de comunicació. 

Degut a la caiguda del valor de les criptomonedes i la incertesa 
que provoquen les noves regulacions, la mineria il·lícita o 
cryptojacking ha disminuït. En canvi, el robatori de 
criptomonedes per atacs a les plataformes d’intercanvi no 
deixa d’augmentar.  

En aquest trimestre ha destacat un incident a la plataforma de 
canvi japonesa Zaif, en què s’ha perpetrat el robatori de 60 
milions de dòlars en criptomoneda. No obstant això, cal 
remarcar que empreses afectades per grans robatoris, com ara 
Bithumb o Coincheck, en qüestió de pocs mesos han pogut 
recuperar les quantitats robades i, fins i tot, han aconseguit 
beneficis milionaris. 

En els darrers mesos, els usuaris de les criptomonedes 
tampoc han pogut escapar dels ciberatacs. Destaca el cas 
d’un jove de 20 anys que, fent ús de la tècnica de segrest de 
les targetes SIM de les víctimes, ha aconseguit robar 5 
milions de dòlars. 

Quant a ciberamenaces, el compromís i/o fuita 
de dades n’ha ocupat el primer lloc. Els 
ciberdelinqüents s’aprofiten especialment de 
configuracions mal aplicades sobre els 
sistemes d’informació per comprometre les 
dades. En destaquen diversos incidents que 
afecten de manera alarmant les plataformes 

Amazon S3 i MongoDB. En altres casos, els cibercriminals 
també acostumen a aprofitar-se de sistemes públics sense cap 
mena de protecció, de vulnerabilitats als encaminadors i de 
sistemes de backup mal configurats. 

Un altre dels vectors més destacats de les fuites de dades 
és la participació del personal intern de l’organització, de 
forma intencionada o accidental. En aquesta línia, el phishing 
segueix sent una porta d’entrada molt efectiva per obtenir 
credencials que es poden utilitzar per executar robatoris, fet que 
demostra la necessitat de formació del personal de les empreses 
en temes de ciberseguretat. 

 

 

“Els incidents de robatori de 
dades personals són cada 
vegada més greus: el 2017, 
de mitjana es filtraven 1,47 
milions de registres de 
dades personals en cada 
atac i el 2018 ja són 4,5 
milions”. 

 

  

“Degut a la caiguda del valor de les criptomonedes i la incertesa que provoquen les noves 
regulacions, la mineria il·lícita o cryptojacking ha disminuït .” 

“... el phishing segueix sent una porta molt efectiva d’entrada per obtenir credencials que es 
poden utilitzar per executar robatoris...” 

 

 

“La mineria il·legal 
descendeix un 26 % 
dirigida a les empreses i un 
32 % als consumidors, en 
comparativa amb el 
trimestre anterior”. 

 

 

 “Durant la primera meitat 
de 2018, els robatoris a 
plataformes d’intercanvi de 
criptomonedes han arribat 
a 800 M$ gairebé el triple 
respecte el 2017”. 
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Pel que fa a la fuita de dades personals, és 
evident que està seguint una tendència 
perillosa, ja que els incidents són cada 
vegada més greus. Possiblement, el fet que 
amb l’aplicació del RGPD (Reglament General 
de Protecció de Dades) els incidents detectats 
s’hagin de comunicar obligatòriament en terminis inferiors a 
72 h hi té alguna cosa a veure.  

Un dels àmbits més perjudicats ha estat el sector sanitari que, 
pel profit econòmic que pot generar la informació que recopila, 
ha patit diversos incidents, com la publicació de 2,4 milions de 
dades de pacients de l’empresa de telemedicina Hova Health 
(Mèxic) o la reincident UnityPoint que, amb 1,4 milions de 
registres, ha  patit la segona filtració més important dels EUA 
al 2018. A Europa, destaca l’incident del Servei Nacional de 
Salut del Regne Unit, el qual va tenir exposades les dades 
personals de 150 000 pacients durant 3 anys per un error en el 
codi del sistema informàtic dels metges de capçalera. 

D’altra banda, també destaca l’elevat nombre d’incidents 
d’exposició de dades de votants produïts en els darrers mesos 
als Estats Units. Al marge del gran volum de dades personals 
filtrades, són incidents que posen en qüestió la seguretat i la 
confiança en els processos electorals. 

Per finalitzar, cal destacar que el ransomware està 
perdent el paper protagonista de què gaudia des 
de 2017. Com ja s’observava en els últims 
informes, continua l’especialització del 
ransomware, el qual redefineix els atacs amb 
l’objectiu de guanyar més diners. Per aquest 

motiu, els atacs dirigits a consumidors han baixat, mentre 
que els atacs a empreses han augmentat. Així que, en 
general, la tendència del ransomware durant l'últim any i mig 
mostra una baixada evident2. 

 
Il·lustració 1. Deteccions de ransomware general durant l’últim any i mig1  

                                                
2 https://resources.malwarebytes.com/files/2018/10/Malwarebytes_Cybercrime-Tactics-and-Techniques-Q3-2018.pdf 

“Un dels àmbits més perjudicats ha estat el sector sanitari que, pel profit econòmic que pot 
generar la informació que recopila, ha patit diversos incidents.” 

 

“La filtració de UnityPoint, 
amb 1,4 milions de registres 
de pacients, ha estat la 
segona més important de 
2018 als EUA”. 

 

 

 

 

“Un 45 % dels atacs per 
malware són realitzats 
mitjançant les macros de 
Microsoft Office”. 

 

  

 

“L’ús del ransomware, en 
general, decreix més d’un 
30% des del seu punt àlgid 
de mitjans de 2017”. 
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Ha estat notícia 

Durant els mesos d’estiu hi ha hagut diferents incidències 
relacionades amb la ciberseguretat que toquen de prop la 
realitat catalana. No és un fet habitual que aquest tipus 
d’incidents tinguin una afectació tan pròxima, així que, tant per 
aquest motiu com pel ressò mediàtic que han tingut en el seu 
moment, cal parlar-ne i donar-los un lloc preferent en les 
Tendències de Ciberseguretat del 3r Trimestre de 2018.  

 

Port de Barcelona 

Una de les incidències més rellevants ha succeït al port de 
Barcelona, la qual cosa resulta preocupant perquè es tracta 
d’una infraestructura crítica. Si bé no s’ha fet públic l’abast de 
l’atac ni quin ha estat el tipus de malware que l’ha causat, sí que 
es coneix que va afectar diferents servidors de l’Autoritat 
Portuària de Barcelona, l’organisme públic encarregat de la 
gestió del port de Barcelona.  

L’atac posa de manifest la importància de les mesures de 
ciberseguretat i els plans de contingència necessaris per 
prevenir conseqüències d’un abast incalculable. En aquest 
cas, malgrat la potencial gravetat de l’incident, es va aconseguir 
minimitzar les evidències d’un contratemps que fa recordar 
l’incident amb el ransomware NonPetya a la multinacional 
naviliera Maersk de principis de 20183. 

  

IESE 

D’altra banda, també a l’entorn de Barcelona, el 17 de setembre 
l’escola de negocis IESE es va veure afectada per un 
ciberatac. L’endemà, l’escola va confirmar que la web IESE 
Publishing havia estat víctima d’atacs informàtics, la qual cosa 
havia provocat la filtració de dades personals d’exalumnes i 
clients. En el comunicat, IESE explicava que la web IESE 

                                                
3 https://www.zdnet.com/article/maersk-forced-to-reinstall-4000-servers-45000-pcs-due-to-notpetya-attack/ 

El malware o badware és 
un tipus de programari que 
té com a objectiu infiltrar-
se o malmetre un equip o 
sistema informàtic sense el 
coneixement del propietari. 
En funció de l’efecte que 
causi sobre l’equip es 
classifiquen en: virus, 
cucs, troians, rootkits, 
scareware, spyware, 
adware, crimeware, etc. 

El ransomware o 
programari de segrest és 
un programari maliciós que 
restringeix totalment o 
parcialment l'accés als 
fitxers d'un dispositiu fins 
que no es paga una 
determinada quantitat de 
diners. 
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Publishing estava allotjada en un “servidor antic”, cosa que 
va facilitar l’accés a altres bases de dades i al portal de 
coneixement d’IESE4. 

Els atacants eren del grup hacktivista “La9”, vinculat a 
Anonymous, i, mitjançant les xarxes socials, van publicar tot el 
procés d’intrusió, destapant així les vulnerabilitats de la web que 
permetien tenir accés a 41 milions de correus electrònics i a 
un total de 300 000 dades personals.  

Tot va començar gràcies a un forat de seguretat en els sistemes 
Microsoft desactualitzats, que va permetre als hacktivistes fer la 
intrusió als servidors web: “Treballar amb servidors sota 
Windows XP i ASPNET és una gosadia, molt més si 
s'emmagatzemen 41 782 180 correus, 301 148 dades 
personals... Una base de dades Oracle ha d'estar ben 
salvaguardada d’ulls curiosos o amants de les Coronitas i no s’ha 
de permetre que comprem 'casos de negocis' amb comptes 
aliens” 5. 

En resum, malgrat que la gestió posterior a l’incident fos 
adequada, ha de quedar clara una lliçó: és imprescindible tenir 
els servidors actualitzats, els pegats de seguretat instal·lats, 
els sistemes operatius suportats pel fabricant i les bases de 
dades ben protegides per tal de no facilitar el treball dels 
hackers. Així, es podria haver evitat l’exposició de les dades de 
milers d’alumnes, treballadors, clients i col·laboradors externs.  

 

Movistar 

Seguint amb les notícies 
locals, cal destacar 
l’incident de Movistar, tot 
i que no va tenir 
conseqüències. A causa 
d’una vulnerabilitat 
provocada per una errada de programació al portal web de 
Movistar, la companyia exposava les factures de més de 6,8 
milions de clients dins de l’espai de cada usuari. Qualsevol 
usuari que accedís a la seva factura, només canviant els últims 
dígits de la URL podia visualitzar les factures d’altres clients a 
causa de la vulnerabilitat.  

L’associació Facua-Consumidores en Acción, després de ser 
alertada per un usuari, va presentar una denúncia davant 
l’Agencia Española de Protección de Datos, demanant 
l’obertura d’un expedient sancionador. L’Associació també va 

                                                
4 https://www.iese.edu/es/conoce-iese/prensa-noticias/sala-de-prensa/ 
5 http://cso.computerworld.es/alertas/la-nueve-hackea-la-web-de-la-escuela-iese-y-destapa-mas-de-40-millones-de-cuentas 

“...és imprescindible tenir els servidors actualitzats, els pegats de seguretat instal·lats, els 
sistemes operatius suportats pel fabricant i les bases de dades ben protegides per tal de no 

facilitar el treball dels hackers.” 

Una vulnerabilitat és una 
feblesa o un error d'un 
sistema d’informació que, 
davant les amenaces a 
què està exposat, pot 
permetre que un atacant 
comprometi la integritat, 
disponibilitat o 
confidencialitat de la 
informació, motiu pel qual 
ha de ser detectada i 
eliminada al més aviat 
possible. 

Un pegat és una peça de 
software que s’afegeix a 
un programa per 
actualitzar-lo amb l’objectiu 
de solucionar 
vulnerabilitats, errors o 
millorar les seves 
prestacions. 
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informar la companyia sobre la vulnerabilitat i Movistar va 
actuar de manera immediata per solucionar-la al més aviat 
possible, sense donar temps a ningú per aprofitar-la. Per 
tant, tot i que l’incident no va afectar els clients, ha tingut molta 
importància pel seu ressò mediàtic, ja que es tracta d’una 
companyia de l’IBEX-356. 

Aquest cas, al marge de remarcar la importància de realitzar 
profundes anàlisis de vulnerabilitats a les webs, 
especialment quan permeten l’accés a dades personals, 
convida a reflexionar sobre la manera d’actuar quan es detecta 
una vulnerabilitat. Facua en va informar públicament, cosa que 
va provocar una carrera entre Movistar, per donar-hi solució, i els 
ciberatacants, per obtenir les factures d’altres clients. En 
qualsevol cas, sempre és convenient informar prioritàriament 
l’administrador del sistema de la vulnerabilitat detectada, 
permetent-li protegir-se de futurs atacs.  

 

 

 

                                                
6 https://www.xataka.com/seguridad/brecha-seguridad-web-movistar-expuso-datos-millones-clientes 

 

“... és convenient informar prioritàriament l’administrador del sistema de la vulnerabilitat 
detectada, permetent-li protegir-se de futurs atacs.” 

https://www.xataka.com/seguridad/brecha-seguridad-web-movistar-expuso-datos-millones-clientes
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Tendències 

Criptomonedes 

Durant el tercer trimestre de l’any, els 
incidents i accions delictives relacionats amb 
les criptomonedes segueixen ocupant les 
portades als mitjans especialitzats en 
ciberdelinqüència. 

 

Mineria il·lícita 

En informes anteriors es constatava com la mineria il·lícita 
(cryptojacking) s’estava convertint en un dels atacs predilectes 
per als ciberdelinqüents, però darrerament s’ha observat que el 
nombre d’incidents disminuïen progressivament. Aquesta 
situació afecta tant el cryptojacking dirigit als usuaris com a 
les empreses, els quals decreixen un 32 % i un 26 %, 
respectivament, comparat amb el trimestre anterior. Així ho 
evidencia el gràfic amb l’evolució de la detecció d’incidents de 
malware de cryptojacking  que, després del seu punt àlgid al 
final del primer trimestre, tendeix a descendir.  

Il·lustració 2. Detecció de malware de criptomineria a usuaris7 

 
El factor clau en el descens del cryptojacking és la caiguda del 
valor de les criptodivises, motivada per la incertesa davant les 
noves regulacions estatals i els incidents de ciberseguretat en 
què es veuen afectades. Si les criptodivises tenen menys valor, 
el benefici del cryptojacking serà menor i els cibercriminals 
donaran prioritat a altres activitats més rendibles. 

En el següent gràfic elaborat per Fortinet s’observa la correlació, 
des de gener de 2018, entre el percentatge de malware de 
mineria de criptomonedes i el preu del Bitcoin, el qual ha 
esdevingut la referència del valor de les altres criptodivises. 

                                                
7 https://resources.malwarebytes.com/files/2018/10/Malwarebytes_Cybercrime-Tactics-and-Techniques-Q3-2018.pdf 

La mineria de 
criptomonedes o 
criptomineria és el procés 
de validació de les 
transaccions fetes amb 
criptomonedes, fent ús 
dels recursos 
computacionals d’un 
dispositiu determinat.  

Amb aquest dispositiu, 
anomenat miner, s’obté 
una recompensa en 
criptomonedes que pot 
variar segons la moneda i 
la transacció. 

La mineria il·lícita o 
cryptojacking és un atac en 
el qual es fa un ús no 
autoritzat de la capacitat 
de càlcul computacional 
del dispositiu de la víctima 
per minar criptomonedes i 
obtenir, com a benefici 
econòmic, la recompensa 
corresponent. És una 
pràctica de difícil detecció 
perquè té lloc en segon 
pla, tot i que l'usuari pot 
experimentar alentiment en 
l'activitat del seu dispositiu. 
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Il·lustració 3. Correlació entre el % de volum de malware amb cryptojacking i el valor del Bitcoin8  

 

Tot i aquest descens, la mineria ha protagonitzat un volum 
considerable d’incidents durant el trimestre. Un exemple és 
el PowerGhost, un malware que penetra en una xarxa a través 
d’exploits o eines d’administració remota, mitjançant la 
PowerShell de Windows, i destaca per la gran capacitat de 
propagació i persistència9.  

També s’ha detectat una nova variant del ransomware 
Rakhni que, examinant la configuració del dispositiu de la 
víctima, decideix si és bo per minar o per executar el 
ransomware. Es distribueix usant correus electrònics de phishing 
amb una icona de PDF que, en clicar-se, carrega el payload 10. 

Finalment, destaca com investigadors de McAfee han identificat 
una campanya de cryptojacking que afecta al voltant de 
200 000 encaminadors Mikrotik d’un total de 1,7 milions en 
l’àmbit mundial. Els cibercriminals realitzen rastrejos i, un cop 
detecten un encaminador vulnerable, en canvien la configuració 
per la de defecte i hi injecten un malware amb l’script Coinhive, 
amb l’objectiu de minar criptomoneda Monero11. 

 

 

 

                                                
8 https://www.fortinet.com/fortiguard/threat-intelligence/threat-landscape.html 
9 https://www.redeszone.net/2018/07/27/powerghost-script-powershell-funciones-avanzadas-capaz-replicarse-otros-sistemas/  
10 https://thehackernews.com/2018/07/cryptocurrency-mining-ransomware.html 
11 https://securingtomorrow.mcafee.com/consumer/consumer-threat-notices/cryptojacking-campaign-mikrotik-routers/ 

“Amb el descens en el valor de 
les criptomonedes i l’aparició de 
millors mesures de protecció, la 
rendibilitat del cryptojacking 
decau. Això pot forçar l’aparició 
de versions de malware 
multifuncionals amb l’objectiu 
d’aprofitar al màxim les 
infeccions”. 

Un exploit és una eina de 
programari dissenyada per 
aprofitar una vulnerabilitat 
o error i aconseguir el 
comportament no desitjat 
d’un dispositiu per part del 
seu propietari. 

La càrrega útil o payload 
és la part del malware que 
realitza l’acció maliciosa i 
s’encarrega d’aprofitar les 
vulnerabilitats del sistema.  

https://www.redeszone.net/2018/07/27/powerghost-script-powershell-funciones-avanzadas-capaz-replicarse-otros-sistemas/
https://thehackernews.com/2018/07/cryptocurrency-mining-ransomware.html
https://securingtomorrow.mcafee.com/consumer/consumer-threat-notices/cryptojacking-campaign-mikrotik-routers/
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Robatori a plataformes d’intercanvi 

Els atacs a plataformes de criptomonedes tenen un impacte 
financer molt alt: s’hi veuen afectades grans quantitats 
econòmiques, les quals són robades durant el procés de compra 
o canvi de criptomonedes. Aquests incidents es concentren a les 
plataformes d’intercanvi (exchange) més que als bancs, que 
disposen de sistemes més difícils d’atacar.  

Segons un informe de Ciphertrace, només durant el primer 
semestre de 2018 els robatoris a plataformes d’intercanvi de 
criptomonedes gairebé han triplicat el volum en comparació a tot 
el 2017: 

 

Il·lustració 4. Informe de robatoris a plataformes d’intercanvi de 

criptomonedes fins al primer semestre de 201812 

Durant aquest trimestre, el robatori més voluminós a una 
plataforma d’intercanvi ha estat a la japonesa Zaif13, amb un 
total de 60 milions de dòlars, dels quals aproximadament un 
30 % pertanyien a comptes de la pròpia empresa que gestiona 
la plataforma i, la resta, a clients. Històricament, es tracta del 
segon robatori més gran a una plataforma d’intercanvi canvi de 
criptomonedes, ja que durant el mes de gener CoinCheck va 
ser atacada amb el major import robat conegut fins a la data, 
530 milions de dòlars14. També cal destacar el robatori de 23 
milions de dòlars a Bancor, una plataforma d’intercanvi de 
criptomonedes descentralitzada. La bona notícia per Bancor és 
que es van poder recuperar 10 milions de dòlars i les dades dels 
usuaris no es van veure compromeses15. 

                                                
12 https://www.carbonblack.com/wp-content/uploads/2018/06/Cryptocurrency_Gold_Rush_on_the_Dark_Web_Carbon_Black_Report_June_2018.pdf 
13 https://www.securityweek.com/japan-digital-currency-exchange-hacked-losing-60-million 
14 https://www.bleepingcomputer.com/news/cryptocurrency/coincheck-loses-500-million-in-biggest-cryptocoin-hack-ever/ 
15 https://www.csoonline.com/article/3289384/security/hackers-steal-235m-from-decentralized-crypto-exchange-bancor-recoups-10m.html 

“... només durant el primer semestre de 2018 els robatoris a plataformes d’intercanvi de 
criptomonedes gairebé han triplicat el volum en comparació a tot el 2017.” 

“Des d’abril de 2017, el 
Japó reconeix el Bitcoin 
com a moneda de curs 
legal i un gran nombre 
d’empreses hi accepten 
pagaments”. 

https://www.carbonblack.com/wp-content/uploads/2018/06/Cryptocurrency_Gold_Rush_on_the_Dark_Web_Carbon_Black_Report_June_2018.pdf
https://www.carbonblack.com/wp-content/uploads/2018/06/Cryptocurrency_Gold_Rush_on_the_Dark_Web_Carbon_Black_Report_June_2018.pdf
https://www.csoonline.com/article/3289384/security/hackers-steal-235m-from-decentralized-crypto-exchange-bancor-recoups-10m.html
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Un altre fet rellevant ha estat la detecció, per part de Kaspersky, 
de l’operació AppleJeus, segons sembla, perpetrada per 
Lazarous, el conegut grup de hackers norcoreà acusat 
d’haver estat darrere del malware Wannacry16, entre d’altres. 
A través d’un correu i d’una empresa aparentment legítima, un 
treballador d’una plataforma de canvi de criptomonedes asiàtica 
(sense concretar) va descarregar-se una aplicació que, si bé el 
codi no era sospitós, incorporava una funció d’actualització que, 
en activar-se, identificava el sistema operatiu de la víctima i 
descarregava la versió adequada del conegut troià Fallchill.  
Segons sembla, és el primer atac contra plataformes 
d’intercanvi que, apart de Windows, també afecta sistemes 
macOS17.  

D’altra banda, les plataformes ICO també s’estan convertint en 
objectius privilegiats per als hackers i, durant el mes de juliol, ha 
destacat el robatori de 7,7 milions de dòlars a la plataforma 
ICO KickICO de Singapur. Després d’aconseguir el control d’un 
compte d’administrador, es van transferir KickCoins a 40 adreces 
falses18. 

Tenint en compte tots aquests incidents de seguretat, no és 
d’estranyar que afectin la confiança dels usuaris i acabi 
repercutint en el valor de les criptodivises. Ara bé, també cal 
destacar que empreses afectades per grans robatoris, com 
ara Bithumb o Coincheck, en qüestió de pocs mesos han 
pogut recuperar les quantitats robades i, fins i tot, han 
aconseguit beneficis milionaris19. 

 

Robatori a usuaris 

En els darrers mesos s’ha observat com usuaris de 
criptomonedes es veuen afectats per l’anomenat segrest de 
targeta SIM, que té com a objectiu saltar-se la seguretat de 
sistemes basats en autenticació de doble factor. El segrest de 
targeta SIM, que no és una tècnica nova, consisteix a contactar 
amb l’operadora de telefonia de la víctima i, per mitjà de 
tècniques d’enginyeria social, obtenir una rèplica de la seva 
targeta SIM20. Un cop el cibercriminal obté la targeta de la víctima 
i les seves dades d’usuari per una altra banda, ja pot fer ús d’un 
dispositiu mòbil per reiniciar les contrasenyes i consumar el 
robatori. Aquest tipus d’atac no és fàcil ni habitual i, per tant, 
va molt dirigit a un individu concret, del qual l’atacant té 
coneixement del rendiment que pot aconseguir. 

A Boston, un estudiant de tan sols 20 anys, ha estat detingut 
pel robatori de 5 milions de dòlars en Bitcoins fent ús 
d’aquest mètode, havent-se apropiat de 40 números de telèfon 
de diferents víctimes21. 

                                                
16 https://www.symantec.com/connect/blogs/wannacry-ransomware-attacks-show-strong-links-lazarus-group 
17 https://www.kaspersky.com/about/press-releases/2018_lazarus 
18 https://thehackernews.com/2018/07/kickico-cryptocurrency.html 
19 https://www.coindesk.com/hacked-crypto-exchange-bithumb-made-35-million-profit-in-first-half-2018/ 
20 https://thevpn.guru/sim-hijacking-explained 
21 https://blog.elhacker.net/2018/08/acusado-de-robar-mas-de-5-millones-de-dolares-en-bitcoins-sim-hijacking.html 

L’autenticació de 
doble/triple factor és un 
tipus d’autenticació que es 
basa en un sistema de 
doble/triple clau, és a dir, 
un en què necessitaríem 
dos/tres elements per 
iniciar sessió. Elements 
relacionats amb: "una cosa 
que sabem", com una 
contrasenya, "alguna cosa 
que tenim", com un 
dispositiu mòbil, i/o "alguna 
cosa que som" com una 
empremta dactilar. 

 

L’enginyeria social és el 
conjunt de tècniques 
basades en la manipulació 
psicològica i emocional 
que s'utilitzen per 
aconseguir que usuaris o 
administradors d’un 
sistema infringeixin els 
protocols de seguretat 
habituals i revelin 
informació confidencial, 
pròpia o aliena. 

Una oferta inicial de 
moneda o ICO (Initial Coin 
Offering) és un instrument 
de finançament de 
projectes basats en 
blockchain. El projecte 
ofereix als inversors 
algunes unitats d’una nova 
criptomoneda, 
especialment creada, a 
canvi d’altres 
criptomonedes més 
conegudes com poden ser 
Bitcoin o Ethereum. 

https://thehackernews.com/2018/07/kickico-cryptocurrency.html
https://www.coindesk.com/hacked-crypto-exchange-bithumb-made-35-million-profit-in-first-half-2018/
https://www.coindesk.com/hacked-crypto-exchange-bithumb-made-35-million-profit-in-first-half-2018/
https://thevpn.guru/sim-hijacking-explained
https://blog.elhacker.net/2018/08/acusado-de-robar-mas-de-5-millones-de-dolares-en-bitcoins-sim-hijacking.html
https://blog.elhacker.net/2018/08/acusado-de-robar-mas-de-5-millones-de-dolares-en-bitcoins-sim-hijacking.html
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Fuita i robatori de dades 

Les fuites de dades han tingut molta incidència durant el tercer 
trimestre de 2018, tot i que no és cap novetat, ja que es manté 
la tendència de períodes anteriors. La realitat és que la 
informació pot ser molt valuosa i, en funció de la seva 
naturalesa, se’n pot treure rendiment de diverses maneres. 

Amb relació a les dades personals, després de la recent 
aplicació del RGPD, els incidents que abans es desconeixien 
o s’informaven amb mesos d’endarreriment, ara s’han de 
comunicar obligatòriament en un termini de 72 h un cop 
detectats. Això fa que es tingui coneixement de fets que abans 
podien ser ocultats per part de les empreses afectades22. 

Sigui com sigui, el que és una evidència és que la fuita i el 
robatori de dades personals és una tendència perillosa, ja que 
els incidents són cada vegada més greus, com ho indica el 
creixent nombre de registres filtrats per incident. 

Il·lustració 5. Històric del nombre mig de registres amb dades personals 
filtrats per incident23 

 

Errors de configuració 

Durant aquest trimestre continuen les exposicions de dades 
per mala configuració, especialment en bases de dades 
Amazon S3 (Simple Storage Service) i MongoDB.  

Això ha provocat que Amazon prengui mesures per intentar 
reduir els incidents amb el desenvolupament de dues eines, 
Zelkova i Tiros, per tal d’assistir l’administrador del sistema 
i amb l’objectiu de tenir un clar control de qui té accés a les 
dades i recursos. Tot i que encara no estan disponibles 
comercialment, aquestes eines apunten que el camí a seguir és 
l’ús de raonaments semàntics combinat amb càlculs matemàtics 
per mapejar els accessos oberts al núvol, analitzar-ne els 
controls i assegurar que les polítiques desitjades s’apliquen 
adequadament24.  

                                                
22 https://www.infosecurity-magazine.com/news/ico-swamped-with-gdpr-breach/ 
23 https://nakedsecurity.sophos.com/2018/10/10/291-records-breached-per-second-in-first-half-of-2018/ 
24 https://www.csoonline.com/article/3298166/cloud-security/what-are-amazon-zelkova-and-tiros-aws-looks-to-reduce-s3-configuration-errors.html 

El RGPD (Reglament 
General de Protecció de 
Dades) és el nou 
reglament europeu 
d’obligat compliment a 
partir del 25 de maig de 
2018 que, a Espanya, 
substitueix a la Llei 
Orgànica de Protecció de 
Dades (LOPD). Estableix 
canvis importants amb 
relació a la normativa 
precedent: la 
responsabilitat proactiva 
de l’encarregat de tractar 
les dades i l’enfocament de 
la seguretat orientada a 
risc. 

https://www.infosecurity-magazine.com/news/ico-swamped-with-gdpr-breach/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFyKbpidzeAhWKaFAKHXi1DIYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mongodb.com/brand-resources&psig=AOvVaw3EKGLRPmzBaRyTJ9KLzfUQ&ust=1542566386339302
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFyKbpidzeAhWKaFAKHXi1DIYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mongodb.com/brand-resources&psig=AOvVaw3EKGLRPmzBaRyTJ9KLzfUQ&ust=1542566386339302
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Pel que fa a MongoDB, de moment no es coneixen mesures 
preventives més enllà del manual de bones pràctiques existents, 
tot i que els incidents també segueixen una tendència creixent. 
El cas més crític s’ha donat a l’empresa suïssa de gestió 
intel·ligent de dades Veeam25, que ha exposat més de 445 
milions de registres recollits en campanyes de màrqueting 
entre 2013 i 2017, amb noms, correus electrònics, IPs, etc. De la 
mateixa manera, l’aplicació de serveis de cangur Sitter26 
d’Estats Units, va exposar dades de 93 000 usuaris amb 
noms, adreces, transaccions, llistes de contactes, etc. 

També s’ha de dir que, gràcies a la mala configuració d’una base 
de dades MongoDB, s’ha destapat una organització criminal 
que feia ús de targetes de crèdit robades. Els cibercrimals van 
deixar oberta la seva base de dades, exposant així la informació 
de les seves operacions de blanqueig de capital fetes a través 
de jocs free-to-play27. 

Els cibercriminals són coneixedors d’aquestes 
problemàtiques i, en el cas d’Amazon S3, poden fer ús d’un 
cercador de dades obertes28 que de ben segur facilita que la 
plataforma sigui l’origen de la majoria de casos de filtracions de 
dades. Pel que fa a MongoDB, ja existeixen malwares com ara 
Mongolock29 que, després d’una cerca utilitzant la tecnologia 
Shodan, eliminen les bases de dades, de manera 
automatitzada, per posteriorment demanar-ne un rescat. A 
més, és important destacar que moltes víctimes paguen el rescat 
de les seves dades. El cas és que, segons Shodan, gairebé 
54 000 bases de dades MongoDB estan obertes a Internet30.  

Durant aquest període també s’han detectat incidents causats 
per una mala configuració relacionats amb servidors de còpies 
de seguretat. Un exemple d’això és l’empresa especialitzada en 
automatització Level One Robotics and Control d’Estats 
Units, en què el servidor de còpia de seguretat va quedar obert 
i sense necessitat d’accés mitjançant contrasenya, exposant 
més de 157 GB d’informació confidencial d’empreses com 
Tesla, Ford, Toyota i, fins i tot, el codi dels sistemes SWIFT per 
a les transaccions bancàries internacionals31. Pel mateix motiu, 
una companyia xinesa  d’aplicacions per a nens ha exposat 
les dades de 50,5 milions d’usuaris, la majoria nens, per una 
mala configuració de la còpia de seguretat32. 

                                                
25 https://www.infosecurity-magazine.com/news/veeam-manages-expose-data-mongodb/ 
26 https://nakedsecurity.sophos.com/2018/08/23/babysitting-app-suffers-temporary-data-breach-of-93000-users/ 
27 https://unaaldia.hispasec.com/2018/07/destapada-operacion-de-blanqueo-traves.html 
28 https://buckets.grayhatwarfare.com 
29 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/mongo-lock-attack-ransoming-deleted-mongodb-databases/ 
30 https://kromtech.com/blog/security-center/how-long-does-it-take-for-a-mongodb-to-be-compromised 
31 https://www.csoonline.com/article/3291328/security/unsecured-server-exposes-157-gb-of-highly-sensitive-data-from-tesla-toyota-and-more.html   
32 https://hotforsecurity.bitdefender.com/blog/chinese-company-exposes-data-of-50-5-million-users-mostly-children-20261.html 

“...ha provocat que Amazon prengui mesures per intentar reduir els incidents amb el 
desenvolupament de dues eines, Zelkova i Tiros, per tal d’assistir l’administrador del sistema i 

així tenir un clar control de qui té accés a les dades i recursos.” 

La còpia de seguretat o 
backup és la còpia d'un 
fitxer o un conjunt de 
fitxers, generalment 
actualitzada 
periòdicament, que permet 
restaurar les dades 
originals en cas de pèrdua. 

Shodan és un motor de 
cerca especialment 
dissenyat per escanejar 
ràpidament tot Internet, 
incloent la deep web, i 
obtenir informació dels 
dispositius connectats, 
com poden ser webcams i 
altres, dispositius IoT. 
Shodan proveeix 
informació dels ports, 
serveis, credencials per 
defecte i geolocalització, 
entre d'altres.  

  

https://www.infosecurity-magazine.com/news/veeam-manages-expose-data-mongodb/
https://www.infosecurity-magazine.com/news/veeam-manages-expose-data-mongodb/
https://www.infosecurity-magazine.com/news/veeam-manages-expose-data-mongodb/
https://nakedsecurity.sophos.com/2018/08/23/babysitting-app-suffers-temporary-data-breach-of-93000-users/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/mongo-lock-attack-ransoming-deleted-mongodb-databases/
https://kromtech.com/blog/security-center/how-long-does-it-take-for-a-mongodb-to-be-compromised
https://kromtech.com/blog/security-center/how-long-does-it-take-for-a-mongodb-to-be-compromised
https://kromtech.com/blog/security-center/how-long-does-it-take-for-a-mongodb-to-be-compromised
https://www.csoonline.com/article/3291328/security/unsecured-server-exposes-157-gb-of-highly-sensitive-data-from-tesla-toyota-and-more.html
https://hotforsecurity.bitdefender.com/blog/chinese-company-exposes-data-of-50-5-million-users-mostly-children-20261.html
https://hotforsecurity.bitdefender.com/blog/chinese-company-exposes-data-of-50-5-million-users-mostly-children-20261.html
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Exposició de vots 

Durant aquest trimestre, als Estats Units, s’han identificat 
exposicions d’informació que haurien de fer reflexionar sobre la 
necessitat de prendre’s seriosament l’ús de mesures de 
ciberseguretat per evitar qualsevol ombra en la nitidesa dels 
mecanismes electorals. En aquest sentit, destaca l’incident de 
l’empresa estatunidenca Autodial Robocent, que recollia 
informació de votants mitjançant trucades telefòniques per 
marcació automàtica i va exposar, novament per una mala 
configuració del sistema, 48 000 buckets d’Amazon S3 amb 
2594 arxius d’informació personal de les persones 
enquestades33.  

A Texas, també als Estats Units, les dades dels votants també 
es van veure compromeses amb l’exposició del 99 % de les 
dades. En aquest cas, el problema va ser l’emmagatzematge 
d’un únic arxiu amb tota la informació en un servidor que no 
estava protegit per contrasenya34.  

Aquests incidents se sumen a altres del 2017, com ara 
l’exposició de la informació de tota la població votant de 
Califòrnia, deguda a una mala configuració de la base de dades 
a MongoDB35, o l’exposició d’informació del Partit Republicà 
estatunidenc que incloïa dades personals de 198 milions de 
votants, també a causa de la mala configuració de la base de 
dades, en aquest cas d’Amazon S336.  

Malgrat això, després d’una dècada de titulars sobre la 
vulnerabilitat de les màquines de votació dels Estats Units, el 
govern diu que és possible que no pugui prendre mesures en la 
pirateria electoral, ja que les màquines de votació electrònica 
no es poden qualificar com a “computadores protegides”37. 

                                                
33 https://www.securityweek.com/robocalling-firm-exposes-us-voter-records 
34 https://www.infosecurity-magazine.com:443/news/99-of-texas-voter-records-exposed/ 
35 https://www.securityweek.com/california-voter-data-stolen-insecure-mongodb-database 
36 https://www.securityweek.com/republican-contractor-exposes-details-198-million-american-voters 
37 https://yro.slashdot.org/story/18/08/30/216219/justice-department-warns-it-might-not-be-able-to-prosecute-voting-machine-hackers 

La dark web és la xarxa 
accessible mitjançant un 
programari específic que, 
per les seves 
característiques 
d’anonimat i difícil 
traçabilitat, allotja multitud 
de mercats il·legals o 
continguts inadequats. 

Sovint el terme deep web 
s’utilitza com a sinònim, 
però, en realitat, es 
refereix a la part de la 
xarxa no visible per a 
cercadors d'Internet (no 
indexada). La dark web és 
un subconjunt de la deep 
web. 

 

https://www.securityweek.com/robocalling-firm-exposes-us-voter-records
https://www.infosecurity-magazine.com/news/99-of-texas-voter-records-exposed/
https://www.securityweek.com/california-voter-data-stolen-insecure-mongodb-database
https://www.securityweek.com/republican-contractor-exposes-details-198-million-american-voters
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Sector sanitari 

Les dades sanitàries són de gran valor al mercat negre, és 
per això que hospitals o centres de salut pateixen aquests tipus 
d’atacs amb més freqüència que altres sectors 

Molts dels incidents de ciberseguretat en el sector segueixen la 
tendència i són conseqüència, també, d’una configuració errònia 
dels sistemes. L’incident més voluminós ha estat a l’empresa 
mexicana de telemedicina Hova Health38, que va exposar les 
dades de gairebé 2,4 milions de pacients per la mala 
configuració d’una base de dades MongoDB que estava oberta 
a Internet, tot i que asseguren que ningú va poder accedir-hi. 
També als Estats Units, el proveïdor de transcripcions  del 
Centre Ortopèdic d’Orlando va cometre una errada durant una 
actualització de software, la qual va derivar en l’exposició de 
més de 19 000 registres durant dos mesos, per una base de 
dades mal configurada39.  

A Europa, destaca l’incident del Servei Nacional de Salut del 
Regne Unit, el qual va exposar les dades personals de 
150 000 pacients durant 3 anys per un error en el codi del 
sistema informàtic dels metges de capçalera. Les dades van ser 
utilitzades per equips de recerca40. 

En la mateixa línia, al Canadà, la companyia de serveis sanitaris 
CarePartners va patir un atac que va aprofitar vulnerabilitats 
d’un software que no s’actualitzava des de feia dos anys. La 
companyia va haver de pagar un rescat per tal que els 
cibercriminals no publiquessin els 80 000 registres amb 
historials mèdics i dades de targetes de crèdit41. 

Una altra via que els cibercriminals utilitzen per accedir a les 
dades sanitàries són els atacs dirigits a empleats. En aquest 
sentit, a finals de juliol es produïa la major fuita de dades 
coneguda a un centre pediàtric, exposant les dades de més 
de 100 000 pacients menors d’edat a través de l’accés al correu 
electrònic d’un empleat del centre Boys Town d’Estats 
Units42.  

                                                
38 https://www.linkedin.com/pulse/draft/AgF9Ma3EceoC2AAAAWUOuL48hIy2sW_c_L-Ul4I3UC26TKyeMXuq2VKLRNhlqJ3It9pngg8 
39 https://www.healthcareitnews.com/news/third-party-vendor-error-exposes-data-19k-patients-2-months 
40 https://www.securityweek.com/nhs-digital-erroneously-reveals-data-150000-patients 
41 https://nakedsecurity.sophos.com/2018/07/20/hackers-hold-80000-healthcare-records-to-ransom/? 
42 https://thehackernews.com/2018/07/data-breach-healthcare.html 

“Les dades personals són 
molt preuades a la dark web 
(segons Trustwave, el cost 
mitjà d’un expedient mèdic 
als Estats Units és de 250 $) 
perquè són especialment 
útils en delictes de 
suplantació d’identitat, frau 
financer o xantatge. Altres 
tipus d’informació, poden 
tenir un gran valor econòmic 
perquè poden significar anys 
de recerca i experiments 
costosos”. 

“La informació robada del 
sector sanitari pot ser 
monetitzada en funció de la 
seva tipologia: recerca, 
propietat intel·lectual, 
resultats d’experiments, 
dades personals, comptes 
bancaris, assegurances, 
expedients mèdics, etc.”  

https://www.linkedin.com/pulse/draft/AgF9Ma3EceoC2AAAAWUOuL48hIy2sW_c_L-Ul4I3UC26TKyeMXuq2VKLRNhlqJ3It9pngg8
https://www.healthcareitnews.com/news/third-party-vendor-error-exposes-data-19k-patients-2-months
https://www.healthcareitnews.com/news/third-party-vendor-error-exposes-data-19k-patients-2-months
https://www.securityweek.com/nhs-digital-erroneously-reveals-data-150000-patients
https://nakedsecurity.sophos.com/2018/07/20/hackers-hold-80000-healthcare-records-to-ransom/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+nakedsecurity+(Naked+Security+-+Sophos)
https://nakedsecurity.sophos.com/2018/07/20/hackers-hold-80000-healthcare-records-to-ransom/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+nakedsecurity+(Naked+Security+-+Sophos)
https://thehackernews.com/2018/07/data-breach-healthcare.html
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Seguint amb els atacs dirigits a empleats, a partir d’un atac de 
phishing s’ha produït la segona fuita de dades més gran del 
2018 al sector sanitari dels Estats Units, afectant més d’1,4 
milions d’usuaris de l’entitat reincident UnityPost43. 

Altres incidents 

Durant aquest trimestre, hi ha hagut diversos incidents 
d’afectació local, com el cas de Movistar o l’IESE, que ja s’han  
tractat en l’apartat “Ha estat notícia”. 

Un dels casos que ha ocupat més portades ha estat el robatori 
de dades que ha patit British Airways, després del hackeig de 
la seva pàgina web i l’aplicació mòbil. L’incident pot haver 
afectat les dades financeres i personals de més de 380 000 
clients que van reservar vols entre el 21 d’agost i el 5 de 
setembre i constitueix una les fuites de dades més importants 
a Europa des de l’inici de l’aplicació del RGPD44. Sembla que 
va ser perpetrada per Magecart, el mateix grup de hackers 
responsable dels atacs a les botigues online de Magento a 
finals d’agost45, al servei de notificacions Feedify a mitjans de 
setembre46 i a TicketMaster el trimestre anterior. 

British Airways ho va comunicar als clients afectats per correu 
electrònic, instant-los a posar-se en contacte amb els bancs per 
evitar fraus econòmics a partir de la informació de les targetes 
amb què havien realitzat els pagaments, a més de fer-ho públic 
a Twitter i a la seva  pàgina web.  

Altrament, han detingut 24 persones per frau a un centre de 
trucades de l’Índia. Fent ús de dades personals obtingudes a 
partir d’una fuita, el centre havia aconseguit els telèfons de 
residents immigrants dels Estats Units, als quals trucaven 
fent-se passar per empleats del servei d’immigració del 
govern. Amb la trucada, els comunicaven que tenien deutes 
pendents amb el govern i que si no pagaven els deportarien. 
D’aquesta manera, van aconseguir gairebé 9 milions de 

dòlars47. Això demostra que, a les mans d’uns criminals 

especialment imaginatius i hàbils, les dades personals permeten 
portar a terme diferents tipus d’atacs i aconseguir profit econòmic 
de formes imprevistes. 

                                                
43 https://www.healthcareitnews.com/news/14-million-patient-records-breached-unitypoint-health-phishing-attack 
44 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/british-airways-loses-customer-payment-card-data-in-breach/ 
45 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/magentocore-malware-found-on-7-339-magento-stores/  
46 https://www.zdnet.com/article/feedify-becomes-latest-victim-of-the-magecart-malware-campaign/ 
47 https://www.darkreading.com/attacks-breaches/24-sentenced-in-india-based-call-center-operation/d/d-id/1332354 

“A finals de juliol es produïa la major fuita de dades coneguda a un centre pediàtric, exposant 
les dades de més de 100 000 pacients menors d’edat, a través de l’accés al correu electrònic 

d’un empleat del centre...” 

“Un altre dels casos que ha ocupat diverses portades ha estat la fuita de dades que ha patit 
British Airways, després del hackeig de la seva pàgina web i l’aplicació mòbil”. 

El phishing és un atac 
d'enginyeria social en el 
qual l’atacant imita una 
organització de confiança 
simulant l’entorn habitual 
d'interacció que l'usuari 
tindria amb ella (pàgina 
web, correu electrònic, 
aplicació, etc.).  

L’objectiu del phishing és 
enganyar l’usuari i obtenir-
ne un benefici econòmic o 
una determinada 
informació. 

 

https://www.healthcareitnews.com/news/14-million-patient-records-breached-unitypoint-health-phishing-attack
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/british-airways-loses-customer-payment-card-data-in-breach/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/british-airways-loses-customer-payment-card-data-in-breach/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/magentocore-malware-found-on-7-339-magento-stores/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/magentocore-malware-found-on-7-339-magento-stores/
https://www.zdnet.com/article/feedify-becomes-latest-victim-of-the-magecart-malware-campaign/
https://www.zdnet.com/article/feedify-becomes-latest-victim-of-the-magecart-malware-campaign/
https://www.zdnet.com/article/feedify-becomes-latest-victim-of-the-magecart-malware-campaign/
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Intervenció dels governs 

La necessitat de regular l’ús d’Internet ha fet que els governs 
d’arreu del món hagin promogut diferents iniciatives intentant 
protegir els drets dels ciutadans, regular les activitats a la 
xarxa i fer-la més cibersegura. No obstant això, les finalitats no 
sempre són tant honorables i l’objectiu d’algunes d’aquestes 
iniciatives ha estat tenir un major control sobre tota l’activitat 
d’Internet, imposant mesures restrictives i de control. 

 

Protecció dels drets d’autor 

Dins d’aquestes iniciatives cal destacar la Directiva sobre Drets 
d'Autor al Mercat Únic Digital, aprovada el 12 de setembre al 
Parlament Europeu, que ara comença tot un procés de 
negociació al Consell de la UE abans de la seva aprovació 
definitiva en una votació prevista per a principis de 2019.  

La Directiva pretén, entre d’altres: 

‒ Article 11. Protegir els creadors de contingut i mitjans de 
comunicació. 

‒ Article 13. Controlar que els continguts pujats a plataformes 
digitals no suposin una violació de drets d'autor. 

Amb tot, la Directiva no ha estat exempta de controvèrsia, ja que 
obliga a les plataformes a fer, de facto, un filtrat previ d’allò 
que pugen els usuaris, ja que són les que tenen l’obligació de 
detectar aquells continguts que estan protegits per drets d’autor.  
Això converteix les empreses propietàries de les 
plataformes en possibles “jutges” sobre aquests 
continguts. Addicionalment, les conseqüències podrien derivar 
en un refredament de la comunicació en línia que podria arribar 
a afectar la llibertat d’expressió, perjudicant la compartició de 
continguts generats per part dels usuaris, tant a les xarxes 
socials com en altres serveis d’Internet. També s’ha de tenir en 
compte que l’adaptació de la Directiva pot ser diferent a cada 
un dels països membres, creant així una fragmentació dins 
de la pròpia regulació europea. 

 

Directiva NIS 

El govern espanyol va aprovar el 7 de setembre de 2018 al 
Consell de Ministres el Reial Decret Llei per a la transposició 
de la Directiva europea sobre ciberseguretat, coneguda com 
a Directiva NIS. En concret, transposa a l'ordenament jurídic 
espanyol la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlament Europeu i 
del Consell, relativa a les mesures destinades a garantir un 
elevat nivell comú de seguretat de les xarxes i sistemes 
d'informació a la Unió Europea48. 

 

                                                
48 http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=7cebf2e28d3b5610VgnVCM1000001d04140aRCRD 

La Directiva NIS és la 
Directiva europea en 
vigor des del 7 d’agost 
de 2016, la qual ha 
requerit ser transposada 
amb lleis estatals per als 
diferents estats 
membres, i estableix les 
mesures destinades a 
garantir un elevat nivell 
comú de seguretat en 
xarxes i sistemes 
d'informació a la UE. 
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La transposició de la normativa, a part de les infraestructures 
crítiques detallades en la directiva europea, parla d’uns serveis 
“essencials” que seran definits per les “autoritats competents” 
fixades en l’article 9 del Reial Decret. Serà d’aplicació pels 
proveïdors de determinats serveis digitals, com mercats en línia, 
motors de cerca i serveis de computació al núvol49. 

 

Altres regulacions 

La Unió Europea i el Japó han arribat a un acord que 
permetrà a les empreses d'ambdues regions compartir i 
transferir lliurement dades sense més garanties o 
autoritzacions. L'acord, que abasta informació com ara detalls 
de targetes de crèdit i hàbits de navegació, ajudarà a enfortir els 
vincles entre la UE i el Japó, que recentment van signar l'acord 
comercial més gran del món50. 

L'Estat de Califòrnia (Estats Units) va aprovar un projecte de 
primera llei sobre la seguretat de la Internet de les coses 
(IoT) titulada SB-327 Information Privacy: Dispositius 
connectats. El projecte de llei introdueix normes per a tots els 
dispositius connectats venuts als Estats Units i posarà pressió 
als fabricants per garantir que tots els dispositius 
connectats proporcionin un nivell bàsic de ciberseguretat51. 

 

Ciberespionatge 

La intervenció dels Estats no ha estat només per legislar i regular 
Internet. En els últims tres mesos s’observa com la Unitat de 
Delictes Digitals de Microsoft (DCU) va executar un ordre 
judicial per interrompre i transferir el control de sis dominis 
d'Internet, els quals eren creats per un grup presumptament 
associat amb el govern rus i conegut com Strontium52. A més a 
més, cal afegir que en dos anys ja han tancat 84 webs del mateix 
grup cooperant amb l’Administració dels Estats Units. 

També hi ha notícies sobre la relació entre els Estats i el seu 
posicionament en referència a la ciberdefensa i els ciberatacs. 
Un exemple d’això és el Ministeri de Defensa britànic, que ha 
presentat un pla per augmentar el nombre de personal 
dedicat a les operacions cibernètiques ofensives fins a 2000 
membre. A més, s’augmentaria el capital en almenys 250 
milions de lliures. La iniciativa ve "enmig d'una creixent 
amenaça cibernètica de Rússia i després que el Regne Unit 
utilitzés armes cibernètiques per primera vegada per combatre 
l'Estat islàmic"53. 

                                                
49 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12257 
50 https://www.engadget.com/2018/07/17/eu-data-deal-japan-us-safe-harbor-privacy-shield/?guccounter=1 
51 https://www.digitaltrends.com/home/california-passes-iot-legislation/ 
52 https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/08/20/we-are-taking-new-steps-against-broadening-threats-to-democracy/ 
53 https://news.slashdot.org/story/18/09/23/0151230/britain-to-create-2000-strong-cyber-force-boost-budget-by-250m 

“La Unió Europea i el Japó han arribat a un acord que permetrà a les empreses d'ambdues 
regions compartir i transferir lliurement dades sense més garanties o autoritzacions”. 

La Internet of things (IoT) 
o Internet de les coses 
és la xarxa formada per un 
conjunt d'objectes, com 
poden ser sensors, 
maquinària industrial o 
electrodomèstics, entre 
d’altres, connectats a 
internet que es poden 
comunicar entre si i també 
amb humans, i així 
transmetre i tractar dades 
amb intervenció humana o 
sense. 

 

https://www.digitaltrends.com/home/california-passes-iot-legislation/
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Control de la xarxa 

Els Estats estan intervenint en l’ús d’Internet, en molts casos per 
protegir els usuaris, però d’altres per restringir i controlar-ne l’ús.  

El govern Ugandès, per exemple, ha establert un impost de 4 
cèntims per a l’ús de les xarxes socials que utilitzin 
streaming (transmissió en directe), com ara Facebook, Youtube, 
Twitter i inclús Whatsapp. 

De la seva banda, Egipte va aprovar una llei el passat juliol que 
tracta com a mitjans de comunicació els comptes de xarxes 
socials, com ara Twitter i Facebok, amb més de 5000 
seguidors, cosa que els sotmet a ser supervisats pel Consell 
Suprem per a l'administració dels mitjans de comunicació54. 

El cas del govern de la Índia està estretament vinculat a les 
regulacions dels Estats Units que significaven la fi de la 
neutralitat de la xarxa i, segons les quals, els proveïdors 
d’Internet ja no han de tractar tot el tràfic per igual. La Índia, en 
canvi, ha pres una decisió inequívoca en la direcció contrària,  
reforçant l’ús lliure d’Internet i fent que els proveïdors 
d'Internet tractin a tots per igual, impedint que afavoreixin o 
retinguin l’accés a determinats llocs web, serveis o 
aplicacions55. 

 

 

  

                                                
54 https://www.reuters.com/article/us-egypt-politics/egypt-targets-social-media-with-new-law-idUSKBN1K722C 
55 https://tech.slashdot.org/story/18/07/12/1952229/india-now-has-the-worlds-strongest-net-neutrality-rules 

“Els Estats estan intervenint en l’ús d’Internet, en molts casos per protegir els usuaris, però 
d’altres per restringir i controlar-ne l’ús”. 

https://www.reuters.com/article/us-egypt-politics/egypt-targets-social-media-with-new-law-idUSKBN1K722C?feedType=RSS&feedName=technologyNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FtechnologyNews+%28Reuters+Technology+News%29
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Entitats financeres 

En els darrers mesos, els atacs a entitats financeres han estat 
portada als mitjans especialitzats en ciberdelinqüència i el seu 
increment, fent ús de vectors i tècniques d’atac diverses, ha estat 
una tendència clara. Arran de la creixent dificultat d’obtenir 
resultats rendibles per altres vies d’atac, com el 
ransomware o el cryptojacking, queda patent que la 
ciberdelinqüència ha posat l’ull sobre el sector financer. 

 

Atacs als bancs 

La vertiginosa evolució de la tecnologia i la proliferació de nous 
serveis digitals, així com la lluita per equilibrar el beneficis del 
negoci i els seus riscos, fan que les organitzacions, en aquest 
cas els bancs, es trobin en situació de tenir cada vegada 
més vulnerabilitats. Tenint en compte que els 
ciberdelinqüents són capaços d’orientar els seus atacs a 
objectius concrets, de manera molt sofisticada, el resultat és 
la tempesta perfecta.  

Aquest fet es constata davant de l’increment del 151 % en el 
nombre d’atacs rebuts pels bancs dels Estats Units, des de 
la primera meitat de 2017. En aquesta estadística es tenen en 
compte les mencions a la dark web, l’aparició dels actius del 
banc en llistes objectiu o campanyes d’atacs, enviament de 
malware o codi maliciós, etc 

Il·lustració 6.: Nombre mig semestral dels atacs per banc als EUA56 

 

Com s’ha pogut veure en els incidents produïts en els tres 
darrers mesos, els tipus d’atacs a les entitats bancàries són 
molt diversos i estan ben preparats pels ciberdelinqüents. 

                                                
56 https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3699194/Content/Research%20Reports/IntSights_Financial_Services_Landscape-Final.pdf 

“...els atacs a entitats financeres han estat portada als mitjans especialitzats en 
ciberdelinqüència i el seu increment, fent ús de vectors i tècniques d’atac diverses, ha estat 

una tendència clara ”. 

Els vectors d’atac 
corresponen als mètodes 
tècnics/lògics utilitzats 
habitualment per 
materialitzar una amenaça. 

Poden ser molt diversos, 
des de la creació de llocs 
de phishing, el llançament 
de sql injections o fins a la 
codificació d’exploits per 
accedir als sistemes. 
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Pel que fa a casos concrets, un dels robatoris que ha destacat 
darrerament és el del Bank Cosmos de la Índia. En aquesta 
ocasió els ciberdelinqüents van utilitzar diferents tècniques 
d’atac per endur-se 13,5 milions de dòlars. Els atacants, 
després d’un primer intent fallit no detectat, van dur a terme tres 
onades d’atacs durant tres dies. Per mitjà de l’ús d’un malware 
van obtenir les dades de les targetes de crèdit dels usuaris 
del servidor ATM i els codis del sistema interbancari SWIFT 
necessaris per les transaccions. Les dues  primeres onades 
d’atac van perpetrar-se a través de transaccions fraudulentes i 
els posteriors reintegraments des de 28 països diferents. La 
tercera, en canvi, va utilitzar el sistema interbancari SWIFT per 
realitzar una transferència a un compte de Hong Kong57. 
Prèviament, l’FBI havia avisat de d’indicis que apuntaven que 
els criminals estaven planejant dur a terme un atac global a 
caixers automàtics (ATM)58. 

Un altre recurs dels atacants és fer servir l’encaminador de porta 
d’entrada als sistemes informàtics de l’entitat bancària per fer un 
atac de segrest DNS o introduir malware. Un exemple d’això és 
el cas del grup MoneyTaker, que va robar 1 milió de dòlars a 
bancs russos a través del Russian Central Bank's Automated 
Workstation Client, un sistema similar al SWIFT per a la gestió 
de les transaccions interbancàries russes59. 

Il·lustració 7.: Exemple d’atac de segrest DNS60 

El phishing continua sent un dels vectors més utilitzats per iniciar 
un atac a la infraestructura dels bancs. És el cas  del National 
Bank of Blackburg, un banc regional de l’Estat de Virgínia 
(Estats Units), amb més de 2 milions de dòlars robats. Els 
intrusos van enganyar l’usuari amb un document de Microsoft 
Word que contenia malware. Gràcies a això, van instal·lar 
programari maliciós i van poder accedir a un servidor de la xarxa 
que tenia accés a la interfície del banc amb la xarxa STAR (xarxa 
interbancària)61. 

                                                
57 HTTPS://WWW.SECURONIX.COM/SECURONIX-THREAT-RESEARCH-COSMOS-BANK-SWIFT-ATM-US13-5-MILLION-CYBER-ATTACK-DETECTION-USING-SECURITY-ANALYTICS/ 
58 https://www.theverge.com/2018/8/14/17688384/atm-bank-heist-attack-fbi-warning-security 
59 https://www.securityweek.com/moneytaker-hackers-stole-1-million-russian-bank 
60 http://technischblog.com/remove-malware-redirect-website/ 
61 https://krebsonsecurity.com/2018/07/hackers-breached-virginia-bank-twice-in-eight-months-stole-2-4m/ 

El segrest o hijacking en 
l'àmbit informàtic fa 
referència a tota tècnica 
il·legal d’apropiació o 
robatori de qualsevol cosa 
per part d'un atacant. 

El hijacking fa 
comunament referència al 
segrest de connexions de 
xarxa, serveis informàtics, 
pàgines web, navegadors 
d’internet, DNS o inclús el 
segrest de la pàgina web 
d’inici del navegador. 

Un servidor de Domini de 
Noms o DNS (Domain 
Name System) permet 
l'accés a Internet perquè 
disposa d’una base de 
dades en què hi ha 
enregistrats els noms de 
domini, més fàcils 
d’utilitzar i recordar (p. ex. 
“exemple.com”) vinculats 
amb les adreces IP dels 
seus servidors web (p. ex. 
“10.20.30.40”), les quals 
possibiliten dirigir les 
comunicacions a la xarxa. 
L’usuari li envia al DNS 
una consulta amb l’adreça 
web a la qual es vol dirigir i 
el DNS li retorna la IP del 
servidor corresponent.  
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Finalment, cal mencionar que el hacktivisme també ha estat 
present en el sector financer durant el 3r trimestre, amb l’atac 
DDoS a la web del Banc d’Espanya per part del grup 
hacktivista Anonymous Catalonia que va durar un cap 
setmana de manera intermitent62. 

 

 

Atacs a usuaris 

La digitalització de sistema bancari ha superat els seus propis 
límits i el seu abast ha arribat als usuaris que cada vegada 
disposen de més eines informàtiques per administrar els seus 
béns i finances. Aquesta via directa tampoc passa 
desapercebuda per a uns ciberdelinqüents que, al mateix 
ritme que els bancs doten els usuaris amb noves eines, 
s’empesquen de diferents formes per robar les credencials 
de la víctima, amb l’objectiu d’usurpar-li la identitat, o desviar les 
transaccions bancàries als seus propis comptes. 

Així ho demostra la tendència creixent en les deteccions de 
malware bancari dirigida als usuaris que, des de l’inici de 
l’any, han crescut gairebé el 60 %. 

 

Il·lustració 8.: Evolució del nombre de troians bancaris detectats dirigits contra 

usuaris per trimestre63 

 

Dins de les diferents tècniques dels cibercriminals, cal destacar 
els troians bancaris que, aquest darrer trimestre, són la 
tipologia de malware més activa, cobrint el 46 % de les 
campanyes contra usuaris64.  

                                                
62 HTTPS://ES.REUTERS.COM/ARTICLE/BUSINESSNEWS/IDESKCN1LC1SZ-OESBS 
63 https://resources.malwarebytes.com/files/2018/10/Malwarebytes_Cybercrime-Tactics-and-Techniques-Q3-2018.pdf 
64 https://www.proofpoint.com/us/resources/threat-reports/latest-quarterly-threat-research 

“...l’atac DDoS a la web del Banc d’Espanya per part del grup hacktivista Anonymous 
Catalonia, que va durar un cap setmana de manera intermitent”. 
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Destaca el cas del Panda Banker, una variant del troià bancari 
Zeus, va ser descobert fa uns dos anys, però continua sent 
fortament actiu i actualment és el més difós. Sovint la infecció 
es perpetra a través de documents Microsoft maliciosos i, 
una vegada té el control de la màquina de la víctima, connecta 
amb un servidor dels atacants i envia informació del sistema 
operatiu, nom de l’equip, hora local, antivirus instal·lats, tallafocs 
operatius... Fins i tot comprova si està operant en una 
sandbox. El Panda Banker injecta un plugin maliciós per 
interceptar el tràfic en els diferents navegadors i, quan la víctima 
accedeix a determinades webs, captura números de 
targetes de crèdit, credencials d’accés, informació personal, 
etc.65  

Emotet, és el segon troià bancari més difós en les campanyes 
d’atacs dirigits a bancs, però tot i que va començar amb aquesta 
finalitat, amb el temps el seu codi s’ha anat modificant i, a dia 
d’avui, al marge de funcionalitats similars al Panda Banker, 
també n’inclou d’altres com la captura de tot el tràfic que surt, 
la integració de l’equip infectat a una botnet per a la difusió 
de malware i realització d’atacs. 

 

Il·lustració 9.: Distribució dels troians bancaris utilitzats en les campanyes de 

difusió durant 3r trimestre de 201866 

 

Durant el mes d’agost va ser protagonista el troià BackSwap 
que, tot i que en un principi afectava a bancs polonesos, ha estat 
detectat atacant sis entitats bancàries espanyoles. Aquest 
malware identifica quan la víctima està a punt de fer una 
transferència bancària i, a continuació, el troià carrega un codi 
JavaScript maliciós. Aquest codi és específic per al navegador 
que s’utilitzi i el banc que correspongui, i permet modificar 
el número de compte del destinatari de la transacció pel del 
ciberdelinqüent67. És un exemple de com els ciberdelinqüents 
sofistiquen els seus atacs intentant burlar les mesures 
antimalware.  

 

                                                
65 https://www.zdnet.com/article/panda-trojan-becomes-part-of-emotet-threat-distribution-platform/ 
66 https://www.proofpoint.com/us/resources/threat-reports/latest-quarterly-threat-research 
67 http://technischblog.com/remove-malware-redirect-website/ 

El troià és un programari 
maliciós que es fa passar 
per un altre de funcions 
legítimes però, un cop 
instal·lat a l'equip de la 
víctima, permet que 
l’atacant tingui accés no 
autoritzat a sistema.  

Com el Cavall de Troia, 
sota d’una aparença 
benèvola s’hi amaga una 
amenaça.  
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Sense canviar d’àmbit, cal fer una menció especial als troians 
bancaris utilitzats en els dispositius mòbils. Al mateix temps que 
creix l’ús del mòbil com a eina per gestionar els comptes 
bancaris, també ho fa l’aparició de troians específics. Tant 
és així, que el nombre d’aquest tipus de malware s’ha vist 
multiplicat per 3 en el darrer any. 

 

Il·lustració 10. Evolució del nombre de troians detectats en dispositius mòbils 
per trimestre68 

 

Finalment, a Brasil s’ha identificat una altra manera d’atacar als 
clients de les entitats bancàries. Els ciberdelinqüents 
escanejaven la xarxa a la cerca d’encaminadors que no 
hagessin estat actualitzats en els darrers dos anys amb 
l’objectiu de, mitjançant un segrest de DNS, redirigir les 
comunicacions de les víctimes a pàgines web fraudulentes 
que simulaven ser les dels bancs originals69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
68 https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3699194/Content/Research%20Reports/IntSights_Financial_Services_Landscape-Final.pdf 
69 http://www.cyberdefensemagazine.com/dns-hijacking-targets-brazilian-financial-institutions 

Un encaminador o router 
és un dispositiu de 
maquinari que permet que 
diverses xarxes o 
ordinadors es connectin 
entre si. 

L'ús més comú del router, 
és l'ús que se'n fa en una 
casa o oficina, on diversos 
sistemes aprofiten la 
connexió amb el router per 
establir connexió a Internet 
a través de la mateixa 
xarxa. 
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Ciberamenaces detectades 
Tenint en compte el nombre d’incidents que han tingut lloc durant 
el tercer trimestre del 2018, a continuació es mostra l’evolució de 
les cinc amenaces més rellevants i se’n destaquen els 
esdeveniments més significatius. 

 

Trimestre 3 2T Trimestre 2 Amenaces70 

1  2 Compromís i/o pèrdua d’informació 

2  1 Atacs deliberats 

3  4 Saturació i/o pèrdua de serveis essencials 

4  3 Frau econòmic 

5  - Coacció, extorsió o corrupció 

Puja   Baixa   Es manté 

Tendències detectades durant el 3r trimestre del 2018 

 

1. Compromís i/o pèrdua d’informació 

L’amenaça de “compromís i/o pèrdua d’informació” inclou la 
publicació d’informació i credencials d’accés als sistemes 
d’informació i, habitualment, encapçala les posicions de 
rellevància perquè els altres tipus d’amenaces impliquen que la 
informació quedi compromesa i, per tant, entren també en aquest 
grup.  

Durant el tercer trimestre de 2018 són nombrosos els 
incidents, alguns ja detallats a l’apartat de Fuita i Robatori de 
Dades, que l’han convertit en l’amenaça més rellevant. 

Aquest tipus d’amenaces acostumen a ser provocades per 
diferents raons, les més destacades són els insiders threat i els 
spywares o programes espia, entre d’altres. 

Pel que fa al tema dels insiders, la preocupació de les empreses 
és notòria. Malgrat que la ciberseguretat comença a estar 
bastant estesa i els atacs provinents de fora són més detectables 
i previsibles, els treballadors de dins de les empreses 
segueixen sent un vector d’atac crític. De fet, segons 
enquestes, gairebé la meitat de professionals de seguretat 
assegura que podria realitzar un atac perfecte des del seu 

lloc de treball a l’empresa71. No obstant això, segons 

Infosecurity, des de l’aplicació del RGPD, els atacs d’insiders 

han disminuït en part a països com Alemanya i Anglaterra72. 

                                                
70 Catàleg d’amenaces del CESICAT 
71 https://www.imperva.com/blog/2018/08/report-nearly-half-of-security-professionals-think-they-could-execute-a-successful-insider-attack-on-their-organization/ 
72 https://www.infosecurity-magazine.com/news/has-gdpr-impacted-insider-threats/ 

L’insider threat és 
l’amenaça interna d'una 
organització provinent 
dels seus empleats o 
exempleats que tenen 
informació privilegiada de 
l'organització. Aquest 
tipus d'amenaça afecta a 
totes les companyies i és 
molt difícil de predir. A 
causa dels privilegis 
d’accés d’alguns 
empleats, és molt senzill 
causar un incident i les 
conseqüències que 
provoca són de pes. 

https://www.imperva.com/blog/2018/08/report-nearly-half-of-security-professionals-think-they-could-execute-a-successful-insider-attack-on-their-organization/
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Un exemple d’aquest tipus de compromís d’informació es va 
donar al mes de juliol, quan van arrestar un exempleat d’Apple 
per haver descarregat informació confidencial sobre un nou 
model de cotxe autònom, l’Apple Car, que estava en projecte. 
L’objectiu del treballador era recopilar-la perquè estava a punt de 
començar a treballar amb l’empresa emergent Xiaopeng Motors 
(XMotors)73.  

Quant a spyware o programes espia, hi ha empreses que es 
dediquen a la creació de softwares d’intrusió i vigilància, com és 
el cas de NSO Group Technologies, però només les venen a 
governs. Malgrat tot, és inevitable que d’alguna manera 
aquestes eines acabin en mans de cibercriminals per 
realitzar atacs. Per exemple, al juliol es va acusar un 
exempleat d’aquesta empresa d’haver robat i venut per 
50 000 dòlars un spyware74. Així, hi ha dades que demostren 

que aquest tipus d’eines són utilitzades de manera abusiva arreu 
del món, tot i que l’empresa NSO ja s’ha posat en marxa per 

evitar l’ús criminal del programa75.  

Un cas de víctima de spyware es va donar al juliol, quan un 
treballador d’Amnistia Internacional va rebre per Whatsapp 
un missatge que el convidava a clicar un enllaç, el qual injectaria 
un malware al seu telèfon mòbil per recopilar-ne informació76.  

L’amenaça de l’spyware es rellevant. Segons un informe 
d’ApGuard, aplicacions per a Android i extensions de 
Chrome i Firefox que han estat descarregades més d’onze 

milions de vegades estaven infectades de spyware77. 

 

2. Atacs deliberats 

L’amenaça d’“atacs deliberats” recull qualsevol difusió i/o 
execució de programari maliciós, l’accés lògic o físic no 
autoritzat als sistemes d’informació i l’abús de privilegis 
d’accés. Es tracta d’una de les amenaces amb major presència, 
ja que engloba tots els mitjans pels quals els ciberdelinqüents 
propaguen malware o realitzen atacs.  

Al tercer trimestre de 2018, aquesta amenaça ocupa la segona 
posició, tenint en compte el gran volum de casos d’identificats 
i l’elevat grau d’afectació generat. De fet, pel que fa al malware 
distribuït per mitjà de botnets, les estadístiques així ho afirmen, 
ja que ha augmentat d’un 6,5 % a un 12,2 % des del 201778.  

En primer lloc, cal destacar un estudi de Kaspersky que mostra 
una creixent demanda internacional de malware 
multifuncional, com són les RAT i els troians, els quals 
permeten realitzar tasques gairebé il·limitades per atacar un 
ordinador infectat.  

                                                
73 https://www.csoonline.com/article/3289753/security/apple-insider-attempts-to-take-autonomous-car-secrets-to-china.html  
74 https://nakedsecurity.sophos.com/2018/07/06/employee-allegedly-stole-government-spyware-and-hid-it-under-his-bed/ 
75 https://www.schneier.com/blog/archives/2018/09/pegasus_spyware.html 
76 http://www.infosecisland.com/blogview/25092-Amnesty-International-Targeted-with-NSO-Group-Spyware.html 
77 https://www.redeszone.net/2018/07/26/aplicaciones-infectado-11-millones-usuarios-spyware-eliminalas 
78 https://www.itreseller.es/seguridad/2018/09/se-dispara-el-criptomalware-y-el-malware-multifuncional 

Un programa espia o 
spyware és un malware 
que recopila informació 
sobre una persona o 
organització (dades 
personals, hàbits de 
navegació de l'usuari o, 
fins i tot, les dades 
bancàries) sense el seu 
consentiment ni 
coneixement amb 
l’objectiu de 
beneficiar-se’n 
econòmicament, ja sigui 
per utilitzar-los amb 
finalitats publicitàries o 
simplement per 
emmagatzemar-los per 
un possible ús en el futur. 

Una RAT (Nuclear 
Remote Administration 

Tool) és una eina de 
programari que dona a 
una persona el control 
total d’un dispositiu 
tecnològic de forma 
remota, com l’accés a la 
càmera, a l’agenda de 
contactes, als arxius, la 
presa de captures de 
pantalla, etc. 

Pot ser utilitzada de 
forma legítima o 

il·legítima per un atacant. 

https://www.csoonline.com/article/3289753/security/apple-insider-attempts-to-take-autonomous-car-secrets-to-china.html
https://coneixement.cesicat.int/pages/viewpage.action?pageId=18090528
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Es poden destacar diversos casos d’atacs amb malware. D’una 
banda, s’ha descobert que CorePack, una plataforma d’Internet 
per descarregar jocs pirata, ha estat distribuint jocs infectats de 

malware durant els últims tres anys79. De l’altra, s’ha 

descobert que un 45 % dels atacs per malware són realitzats 
mitjançant les macros de Microsoft Office, ja que només les 
empreses molt cibersegures  tenen les funcions de macros 
deshabilitades i, per tant, esdevenen un gran recurs. 

A més, per primera vegada un grup de ciberatacants, Sednit, 
utilitza rootkits de UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 
per realitzar atacs mitjançant el malware LoJax. Els rootkits 
UEFI són considerats extremadament perillosos perquè són 
molt difícils de detectar i poden sobreviure a la reinstal·lació 
del sistema operatiu i al canvi de disc dur. Els atacs del grup 
Sednit acostumen a dirigir-se a organitzacions governamentals 
als Balcans, Europa Central i Europa de l’Est80.  

Pel que fa a successos d’accés no autoritzat, un grup de 
hackers va posar a la venda a la dark web, per tan sols 10 
dòlars, l’accés al sistema de seguretat d’un aeroport 
internacional. El sistema de seguretat funcionava a partir de 
RDP (Remote Desktop Protocol), una eina de Microsoft per 

accedir remotament a una màquina per una interfície gràfica81.  

 

 

3. Saturació i/o pèrdua de serveis essencials 

L’amenaça de “saturació i/o pèrdua de serveis essencials” 
impossibilita l'accés als serveis i recursos durant un període 
indefinit de temps, de forma intencionada o no. Durant el tercer 
trimestre de l’any, aquesta amenaça es manté en la mateixa 
posició respecte al trimestre anterior. 

La majoria d’incidents d’aquest tipus es porten a terme 
mitjançant dispositius IoT utilitzats per fer atacs DDoS, els 

quals han augmentat un 29 % des de 201782. Això, segons una 

enquesta realitzada a professionals de seguretat, provoca, com 
a efecte més negatiu, la pèrdua de la confiança per part dels 

usuaris de la plataforma afectada83.  

Destaca el fet que la botnet Mirai i Gafgyt han intensificat els 
seus atacs per infectar nous dispositius IoT, mitjançant 
diverses campanyes d’atacs de força bruta. Ambdues botnets 
han ressorgit després de temps sense aparèixer, atacant amb 
noves variants a les companyies Apache Struts i SonicWall84. Al 
juliol també es va descobrir una botnet que va afectar més de 

18 000 encaminadors Huawei85. 

                                                
79 https://www.redeszone.net/2018/07/09/corepack-malware-juegos-pirata/ 
80https://www.welivesecurity.com/2018/09/27/lojax-first-uefi-rootkit-found-wild-courtesy-sednit-group/ 
81 https://www.darkreading.com/threat-intelligence/major-international-airport-system-access-sold-for-$10-on-dark-web/d/d-id/1332270 
82 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/dramatic-increase-of-ddos-attack-sizes-attributed-to-iot-devices/ 
83 https://www.infosecurity-magazine.com:443/news/loss-trust-confidence-ddos/ 
84 https://www.darkreading.com/vulnerabilities---threats/mirai-gafgyt-botnets-resurface-with-new-tricks/d/d-id/1332789 
85 https://unaaldia.hispasec.com/2018/07/mas-de-18000-routers-huawei.html 

El DDoS (Distributed 
Denial of Service) és un 
atac originat per una xarxa 
de dispositius o botnet. 
L’objectiu és causar la 
indisponiblitat d’un servei i 
impedir l’accés als usuaris 
legítims, amb la saturació 
del tràfic i el processat 
computacional que els 
servidors són capaços de 
suportar. 

Un rootkit és un tipus de 
malware que permet a 
l’atacant obtenir privilegis 
d’administrador (root) del 
sistema, cosa que li 
permet  emmascarar la 
seva activitat i passar 
desapercebut. 

La UEFI (Unified 
Extensible Firmware 
Interface) és un codi al 
firmware de la placa base 
que es carrega abans del 
sistema operatiu i, tot i 
ser similar a la BIOS, 
aporta funcions 
addicionals. 

Un malware a la UEFI és 
difícilment detectable i té 
la capacitat de sobreviure 
a una reinstal·lació del 
sistema o a un canvi del 
disc dur. 

Un atac de força bruta 
consisteix a intentar totes 
les entrades possibles a un 
sistema fins a trobar la que 
desbloqueja l'accés. 

https://www.welivesecurity.com/2018/09/27/lojax-first-uefi-rootkit-found-wild-courtesy-sednit-group/
https://www.darkreading.com/vulnerabilities---threats/mirai-gafgyt-botnets-resurface-with-new-tricks/d/d-id/1332789
https://unaaldia.hispasec.com/2018/07/mas-de-18000-routers-huawei.html


34 

Informe de Tendències – 3r Trimestre 2018 
 

  

També cal comentar un dels atacs de DDoS amb més rellevància 
d’aquest juliol, l’atac a la plataforma de correu electrònic segur i 
xifrat ProtonMail. La plataforma es caracteritza perquè ningú 
més que el receptor pot enviar missatges als usuaris de 
ProtonMail, per tant, la ciberseguretat juga un paper molt 
important per a la companyia. No obstant això, atacs de DDoS,  
que arribaven amb una amplada de banda de 500 Gbps, van 
ser capaços de danyar la plataforma, de manera que els usuaris 
van tenir problemes d’accés durant unes setmanes. L’atac 
es vincula a un grup de Regne Unit que va actuar en resposta al 
Director de Tecnologia (CTO) de ProtonMail, el qual havia 
qualificat als pirates informàtics de “pallassos” xarxes socials86. 

Finalment, també ha destacat un cas del malware VPNFilter, 
especialment dissenyat per infectar encaminadors i del qual 
ja havia alertat l’FBI87. L’atac anava dirigit a una 
infraestructura crítica d’Ucraïna, l’estació de clor d’Aluska. 
L’objectiu era saturar els sistemes, però els professionals de 
ciberseguretat van aconseguir aturar-lo a temps, abans que 

es produís cap dany88.  

 

4. Frau econòmic 

L’amenaça de “frau econòmic” inclou els atacs que, mitjançant 
l’engany, busquen aconseguir un benefici econòmic. Aquest 
tercer trimestre de 2018, l’amenaça ha baixat algunes posicions 
respecte al període anterior, però segueixen concentrant-se 
un gran nombre d’accions al sector bancari i en el robatori 
de criptomonedes. 

En aquest apartat, destaca el descobriment per part de l’Europol 
d’una xarxa d’estafadors online. La xarxa estava formada per 
més de 15 ciberdelinqüents que compraven productes de 
gran valor a diverses companyies online. Els pagaments es 
realitzaven amb targetes de crèdit obtingudes 
fraudulentament i, posteriorment, els productes eren revenuts 
a països de l’Europa de l’Est. Aquesta xarxa de delinqüents 
portava operant des de 2012, però no ha estat fins ara que s’ha 
pogut destapar-la, després de 35 000 fraus i 18 milions d’euros 

estafats89.  

A més a més, com és habitual en diversos tipus d’amenaces, 
molts fraus econòmics acostumen a portar-se a terme mitjançant 
el phishing. Recentment s’ha detectat una campanya de 
correus electrònics que suplantava la identitat de la 
companyia elèctrica Endesa. En el correu, es comunicava a 
les víctimes que hi havia un error en la darrera factura emesa i, 
per tant, havien d’introduir les dades bancàries per a un 
reemborsament de 37 €.  

                                                
86 https://www.redeszone.net/2018/07/02/protonmail-semana-ataques-ddos/ 
87 https://www.zdnet.com/article/fbi-to-all-router-users-reboot-now-to-neuter-russias-vpnfilter-malware/ 
88 https://www.securityweek.com/vpnfilter-malware-hits-critical-infrastructure-ukraine 
89 http://www.ticbeat.com/seguridad/europol-desmonta-una-red-de-estafadores-online-despues-de-35-000-fraudes-y-18-millones-de-euros-en-danos/ 

Correu electrònic de phishing suplantant 
Endesa 

 

“L’FBI alertava del malware 
botnet VPNFilter, amb 500 000 
routers afectats en 54 països, i 
demanava als usuaris que 
reiniciessin el router amb la 
seva configuració de fàbrica.” 

Una botnet és un conjunt 
o xarxa de dispositius 
infectats (bots) per un 
programari maliciós que 
s’instal·la als dispositius i 
s'executa de manera 
autònoma i automàtica. Els 
bots poden ser controlats 
de forma remota i utilitzats 
per dur a terme activitats 
criminals. 

 

https://www.redeszone.net/2018/07/02/protonmail-semana-ataques-ddos/
https://www.securityweek.com/vpnfilter-malware-hits-critical-infrastructure-ukraine
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5. Coacció, extorsió o corrupció 

L’amenaça de “Coacció, extorsió o corrupció” inclou els casos 
en què la víctima és enganyada per mitjà d’amenaces que la 
coaccionen, ja sigui per ciberassetjament, extorsions, 
ransomwares o sextorsion.  

Dins de l’àmbit de sextorsion, destaca el frau de correus 
electrònics detectats aquest tercer trimestre que afirmen estar en 
possessió de vídeos sexuals de la víctima, suposadament 
gravats mentre aquesta mirava pornografia. En el correu 
s’amenaça la víctima amb enviar els vídeos si no es realitza 

un pagament en un determinat període de temps90.  

No obstant això, els casos més habituals són els d’extorsió 
mitjançant ransomware, el programari maliciós que segresta els 
fitxers de l’ordinador fins que es paga un rescat. Aquest tipus 
d’extorsió ha estat perfeccionada per tal de ser més difícil 
d’eradicar, obtenir més diners i, en general, fer més mal a la 
víctima. Els atacs han estat més dirigits i tenen com a objectiu 

una persona o entitat en concret91. 

Un dels casos més rellevants de ransomware al mes de juliol ha 
estat a l’empresa de transport de mercaderies COSCO (China 
Ocean Shipping Company), el qual va fer que la pàgina web, el 
servei de telefonia i les passarel·les VPN i WAN estiguessin 
fora de servei fins que es va solucionar92. 

Anàlogament, una ciutat petita de Canadà, Midland, va patir un 
altre atac de ransomware que va deixar el municipi sense 
sistemes informàtics ni sistemes de tramitació financera  
durant 48 hores, amb la qual cosa no es podien fer pagaments 
amb targeta. L’atac es va produir mitjançant un correu de 
phishing obert per un treballador municipal. En conseqüència, 
les autoritats van pagar el rescat, ja que estava cobert per 
l’assegurança93. El mateix va passar a la ciutat d’Anchorage, 

Alaska, on els funcionaris van haver de treballar amb 
màquines d’escriure durant una setmana, fins que es van 

recuperar de l’atac94.  

Finalment, com a curiositat també destaca un incident a Hong 
Kong, on un hacker va infectar de ransomware tres servidors 
d’un dels proveïdors de sanitat més grans del país. 
Tanmateix, va deixar en un missatge la seva adreça de correu 
electrònic per tornar les claus d’accés sense demanar cap 
rescat. Així doncs, l’incident va quedar en només un 

advertiment95. 

 

 

 

                                                
90 https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2018/09/el-fraude-del-email-con-supuestos-videos-extorsionadores-circula-de-nuevo 
91 http://feedproxy.google.com/~r/nakedsecurity/~3/ya1weyLg6zY/ 
92 https://nakedsecurity.sophos.com/2018/07/27/nerves-jangled-by-new-ransomware-attack-on-shipping-giant/ 
93 https://hotforsecurity.bitdefender.com/blog/ransomware-attack-shuts-down-small-canadian-town-officials-pay-ransom-20331.html 
94 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/bitpaymer-ransomware-infection-forces-alaskan-town-to-use-typewriters-for-a-week/ 
95 https://hotforsecurity.bitdefender.com/blog/hacker-demands-nothing-after-infecting-hong-kong-department-of-health-with-ransomware-20187.html 

El sextorsion és una 
forma d’explotació sexual 
en la qual es fa xantatge 
a una persona amb una 
imatge o vídeo sexual 
seu, on apareix despullat 
o realitzant actes sexuals, 
que generalment ha estat 
compartit prèviament 
mitjançant sexting.  

El sexting és l’acció de 
crear, descarregar o 
enviar missatges de 
contingut sexual, 
generalment imatges o 
vídeos propis, per mitjà 
d'un dispositiu electrònic, 
que pot comportar la 
difusió descontrolada i 
l'ús malintencionat de 

continguts íntims. 
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Conclusions 

En aquest informe s’ha pogut comprovar que, tot i que les vacances d’estiu 

no han aturat l’activitat del cibercrim, sí que minva en alguns àmbits. 

L’activitat de la mineria il·lícita, per exemple, cau sensiblement degut a 

la reducció de la seva rendibilitat, la qual està fortament lligada a la 

baixada del valor de les criptomonedes. El ransomware també mostra una 

tendència global a la baixa, tot i que s’està especialitzant en l’atac contra 

el teixit empresarial perquè ofereix la possibilitat de rescats més quantiosos. 

Tanmateix, les fuites i el robatori de dades no van a la baixa, al contrari, 

la seva progressió és descaradament creixent, amb incidents més 

nombrosos i més greus. Diverses fonts apunten com a causes principals 

els errors en els sistemes d’informació i els errors humans, amb 

aproximadament un 25 % i un 27 % del total d’incidents respectivament96. 

Amb més detall, es tracta de males configuracions dels sistemes, atacs 

d’enginyeria social/phishing i accions malicioses d’insiders que, en 

conjunt, tenen com a punt de partida el factor humà.  

Una altra tendència a l’alça són els atacs al sistema financer, 

especialment a través de troians bancaris, que ja són el tipus més utilitzat 

en les campanyes de difusió de malware, dirigits contra els usuaris. El 

principal mecanisme d’infecció són atacs de phishing o les males 

pràctiques a Internet que, novament, porten a parlar del factor humà. 

Les vulnerabilitats humanes són, doncs, un element clau en l’activitat 

del cibercrim. A més, la tendència és creixent, sobretot tenint en compte la 

complexitat de l’escenari venidor: més tecnologia, major connectivitat, 

noves aplicacions, múltiples dispositius, etc. Definitivament, cal fer 

esforços decidits per donar suport a les persones amb l’objectiu d’enfortir 

els seus criteris i dotar-les d’eines per protegir-se en el ciberespai.  

És bàsic articular programes de formació i conscienciació per a la 

societat en general amb l’objectiu d’obtenir una ciutadania capacitada 

i apoderada digitalment97. Però cal ser conscients de la creixent dificultat 

de configurar de manera segura l’hàbitat digital i de l’habilitat dels 

ciberdelinqüents per trobar contínuament noves fórmules d’atac exitoses.  

Així doncs, cal complementar la formació i la conscienciació amb una 

aposta ferma per eines i automatismes que assisteixin els usuaris i els ajudin 

a combatre les ciberamenaces. D’una banda, és imprescindible apostar per 

regulacions que decantin la responsabilitat als proveïdors de sistemes 

en el disseny de productes segurs i en la implementació de mesures de 

ciberseguretat de fàcil ús. D’altra banda, cal apostar per la intel·ligència 

artificial amb l’objectiu de donar assistència a les persones, a temps 

real i de forma efectiva, per fer front a les amenaces i poder discernir si les 

configuracions que s’estan aplicant són adequades o si el correu electrònic 

que es rep és un missatge de phishing... 

El repte és ambiciós: alinear formació, regulacions, tecnologia i, 

sobretot, una ciutadania implicada.  

                                                
96 https://databreachcalculator.mybluemix.net/assets/2018_Global_Cost_of_a_Data_Breach_Report.pdf 
97 https://internetsegura.cat/habits-ciber-saludables/ 
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