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Denunciat un home per falsificar títols de
transport de la xarxa integrada
· L’Àrea de Seguretat del Transport Metropolità dels Mossos d’Esquadra, en
col·laboració amb l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i els operadors del
transport, manté oberta la investigació per Falsificació Documental

Agents de la policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de l’Àrea de Seguretat
del Transport Metropolità (ASMET) han denunciat un home de 54 anys,
nacionalitat espanyola i veí de Terrassa, com a presumpte autor d’un delicte de
falsificació documental.
Els Mossos d’Esquadra van tenir coneixement que hi havia en circulació títols
integrats de transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que havien estat
manipulats per fer-ne un ús fraudulent.
L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va denunciar aquesta pràctica així
com la divulgació d’un tutorial en una coneguda web dedicada a la difusió i
intercanvi de vídeos entre els seus usuaris, on s’hi explicava com manipular un
títol de transport per tal de poder-lo utilitzar de manera reiterada sense validesa
oficial. La web va haver de retirar aquest vídeo atès el tipus d’informació que es
difonia.
Fruit de la investigació, els agents van poder relacionar diverses targetes T-10
del sistema tarifari integrat manipulades seguint el mètode que s’explicava en el
vídeo, i van denunciar l’autor que va declarar en seu policial el passat divendres
9 d’agost.
La unitat d’investigació de l’Àrea de Seguretat del Transport Metropolità, en
col·laboració amb l’ATM i els diferents operadors de transport (Transports
Metropolitans de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies
de Catalunya i Tramvia), manté oberta la investigació per identificar i denunciar
les persones que realitzin o difonguin materials, instruments o tutorials per
manipular o falsificar títols, així com les persones que alterin fraudulentament o
utilitzin els títols manipulats a la xarxa integrada del transport.
Únicament són vàlids els títols que es distribueixen en els punts de venda oficial
dels diversos operadors a la xarxa del transport, a les terminals del ServiCaixa,
als estancs, als quioscos, als establiments de loteria i travesses, i altres
establiments adherits autoritzats.
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