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Seguretat a Internet i Telefonia
-No obrir missatges de correu, d'origen desconegut. Eliminar-lo, directament.
-No executar cap arxiu adjunt que venja amb missatges suggeridors.
-Adopti les mesures necessàries, quan li oferixen "grans regals" i, per a rebre'ls, ha de trucar per telèfon a
prefixos 806
-No facilitar l'adreça electrònica amb "massa" lleugeresa
-Tingui activat, constantment, un antivirus.
-Si pot ser, enviï els seus missatges xifrats.
-No facilitar dades personals si no existeix una completa seguretat sobre qui els va a rebre.
-No facilitar més dades personals que els necessaris.
-Exigir, sempre, "connexions segures".
-Comprovar els certificats de seguretat, en pàgines que requereixen dades personals.
-Utilitzar un bon producte antivirus i actualitzar-lo, freqüentment.
- Extremar la precaució en els arxius que reben en sessions de xat.
Les estafes més freqüents en internet. Son les segënts:
Fraus en subhastes.
Després d'enviar els diners que s'ha adjudicat la subhasta, es rep un producte les característiques del
qual no es corresponen amb les promeses.
Estafes de ISP (Proveïdors de Serveis d'Internet).
És bastant freqüent que els clients poc experts subscriguin contractes on-line sense haver llegit les
clausules, pel que poden trobar-se lligats a un contracte de llarga durada del que no poden sortir si no és
pagant fortes penalitzacions per rescissió anticipada.
Disseny/Promocions de llocs web.
Solen produir-se càrrecs inesperats en la factura del telèfon per serveis que mai es van sol·licitar ni van
contractar.
Abús de targetes de crèdit.
Se sol·licita el nombre de la targeta de crèdit amb l'única finalitat de verificar la seva edat, i posteriorment
se li realitzen càrrecs de difícil cancel·lació.
Oportunitats de Negoci i Estafes del tipus "Treballi des de la seva pròpia casa".
S'oferix l'oportunitat de treballar des de la llar i ser el seu propi cap ensenyant uns plans d'ingressos molt
elevats. Clar que per a començar és necessari invertir en la compra d'alguna maquinària o productes que
mai tenen sortida.

Planes d'Inversió per a fer-se ric ràpidament.
Promeses de rendibilitats molt altes i prediccions financeres amb seguretat absoluta sobre estranys
mercats solen encobrir operacions fraudulentes.
Fraus en viatges o paquets vacacionals.
Consisteix a vendre viatges i allotjaments d'una qualitat superior al servei que realment li prestaran en la
seva destinació, i també poden carregar-li imports per conceptes que no s'havien contractat.
Fraus telefònics.
Un sistema bastant estès en els llocs de sexe consisteix en demanar-li que es baixi un programa i ho
instal·li en el seu ordinador perquè li permet entrar gratuïtament en la Web. Però el que succeïx és que,
sense que vostè ho sàpiga, el programa marca un nombre internacional de pagament (tipus 806 a
Espanya) a través del com s'accedeix a la Web, pel que mentre vostè es diverteix veient fotos i vídeos la
seva factura telefònica s'incrementa a velocitat de vertigen.
Fraus en recomanacions sanitàries.
Receptes miraculoses per a guarir qualsevol malaltia es troben freqüentment en la Xarxa, la majoria
d'elles sense cap respatller mèdic o control d'autoritats sanitàries, pel que a part de ser una estafa, ja que
no produïxen els resultats promesos, poden fins i tot suposar un risc addicional per a la salut del malalt.
Mesures per a evitar els fraus telefònics.
Control de les factures, per a vigilar si la despesa facturada es correspon amb les comunicacions
realitzades.
Comprovar els nombres de telèfons als quals s'ha cridat, per a identificar-los com coneguts. Es donen
casos de facturacions de cridades no realitzades per l'interessat. En aquest cas, abans d'adoptar altres
mesures, consulti als usuaris.
No marcar en el telèfon propi cap numero a requeriment d'un “suposat servei tècnic” ja que es pot
convertir la nostra línia en una espècie d'emissora de totes les cridades que facin ells.
Davant possibles substraccions, tingui precaució amb la correspondència procedent de bancs i
operadores telefòniques perquè, en cas de no rebre informació puntual sobre consums, posar-lo en
coneixement de la companyia, sol·licitant un duplicat i advertint del succeït.
No facilitar els nombres de telèfon, tant fix com mòbil, a persones desconegudes que els sol·licitin, sota
qualsevol pretext, ja que s'han detectat casos en els quals, només, intenten conèixer les característiques
de les línia per a possibles desviacions.
Davant una cridada telefònica equivocada, tallar la comunicació, ràpidament, per a evitar el possible
desviament de cridades a càrrec de la factura de la persona que rep la cridada.
En el cas de tenir contractada la modalitat de "cridada a tres", extremar les precaucions, ja que, amb un
programa informàtic, es pot rastrejar la línia i produir-se una intrusió a ella, per a realitzar cridades
internacionals, a càrrec del titular del telèfon.
No acceptar cridades de cobrament a destinació si no s'està absolutament segur de conèixer a qui ho
demana. Pot tractar-se d'una cridada fraudulenta i pagar despeses de milers de pessetes per l'engany.

Alerta amb el phisishing!!
Què es el phisishing!!
És el terme informàtic que defineix un frau, consistent en la obtenció de dades personals de forma
il·legítima. El més habitual és obtenir les dades bancàries per Internet, enviant correus electrònics que

simulen el nostre banc i que, amb qualsevol excusa, (sovint utilitzen la de reforçar els seus sistemes de
seguretat) ens demanen dades personals, com ara la numeració i el PIN de les nostres targetes.
Els correus utilitzen els logos i els anagrames de les entitats bancàries, i ens enllacen a un lloc web que
clona el de la nostra entitat, simulant la pantalla d’ accés al nostre compte o bé formularis que ens
demana que omplim amb les nostres dades. Un cop omplert el formulari, les dades passen a mans dels
estafadors. Acostumen a afegir l’amenaça de que desactivaran els nostres targetes o bloquejaran els
nostres comptes si no responem a aquests correus.
Un cop tenen les nostres dades bancàries poden efectuar compres per Internet a càrrec al nostre
compte.
Existeix una variant telefònica d’aquest frau: una persona que simula ser un operador del nostre banc, i
amb excuses similars, ens demana les nostres dades personals i/o bancàries.
És un frau molt senzill d’evitar. Només cal saber que cap entitat bancària no ens demanarà mai dades ni
per telèfon ni per correu electrònic.

Phishing avançat (II)
És una variant més moderna del phishing Un e-mail que simula venir d’un remitent de confiança, fins i tot
d’ un organisme oficial ( oficina de correus, un banc o fins i tot la policia) ens informa d’una gestió que
tenim pendent (recollir un paquet a correus, cobrar un taló al nostre banc o recollir una citació de la
policia) i ens indica que cal clicar un enllaç que ens apareix dins del propi missatge de correu. Aquest
enllaç ens portarà a un lloc web on ens instal·larà de forma automàtica, i sovint invisible, un software
maliciós que ens pot causar molts problemes: des de copiar les noves contrasenyes bancàries fins a
infectar el nostre navegador de forma que quan cliquem l’adreça del nostre banc l’ordinador ens porti a
una pàgina falsificada que, tot i tenir l’aspecte original, és una còpia fraudulenta que captarà les nostres
dades i contrasenyes
Tot i que disposar d’un navegador i un antivirus actualitzats que detectin aquests tipus de fraus ens
ajudarà a evitar-los, actuar amb sentit comú és la millor defensa:
Cal que ens acostumem a:
- No clicar enllaços que vinguin en missatges de correu.
- Esborrar i no donar crèdit a qualsevol correu electrònic que us demani dades personals i/o bancàries.
- Recordar que cap entitat bancària ni cap organisme oficial ens demanarà mai cap dada personal per
correu electrònic.
- Desconfiar de trucades telefòniques que diguin provenir de concursos que ens demanen dades, o que
ens fan trucar a d’altres telèfons (generalment telèfons de tarificació especial) per aconseguir el premi o
regal.

Alerta amb les falses revisions de gas i electricitat
Darrerament ens estan arribant a la policia local informacions de persones que han patit estafes i enganys
per part de individus que es fan passar per operaris de les companyies de subministrament de gas i de
llum.
El modus operandi acostuma a ser el mateix: es presenten al domicili persones que diuen ser operaris de
les companyies de gas o electricitat i comuniquen que han de fer una revisió obligatòria. Sovint mostren
carnets d’empreses que poden ser col·laboradores de les companyies de subministrament.
Aquestes persones convencen l’usuari de la necessitat de substituir alguna peça o part de la instal·lació.
Informen que si no es fa aquesta reparació hauran de tancar el subministrament.
També s’han detectat casos en els que abans de la visita, es fa una trucada telefònica a l’interessat
informant-los de la revisió. Normalment aquesta és una trucada “a cegues” en la que la presumpta
empresa no té cap dada de l’abonat, i que amb l’excusa de comprovar les dades, les hi obtenen del propi
client. Cap empresa demana dades per telèfon. Si som clients d’una companyia, ja tenen totes les dades
que necessiten. És molt important no facilitar dades personals per telèfon.
Mesures per evitar fraus
Les companyies subministradores no cobren les revisions obligatòries en efectiu, sinó que ho fan amb el
rebut mensual. Desconfií d’operaris que vulguin cobrar en efectiu. Informi els treballadors, abans no

facin cap reparació, que no pensa pagar en efectiu. Si insisteixen, no dubti en trucar la policia local.
Desconfií d’operaris que els ofereixin descomptes i que els demanen els rebuts bancaris. S’han donat
casos de falsos operaris que han fet ús fraudulent de les dades bancàries.
Normalment aquestes persones actuen en domicilis on hi ha avis sols. Si teniu familiars grans que visquin
sols, informeu-los del contingut d’aquest avis, i, insistiu en que no han de pagar en efectiu cap
reparació que no hagin sol·licitat prèviament, que no ensenyin a ningú rebuts bancaris. Cal que
estiguin alerta i, davant de cap dubte, truquin d’immediat la policia local.
Deixi prop del telèfon dels avis que visquin sols, una targeta o un adhesiu amb els telèfons de la policia
local.

Recomanacions a les persones usuàries del gas butà i del gas natural
Tingueu cura de les Revisions del gas:

•
•
•
•

Desconfieu de les visites inesperades d'empreses instal·ladores de gas que vénen al vostre
domicili per realitzar la revisió del gas butà o del gas natural, si no heu sol·licitat expressament i
prèviament el seu servei o no han estat notificades per les empreses corresponents.
Sol·liciteu sempre el carnet oficial professional. Demaneu que s'acreditin com a instal·ladors de
gas autoritzats per la Generalitat de Catalunya.
No us sentiu pressionats, reflexioneu i no us precipiteu i, davant el dubte, si us ofereixen la
revisió del gas natural, consulteu amb la vostra empresa subministradora ja que només aquesta
és la que ha de fer el control de seguretat de les instal·lacions i aparells.
Si us ofereixen la revisió del gas butà, i no és una empresa de confiança que vosaltres heu
contractat prèviament, no obriu la porta de casa vostra.

Pel que fa al gas butà i la Revisió periòdica, sapigueu que:

•
•
•

•
•
•

•
•

La Revisió periòdica de les instal·lacions fixes de gas butà s'ha de fer cada 5 anys.
La persona titular és qui ha de sol·licitar a una empresa instal·ladora de gas de confiança la
revisió reglamentària. Si no coneixeu cap empresa instal·ladora de gas, sol·liciteu informació als
gremis d'instal·ladors (Ferca).
Heu de tenir cura de la realització de la Revisió periòdica per part d'un instal·lador autoritzat,
demaneu-li un pressupost detallat i complet abans de la realització del servei. Les empreses han
de tenir a disposició dels clients, redactada almenys en català, la tarifa de preus dels materials,
de la mà d'obra, dels transports i/o desplaçaments i de qualsevol altre servei ofert.
Compareu preus.
El tub flexible s'ha de canviar quan caduca i el regulador quan s'ha fet malbé; aquests dos
elements estan exclosos de la revisió.
Una estufa de butà o una cuina mòbil amb una sola bombona connectada per un tub flexible no
necessiten passar la revisió periòdica. Ara bé, la persona titular o usuària ha de tenir en bon
estat d'ús l'aparell i la petita instal·lació associada (regulador acoblat a l'envàs i tub flexible). És
molt important que comproveu la caducitat del tub flexible que connecta l'aparell i que el
reemplaceu abans que caduqui. Els reguladors acoblats a l'envàs no tenen caducitat.
Quan l'instal·lador autoritzat hagi realitzat la revisió, enganxarà un adhesiu que n'acrediti la data i
serveixi de recordatori per a la propera, i també lliurarà un Certificat de Revisió al propietari,
guardeu-lo!
La revisió periòdica s'ha de pagar en efectiu.

Pel que fa al gas natural i la Inspecció periòdica, sapigueu que:

•
•
•
•

L'empresa subministradora de gas natural està obligada a fer una Inspecció periòdica de les
instal·lacions de gas natural i aparells de gas en servei dels seus abonats.
Es realitza cada 5 anys per persones acreditades per l'empresa distribuïdora del gas.
Té un cost econòmic a càrrec de la persona titular de la instal·lació, es tracta d'un import fixat en
la Resolució ECF/969/2007, de 2 de març, per la qual es fixa l'import de les inspeccions
periòdiques de gas.
L'empresa subministradora de gas natural ha de comunicar als veïns de la finca, uns dies abans i
mitjançant un avís, quin dia passarà a fer-la.

•
•
•

També inspecciona les instal·lacions comunes de la finca.
Comproveu la data de la darrera revisió i quan heu de passar la propera.
La Inspecció periòdica genera el Certificat d'Inspecció, que us lliurarà la persona que ha realitzat
la inspecció, i que té una validesa de 5 anys. Guardeu-lo.

Pel que fa a les calderes de gas i de gasoil i el Manteniment, sapigueu que:

•

•
•
•
•

•

Cada any, una empresa instal·ladora-mantenidora ha de realitzar el manteniment de les
Instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció d'aigua
calenta (calderes de gas -amb o sense calefacció-, calderes de gasoil, sistemes d'aire
condicionat).
Hi ha determinades excepcions (termo elèctric, escalfadors instantanis d'aigua calenta...).
No hi ha obligació de tenir un contracte de manteniment; no obstant això, si ja teniu un contracte
de manteniment, aquest us servirà quan sigui el moment.
Els preus són lliures, demaneu el pressupost previ.
Les empreses instal·ladores-mantenidores que es dediquen a la instal·lació i manteniment de les
instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària han d'estar inscrites, en el
RASIC (Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya) i en el Registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (REITE).
L'empresa instal·ladora-mantenidora que realitzi el manteniment col·locarà una etiqueta
autoadhesiva en un lloc visible de cada generador de calor o fred de la instal·lació i l'emplenarà
amb les dades corresponents. També lliurarà el Certificat de Manteniment.

Consells preventius per evitar robatoris
Aquests delictes són comesos per persones que es fan passar per revisors de llum, telèfon, gas o aigua i
aprofiten que els hem donat accés al nostre domicili per un cop dintre sostreure el que poden.
A continuació us fem una explicació de com actuen aquestes persones:
-Acostumen a presentar-se dues persones
- Habitualment diuen que pertanyen a una empresa d'electricitat, aigua, telèfon o de gas
- no mostren la identificació de l'empresa, si que porten papers amb el logotip de l'empresa, però no
targeta identificativa (amb fotografia i dades personals)
- Intenten convèncer a la víctima que estan autoritzats, bé per fer una revisió, bé els hi ofereixen preus
millors dels que estan pagant.
-En ocasions els hi pregunten detalls d'una factura (obtenen així dades de caràcter personal), d'aquesta
manera la víctima com ha de perdre més temps en buscar la resposta, els convida a entrar.
- Troben desperfectes a la instal·lació, i convencen a la víctima d'arreglar-ho, ja que si hi va un inspector,
haurà de pagar per no complir la normativa
-Una vegada dins de la casa, un d'ells busca qualsevol excusa per anar al bany (és quan aprofita per
prendre joies, diners i altres objectes valuosos petits)
-La majoria d'aquests individus no acostumen a ser violents
Consells de Seguretat:
-No obrir la porta a persones desconegudes
-Les companyies de la llum, el gas, aigua, telèfon, quan han de fer la revisió o qualsevol altre gestió, han
de trucar al client i quedar un dia i hora determinats (com una visita mèdica).
-Si es presenta un d'aquests treballadors sense previ avís, no tenim cap obligació en deixar-lo passar,
encara que insisteixin, A CASA NOSTRE NOMÉS ENTRA QUI NOSALTRES VOLEM.
-S'ha de demanar sempre la identificació personal del treballador i fer les comprovacions telefòniques que
creiem adients.
-Important: mentre es facin les comprovacions, el treballador no ha d'estar dins de casa, que s'esperi fora.
-Per fer la comprovació telefònica, s'ha de trucar als telèfons que ens faciliten les companyies en els
rebuts i/o factures, s'ha de desconfiar del número de telèfon que ens pugui facilitar el possible instal·lador.
-Mai s'ha d'obrir la porta a cap persona a través del intèrfon, encara que ens diguin el nom d'un veí, que
l'obri la persona interessada.
-En cas de ser víctimes o testimonis de fets com els que s'han explicat, haurien d'avisar al telèf.
d'emergències 112.

Estafes "Timos"
Tradicionals
Estafa de la "estampita".
La víctima és abordat per una persona que aparenta ser disminuït psíquic, que ensenya una borsa plena
de bitllets de mil. L'estafador, no dóna cap importància al que duu dient-li a la víctima que en la borsa duu
"estampitas". És en aquest moment quan altre casual ciutadà s'acosta i convenç a la víctima perquè li
compri la borsa a l'estafador i fins a li acompanya al banc perquè no li passi gens. Quan la víctima obre la
borsa comprova que no conté bitllets sinó tacs de retallades de paper.
Els "trileros".
Freqüent en fires i mercats. Un grup de llests posen en una taula o caixa de cartró, tres cubilets, una bola
petita i comencen a fer com si apostessin a endevinar sota quina cubilet està la bola, guanyant sempre.
Quan et convencen per a jugar sempre encertes fins que jugues una quantitat important. L'estafador que
mou la bola té una habilitat especial per a ocultar-la de manera que mai encerti la persona que aposta.
Estafa del Nazaré.
L'estafador crea una societat mercantil que comença a efectuar compres a uns incauts proveïdors,
abonant al principi les primeres adquisicions en efectiu, fins que s'aconsegueix obtenir la confiança
d'aquells. Els proveïdors estan encantats amb que els paguin amb diner efectiu gens més lliurar la
comanda, així que no protesten quan els fa una compra realment gran i empra com forma de pagament
lletres de canvi i pagarés, domiciliats contra comptes bancaris sense fons i , abans que venci el primer
termini, l'estafador ha venut tot a mitjan preu i ha desaparegut.
Estafa del "Tocomocho".
L'estafa sol desenvolupar-se en llocs de trànsit (estacions, caixers, etc.) Una persona se't acosta amb un
bitllet de loteria premiat i que per les presses no pot cobrar. L'amic vol vendre-te'l per molt menys del
premi que conté. Per a donar major credibilitat interromp altre aparent transeünt (ganxo) que sol afirmar
l'autenticitat del premi exhibint un llistat de bitllets premiats en un periòdic antic. La víctima accedeix a
aportar la quantitat dels diners premiats i quan va a recuperar-lo a la finestreta de la loteria comprova que
el bitllet és fals.
Estafa de l'instal·lador.
Els estafadors es personen en el domicili de la víctima. Van vestits amb un mono de treball i normalment
manifesten ser instal·ladors d'una empresa de gas i vénen a realitzar una revisió tècnica. Normalment es
limiten a canviar un tros de la goma del gas i posteriorment cobren preus abusius. Comprovi que realment
són els operaris de l'empresa subministradora; una bona forma de discriminar els instal·ladors oficials
d'empreses de subministrament de gas o electricitat respecte d'aquells fraudulents es demanar sempre
que us carreguin l'import de la inspecció i/o treballs realitzats a la factura mensual. Els instal·ladorsinspectors oficials us realitzaran aquesta gestió sense cap problema, els no oficials us demanran l'import
en metàl·lic. Davant cap dubte truqueu als números telefònics d'atenció al client de les empreses de
subministrament
Estafes amb diners y targes
Billets tintats.
S'ensenya a la víctima un maletí ple de cartolines negres. La primera és un bitllet enfosquit amb tinta que
al mullar-lo amb un producte màgic es converteix en un bitllet de 1000 duros. Se li oferix per un mòdic
preu el maletí i el producte per a netejar-los, però tots els altre so simples cartolines negres.
Estafa del reemborsament.

Les víctimes, paguen 60 € cadascun per a rebre contra reemborsament una «invitació» per a acudir a un
congrés benèfic, suposadament organitzat per una agència informativa que desconeixia l'assumpte, en el
qual anaven a rebre un premi valorat en 2.000 €.
Estafa de l'e-mail i la targeta visa.
Reps un e-mail informant-te que se't va a carregar en compte una compra feta amb la teva VISA però que
tu no has fet. Et dóna un nombre d'informació suposadament gratuït del tipus 90- 6234567 que resulta ser
un 906 molt car. En comptes d'això, si haguessis anat al teu banc i haguessis anul·lat el pagament
directament no t'arribaria una factura de telèfon engruixada.
Estafa del llaç libanès.
La manera en la qual es perpetra és la següent: els estafadors introduïxen el anomenat "llaç" que sol ser,
la majoria de les vegades, una cinta magnetoscópica, generalment pel·lícula de cassettes de vídeo
perquè
el
caixer
no
reconegui
la
introducció
d'una
targeta
en
el
mateix.
D'aquesta manera, la víctima, quan arriba al caixer per a realitzar qualsevol transacció, de seguida
comprova que la targeta s'ha quedat embussada en la ranura i que no pot operar.
En aquest moment, apareix un dels estafadors, fent-se passar per bon samarità i oferint-li ajuda. Li facilita
el seu telèfon mòbil i li diu que es comuniqui amb la sucursal bancària perquè allí li ajudin".
A l'altre costat de la línia es troba el segon estafador, que li demana a la víctima que marqui vuit xifres en
el telèfon; les últimes quatre deuen ser les del nombre de seguretat de la targeta de crèdit.
Quan s'ha realitzat aquesta operació, la víctima contempla amb estupefacció que, malgrat tot, la targeta
de crèdit no és retornada pel caixer, així que finalment abandona el lloc, moment en el qual els estafadors
aprofiten per a recollir la mateixa i utilitzar-la, al conèixer el codi d'accés a la mateixa.
Duplicat de la banda magnètica.
Duplicat de la banda magnètica: En aquest cas es tracten de tècniques més sofisticades i, per tant,
proporcionen beneficis més sucosos. "Basti amb recordar l'escàndol que va suposar la detenció d'una
banda d'estafadors que duplicaven les dades de les targetes d'un peatge de l'autopista A-7".
La manera d'operar? Senzillament tenien a dos persones "compinxades" que, en la cabina de peatge,
"duplicaven" les targetes de crèdit amb un lector de bandes magnètiques portàtil, de petites dimensions.
La silicona.
La "silicona": Menys artesà i complicat que els anteriors, consisteix senzillament a introduir qualsevol tipus
d'objecte
que
impideixi
la
sortida
de
diners
del
caixer
automàtic.
Una vegada que l'usuari, desesperat, abandona el caixer automàtic, els estafadors aprofiten per a
desbloquejar la terminal i treure els diners".
Possibles estafes en les línies 806.
Ofertes de treball.
Se anuncian generalmente en las páginas de ofertas de empleo de los diarios. Los teleoperadores
realizan un largo cuestionario, prolongando al máximo la duración de la llamada. En ocasiones, solicitan
incluso una fotografía o un currículo por escrito para dar una apariencia de credibilidad al timo. Pero en
realidad, nunca se recibe respuesta ya que los trabajos no existen.
Regals i premis.
L'usuari rep una cridada, una carta o un e-mail on se li informa que *ha ganado un sorteig o que una
empresa ha decidit fer-li un regal. Per a més informació, una línia 906. La cridada a aquest nombre pot
tenir diversos resultats: una convocatòria a una presentació comercial on s'intentarà que l'usuari compri un
producte, l'assistència del qual és indispensable per a rebre el regal; l'explicació que el regal consisteix en
diverses nits en un hotel o apartament, però amb la condició d'abonar el menjar o unes suposades
despeses de gestió; la confirmació d'un fantàstic regal, del que únicament caldrà pagar unes despeses
d'enviament sospitosament alts; i fins i tot un llarg missatge gravat que avisa que totes les línies estan
ocupades.

Pàgines Web 'gratuïtes'.
Nombroses pàgines Web, generalment eròtiques o pornogràfices, que s'anuncien com gratuïtes
condicionen el seu visionat a que l'usuari instal·li en el seu ordinador un programa, ocultant o dissimulant
que la funció del mateix és desconnectar el mòdem per a tornar-lo a connectar a Internet, però a través de
línies 806. Tenint en compte les elevades tarifes d'aquestes línies, l'internautes pot arribar a pagar fins a
més de 60 euros per una hora de connexió a la xarxa.
Línias eròticas.
En ocasions, el que es presenta com una conversa eròtica es reduïx a un simple enregistrament. Així
mateix, qui atenen aquests telèfons fan el possible, com en la resta de línies 806, per perllongar al màxim
les cridades.
Estafes amb vendes
Estafes multinivell/piramidals.
Pretenen fer-te venedor d'un producte exclusiu i molt car. El negoci que et proposen no és que benes uns
pocs tu mateix, sinó que captis a més persones perquè embenen ells, prometent-te un percentatge dels
benefici que generin.
Estafes "Inverteixi en borsa i faci's ric ràpidament sense arriscar".
Un supòsit expert corredor de borsa t'informa confidencialment que disposa d'informació privilegiada de
certes companyies que va a fer que pugin en la borsa una barbaritat. Solen ser persones persuasives i
amb dots de comunicació, de manera que al final li confies els teus estalvis. Després poden passar
diverses coses: Que desaparegui amb ells i no tornis a veure'l, que la borsa sigui l'encarregada que les
teves flamants accions adquirides fa poc no serveixin per res, o bé que hagi sort i guanyis de casualitat
alguns diners.
Estafes amb antiguitats o relíquies.
Les antiguitats i relíquies són un dels objectes preferits pels *estafadores/, ja que si es dóna amb una
persona prou ingènua, és molt fàcil fer passar un llibre vell en alemany per la segona Bíblia que va
imprimir Guttemberg. Pel que fa a les relíquies religioses, la cosa és encara més senzilla per a l'estafador,
ja que l'afany de posseir articles religiosos que van pertànyer als sants fa que la raó s'esmussi.
Estafes amb llibres.
Podem distingir dues versions, d'una banda està el venedor d'enciclopèdies a domicili, que en nom d'una
coneguda editorial, oferix una enciclopèdia a un preu de "ganga", això sí, pagadores en efectiu. Després
de
fer
efectiu
el
total
de
l'import,
l'enciclopèdia
no
serà
servida
mai
L'altra versió és bastant més macabra, ja que l'estafador sense escrúpols llegix les esqueles del periòdic i
va a casa del difunt a lliurar una Bíblia carísima que suposadament el finat acabava de comprar. Moltes
vegades els familiars, emocionats, decideixen conservar aquest últim record i accedeixen a pagar-la per
ser l'últim desig del ser volgut.

