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La lletra de canvi és un document on una persona (lliurador) ordena a un altre (lliurat) pagar 

una determinada quantitat de diners en una data concreta (venciment) a una tercera persona 

(tenidor), normalment una entitat de crèdit. 

Les persones que intervenen en la lletra de canvi són les següents: 

• Lliurador: persona que crea la lletra de canvi i dóna l’ordre de pagament. 

• Lliurat: persona que rep l’ordre de pagament, és a dir, s’ha de fer càrrec del pagament 

quan arribi el venciment. 

• Tenidor: banc a qui el lliurador transmet la lletra perquè el lliurat la pagui. 

• En determinats casos, a la lletra de canvi també poden intervenir-hi altres persones 

que són els avalistes, els endossants i els endossataris. 

El contingut de la lletra de canvi està regulat per llei. Les dades obligatòries de les lletres de 

canvi són: 

• La denominació de lletra de canvi. 

• El manament pur i simple de pagar un import, i amb una moneda (nacional o 

extangera) 

• Nom de la persona que ha de pagar (lliurat). 

• Venciment. Si falta, es considerarà pagadora a la vista. 

• Lloc de pagament. Si falta, es considerarà el lloc designat junt al nom del lliurat. 

• Nom de la persona a qui s’ha d’efectuar el pagament o a la seva ordre (tenidor). 

• Data i lloc de lliurament. En el cas de no estar indicat el lloc, es considera emesa en la 

població del domicili del lliurador. 

• Signatura de qui emet la lletra (lliurador). 

Orientacions per emplenar el model oficial de la lletra de canvi: 

Per emplenar el model oficial de la lletra de canvi cal tenir clar el significat de cada una de les 

dades que demana. Així, en l’anvers de la lletra hi trobem: 

• Lloc de lliurament: localitat o població en què es lliura la lletra. 

• Moneda: moneda en què està expressat l’import de la lletra, per exemple euro, dòlar, 

etc. 

• Import: import de la lletra expressat en xifres. 

• Data de lliurament: dia, mes i any en què es lliura la lletra. 

• Venciment: data en què s’ha de fer el pagament de la lletra. 

• Per aquesta lletra de canvi heu de pagar, al venciment expressat, a: nom del tenidor, 

és el nom de la persona o entitat bancària a l’ordre de la qual s’ha de fer el pagament 

de la lletra. 

• La quantitat de: import de la lletra expressat en lletres. 

• Persona o entitat/Domicili o oficina/Població: persona a qui s’ha de fer el pagament i 

domicili en què s’ha de fer. Normalment és una entitat bancària. 

• CCC: codi del compte bancari on el lliurat domicilia el pagament. 

• Clàusules: hi ha diferents clàusules que es poden fer constar relacionades amb la 

devolució, endossament, interessos, etc. 

• Lliurat: dades d’identificació de lliurat, que és qui ha de pagar la lletra en la data de 

venciment. 

• Lliurador: domicili i signatura, de pròpia mà, del lliurador. 
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• Hi estic d’acord i Data: correspon a l’acceptació de la lletra. El lliurat signa, de pròpia 

mà, per tal de mostrar la seva conformitat amb la lletra. No és un requisit essencial, 

però reforça la confiança en el pagament. A partir d’aquesta data es calculen els 

terminis de venciments a Dies vista i Mesos vista. 

D’altra banda, en el revers de la lletra hi trobem: 

• Per un aval de: indicació de la persona a qui s’avala i la data de l’aval. Es pot avalar a 

qualsevol obligat canviari (acceptant, lliurat o endossant). 

• Nom i domicili de qui avala: dades d’identificació de l’avalador amb la signatura. 

• Pagueu-ho a: indicació de l’endossatari i data de l’endós. 

• Nom i domicili de qui fa l’endós: dades d’identificació de l’endossant amb la signatura. 

• Espai en blanc: destinat a nous endossos, avals, etc. 

Venciment: 

La lletra de canvi s’ha de presentar al pagament en el lloc assenyalat el dia del seu venciment o 

en un dels dos dies laborables següents. 


