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Aigües de Reus pateix una estafa
informàtica de 56.000 euros
Hi hauria 25 administracions afectades, entre elles el Consell Comarcal del Baix
Ebre

Els delinqüents es feien passar per proveïdors | EP

Un grup d'estafadors informàtics ha robat vuit milions d'euros a entitats públiques
catalanes com ajuntaments, consells comarcals i hospitals, entre les quals a l'empresa pública
Aigües de Reus, amb un import de 56 mil euros, segons ha avançat La Vanguardia. En concret, la
banda es va apropiar de més de mig milió d'euros del Servei Català de Trànsit (SCT), 544.320 de
l'Ajuntament de Viladecans, 498.620 de l'Hospital de Sant Pau i 481.403 euros del Consell
Comarcal del Baix Ebre, segons consta en un informe dels Mossos d'Esquadra al que ha tingut
accés el diari.
Aquest informe ha estat remès al jutjat d'instrucció número cinc de l'Audiència Nacional en el
marc d'una macrocausa que investiga una organització internacional dedicada a estafar entitats
públiques fent-se passar per proveïdors de serveis. A Catalunya hi hauria 25 administracions
afectades.
El modus operandi del grup
Els delinqüents es feien passar per un proveïdor i enviaven un correu informant que havien canviat
de compte per abonar la prestació d'un servei. L'organització obtenia els proveïdors a través del
portal de transparència, imitava el logotip i creava un compte de correu electrònic molt similar a
l'original per reclamar el pagament de les factures. Un cop cobrats els diners, els transferien a
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altres comptes per dificultar el rastre.
La investigació es va iniciar el juliol del 2020 després que el Centre Mèdic Delfos denunciés que
algú els havia suplantat la identitat i havia fet cobraments en el seu nom. La Mutua Universal
Mugenat va interposar una denúncia pels mateixos fets. En ella, informava que havia rebut un
correu del Centre Mèdic indicant un canvi de compte. Es van arribar a fer pagaments per valor de
625.536 euros en dos mesos. Els Mossos van detectar com els delinqüents havien transferit part
d'aquest import a comptes de Budapest (Hongria). Va ser aleshores que, policia i entitats
bancàries, van bloquejar els comptes, però només van poder immobilitzar la meitat dels diners, ja
que la resta ja havien estat transferits.
En una altra estafa, la víctima va ser el Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, que
va rebre uns correus d'uns proveïdors de neteja i que va acabar amb pagaments de més de
600.000 euros. Aquest import va ser transferit a comptes de Romania.
D'altra banda, l'Ajuntament de Molins de Rei va transferir 62.900 euros pel servei de neteja i el
de Begur 127.000 a la suposada empresa de recollida d'escombraries. Una de les estafes més
quantioses la va patir l'Ajuntament de Viladecans, que va abonar al compte dels estafadors
544.000 euros pensant que ho feia a l'empresa que prestava els serveis d'atenció domiciliària.
La banda ha operat més enllà de Catalunya. La Policia nacional va detenir el 2019 a Fuenlabrada
un membre d'aquest grup que portava 22 targetes bancàries que estaven a nom de cinc persones
i algunes portaven la mateixa fotografia. Al seu mòbil es va trobar documentació sobre les estafes.
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