
 

 

 

CIRCULAR Nº 4/20 

Barcelona, 4 de febrero 2020 

 

ASUNTO: Información recibida de los Mossos d’Esquadra. 

Estimado socio: 

Le transcribimos a continuación la información que nos ha facilitado el Cap de la Unitat Central de 

Joc i Apostes de los Mossos d’Esquadra para que la hagamos extensiva a nuestros asociados: 

 

“Posem en el seu coneixement, per tal que ho facin extensiu amb els seus associats, uns fets delictius 

comesos a l’interior de salons de joc ubicats a la localitat de Madrid: 

Es tracta d’individus d’origen xinès que operen en parella, els quals introdueixen monedes falses de 2 

euros a les màquines recreatives, fent ús de dos tipus de monedes: 

• Espanyola:  Revers amb el rostre del rei  

• Alemanya: Revers amb una àliga  

Ambdues monedes de l’any 2013. 

Porten gran quantitat de monedes falsificades en una bossa de mà o bossa tipus “ronyonera” i van 

provant diferents màquines fins que en localitzen una que els hi accepta les monedes. 

També aprofiten l’avinentesa per canviar les monedes falses per bitllets de curs legal.  

Una de les màquines afectades és de l’empresa MERKUR DOSNIHA.”  

 

Atentamente, 

 
 



 

 

 
 

CIRCULAR Nº 4/20 

Barcelona, 4 de febrer 2020 

 

ASSUMPTE: Informació rebuda dels Mossos d’Esquadra. 

Benvolgut soci: 

Li transcrivim a continuació la informació que ens ha facilitat el Cap de la Unitat Central de Joc i 

Apostes de los Mossos d’Esquadra perquè la fem extensiva als nostres associats: 

 

“Posem en el seu coneixement, per tal que ho facin extensiu amb els seus associats, uns fets delictius 

comesos a l’interior de salons de joc ubicats a la localitat de Madrid: 

Es tracta d’individus d’origen xinès que operen en parella, els quals introdueixen monedes falses de 2 

euros a les màquines recreatives, fent ús de dos tipus de monedes: 

• Espanyola:  Revers amb el rostre del rei  

• Alemanya: Revers amb una àliga  

Ambdues monedes de l’any 2013. 

Porten gran quantitat de monedes falsificades en una bossa de mà o bossa tipus “ronyonera” i van 

provant diferents màquines fins que en localitzen una que els hi accepta les monedes. 

També aprofiten l’avinentesa per canviar les monedes falses per bitllets de curs legal.  

Una de les màquines afectades és de l’empresa MERKUR DOSNIHA.”  

 

Atentament, 

 
 


