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NOU BItLLEt DE 50€ 

Anvers Revers

NOU BItLLEt DE 50 €

www.nuevos-billetes-en-euros.eu
www.euro.ecb.europa.eu

NOU BItLLEt DE 50 €: ELEMENtS DE SEGUREtAt

Fàcil de comprovar

De la mateixa manera que els bitllets de la primera sèrie, els bitllets de la sèrie Europa es poden comprovar fàcilment amb el mètode «TOQUE,  MIRE i GIRE».

Tacte del paper – Toque el bitllet. La textura és ferma i resistent.
Impressió en relleu – S’aprecia una sèrie de línies curtes en relleu a les vores esquerra i dreta del bitllet. També s’aprecia relleu al motiu principal, a les lletres i a la xifra 
gran que indica el valor del bitllet.

Marca d’aigua amb retrat – Mire el bitllet a contraclaror. S’hi aprecia un retrat d’Europa, el valor del bitllet i el motiu principal.
Finestra amb retrat a l’holograma –  A contraclaror, la finestra situada a la part superior de l’holograma esdevé transparent i mostra un retrat d’Europa en ambdós 
costats del bitllet.

Número maragda – Este número brillant produïx un reflex metàl·lic que es desplaça verticalment. També canvia el color del maragda al blau fosc.
Holograma – La llista platejada mostra el valor del bitllet, el motiu principal i el símbol €.
Finestra amb retrat a l’holograma – La finestra situada a la part superior de l’holograma mostra un retrat d’Europa. En inclinar el bitllet, la finestra mostra línies multicolor 
al voltant del número que indica el valor del bitllet.  Al revers apareixen nombres multicolor que indiquen el valor del bitllet.

 1  tOQUE

 2  MIRE

 3  GIRE
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SèRIE EUROPA: INFORMACIÓ GENERAL

Un mitjà de pagament fiable  

Des que van entrar en circulació el 2002, els bitllets en 
euros s’han convertit en un símbol de la integració 
europea i en un dels mitjans de pagament més fiables 
del món. El nostre objectiu és mantindre esta confiança 
utilitzant l’última tecnologia perquè siguen encara més 
segurs. Els bitllets en euros són utilizats per 339 milions 
de persones a 19 països europeus.

Mario Draghi
President del Banc Central Europeu

PRIMERA SèRIE

SèRIE EUROPA

Por què necessitem nous bitllets?
 
Els elements de seguretat dels bitllets s’han de millorar cada cert temps per 
protegir-los eficaçment contra la falsificació. L’aspecte dels bitllets de la sèrie Europa 
també s’ha renovat. El nou bitllet de 50 € incorpora una finestra amb retrat visible a 
ambdós costats i altres elements de seguretat millorats, que fan que la seua 
falsificació siga encara més difícil però que continue sent fàcil de comprovar.

El nou bitllet de 50 € començarà a circular el 4 d’abril de 2017.

En pot obtindre més informació a l’adreça:
www.nuevos-billetes-en-euros.eu

Introducció gradual de la nova sèrie

Els bitllets de la sèrie Europa s’estan introduint progressivament al llarg de diversos 
anys. Els de 5 €, 10 € i 20 € ja estan en circulació i el de 50 € s’emetrà el 4 d’abril de 
2017. Els nous bitllets de 100 € i 200 € s’introduiran a la darreria del 2018. La nova 
sèrie no inclourà bitllets de 500 €, atesa la preocupació perquè esta denominació 
puga facilitar activitats il·lícites.

El nou bitllet de 50 €, com la resta de bitllets de la sèrie Europa, circularà juntament 
amb els de la primera sèrie, que continuaran sent de curs legal. Els billets en euros 
mantindran el seu valor indefinidament i es podran canviar durant un període 
il·limitat als bancs centrals nacionals de l’Eurosistema.

www.bde.es

www.centralbank.gov.cy

www.bcl.lu

www.oenb.at

www.bsi.si

www.eestipank.ee

www.bundesbank.de

www.bankofgreece.gr

www.bancaditalia.it

www.nbs.sk

www.bof.fi

www.lb.lt

www.dnb.nl

www.centralbankmalta.org

www.banque-france.fr

www.centralbank.ie

www.bank.lv

www.bportugal.pt

www.nbb.be

Per obtindre més informació sobre els bitllets i les monedes en euros, dirigisca’s al seu banc 

central nacional o al:

Banc Central Europeu

Sonnemannstrasse 20

60314 Frankfurt am Main

Alemanya

tel.: +49 69 1344 7455 / Fax: +49 69 1344 7401

Adreça electrònica: info@ecb.europa.eu

www.nuevos-billetes-en-euros.eu

www.euro.ecb.europa.eu


