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NOvO BILLETE DE 50€

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

NOvO BILLETE DE 50 €: ELEMENTOS DE SEGURIDADE

Doado de comprobar

Ao igual que os billetes da primeira serie, os billetes da serie Europa poden comprobarse doadamente co método «TOQUE, MIRE e XIRE».

Tacto do papel – Toque o billete.  A textura é firme e resistente.
Impresión en relevo – Apréciase unha serie de liñas curtas en relevo nos bordos esquerdo e dereito do billete. Tamén se aprecia relevo no motivo principal, nas letras 
e na cifra grande que indica o valor do billete.

Marca de auga con retrato – Mire o billete a contraluz.  Apréciase un retrato de Europa, o valor do billete e o motivo principal.
Ventá con retrato na holografía – A contraluz, a ventá situada na parte superior da holografía vólvese transparente e mostra un retrato de Europa en ambos os 
dous lados do billete.

Número esmeralda – Este número brillante produce un reflexo metálico que se despraza verticalmente. Tamén cambia a súa cor: do verde esmeralda ao azul escuro.
Holografía – A banda prateada mostra o valor do billete, o motivo principal e o símbolo €.
Ventá con retrato na holografía – A ventá situada na parte superior da holografía mostra un retrato de Europa.  Ao inclinar o billete, a ventá mostra liñas multicolor 
arredor do número que indica o valor do billete. No reverso, aparecen números multicolor que indican o valor do billete.

 1  TOQUE

 2  MIRE

 3  XIRE
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SERIE EUROPA: INFORMACIÓN XERAL

Un medio de pagamento fiable  

Dende a súa entrada en circulación en 2002, os billetes 
en euros convertéronse num símbolo da integración 
europea e nun dos medios de pagamento máis fiables 
do mundo. O noso obxectivo é manter esa confianza 
utilizando a última tecnoloxía para que sexan aínda 
máis seguros. Os billetes en euros son utilizados por 
338 millóns de persoas en 19 países europeos.

Mario Draghi
Presidente do Banco Central Europeu

PRIMEIRA SERIE

SERIE EUROPA

Por qué necesitamos novos billetes?
 
Os elementos de seguridade dos billetes deben mellorarse cada certo tempo para 
protexelos eficazmente contra a falsificación. O aspecto dos billetes da serie Europa 
tamén se renovou. O novo billete de 50 € incorpora unha ventá con retrato visible a 
ambos os dous lados e outros elementos de seguridade mellorados, que fan que a 
súa falsificación sexa aínda máis difícil, pero siga sendo doado de comprobar.

O novo billete de 50 € comezará a circular o 4 de abril de 2017.

Pode obter máis información no enderezo:
www.nuevos-billetes-en-euros.eu

Introdución gradual da nova serie

Os billetes da serie Europa estanse a introducir progresivamente nun período de 
varios anos. Os de 5 €, 10 € e 20 € xa están en circulación e o de 50 € emitirase o 4 
de abril de 2017. Os novos billetes de 100 € e 200 € introduciranse a finais de 2018. 
A nova serie non incluirá billetes de 500 €, dada a preocupación por que a devandita 
denominación poida facilitar actividades ilícitas.

O novo billete de 50 €, como o resto de billetes da serie Europa, circulará xunto cos 
da primeira serie, que seguirán sendo de curso legal. Os billetes en euros manterán 
o seu valor indefinidamente e poderán ser cambiados durante un período ilimitado 
nos bancos centrais nacionais do 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

Para obtener máis información sobre os billetes e as moedas en euros, diríxase ao seu banco 

central nacional ou ao:

Banco Central Europeo

Sonnemannstrasse 20

60314 Frankfurt am Main

Alemaña

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

Correo e.: info@ecb.europa.eu

www.nuevos-billetes-en-euros.eu

www.euro.ecb.europa.eu


