
LA POLICIA LOCAL INFORMA 
 
El 1 de gener de 1999 va entrar en funcionament l´euro a Espanya, però no serà fins el 
2002 quan substituirà definitivament a la peseta. Esta modernització de les monedes i 
bitllets va permetre introduir sistemes de lluita contra la falsificació. Malgrat i això 
sempre hi ha qui intenta burlar la llei. En qualsevol cas, tractant-se de diners, deguem 
estar atents i comprovar la autenticitat. La comprovació no requereix mitjans tècnics 
especials i, una vegada que estiga familiaritzat amb els elements de seguretat, només 
tardarà uns segons a realitzar quatre operacions molt senzilles que es descriuen a 
continuació: Toque, Mire, Gire i Comprove. 
 

Toque la impressió "en relleu". L'especial procés d'impressió 
utilitzat dota als bitllets d'un tacte inconfusible. Les inicials del banc 
Central Europeu, les xifres que indiquen el valor del bitllet i els 
motius de finestres i portes són aspres al tacte, encara que convé 
tindre en compte que el pas del temps i l'ús poden restar eficàcia a 
estes característiques. 

 
 
Mire el bitllet a contrallum. Veurà la marca d'aigua, el fil de 
seguretat i el motiu de coincidència, elements perceptibles per 
ambdós cares del bitllet. 
 
 
 

 
 
Gire el bitllet. En l'anvers dels bitllets de menor valor, es pot veure 
la imatge canviant de la banda hologràfica, i en el revers, la brillantor 
de la banda iridescent. En els de valor més elevat, en anvers es veu 
l'holograma i en el revers, la tinta que canvia de color. 
 
 

Comprove tots els elements de seguretat descrits per a assegurar-se de l'autenticitat del 
bitllet. 
Si una persona és posseïdora d'un bitllet o moneda sospitós de falsedat, pot: 

• Acudir a una entitat de crèdit per exemple, a aquella de què siga client i 
consultar sobre la seua legitimitat.  

• Presentar-lo directament en una sucursal del Banc d'Espanya o en la 
dependència policial més pròxima, on se li informarà, normalment en l'acte, 
sobre la legitimitat o no del bitllet. 

• Enviar-lo per correu certificat al Banc d'Espanya, a l'adreça següent:  
BANC D'ESPANYA 

Departament d'Emissió i Caixa 
Centre Nacional d'Anàlisi 

Alcalá 48 
28014 MADRID 

Mes informació en http://www.bde.es/billemone/segur.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peseta

