
La correspondència 

comercial

OBJECTIUS

• Conèixer els tipus de cartes comercials utilitzats més habi-
tualment.

• Saber fer cartes comercials segons les diverses situacions
derivades de les operacions de compravenda.

• Redactar les comunicacions breus que es produeixen en
l’empresa privada.

• Aprendre a realitzar el certificat com a document acredi-
tatiu i que es produeix a l’empresa privada.

• Identificar els tipus i les mides del paper que s’ha d’utilit-
zar en els diferents tipus de documents que estudiarem.5



5.1 Est i ls de les cartes 

comercials

Els estils, pel que fa a les cartes comercials, fan referència a
l’ús, el costum, la forma o la moda en la manera de distri-
buir les diferents parts que la componen.

Hi ha diversos estils en la carta comercial, els principals i més
utilitzats són:

– modern

– modern modificat

– professional

– evolucionat

Cal afegir que cada empresa utilitza l’estil o el model de 
carta comercial de manera particular o personal; ara bé, 
no es poden oblidar els elements que la componen, que
poden tenir variacions en la distribució o en la col.locació,
tant en els apartats que s’han estudiat en la unitat anterior
com en els que veurem en aquesta unitat.

Estil modern

Aquest tipus està caracteritzat per la senzillesa en la dis-
tribució i per la rapidesa a l’hora de mecanografiar-lo. Les
parts de la carta comercial analitzada en la unitat anterior
comencen al marge esquerre del paper, i no es deixa gens
de sagnat.

Aquesta modalitat és molt pràctica quan les cartes es fan amb
màquina d’escriure, perquè només hem de posar marges 
al principi de la carta i no cal tabular, ni sagnar. En la figu-
ra 5.1. en veiem un exemple.

Estil modern modificat

És un estil molt semblant a l’estil modern, excepte en l’apar-
tat del destinatari, que se situa a la banda dreta. El comiat
i la signatura, se situen des del centre de la carta cap al mar-
ge dret.

Si el sobre és tipus finestra a l’esquerra, el destinatari s’haurà
d’indicar a l’esquerra (figura 5.2).

Estil professional

En l’estil professional només se sagna la salutació i el
començament de cada paràgraf. Se sagna de 2 a 3 cm o
de 7 a 10 pulsacions de l’espaiador.

L’apartat del destinatari el situarem a la dreta. El comiat i la
signatura s’escriuen, o bé al marge dret, o bé des del cen-
tre de la carta cap a la dreta.

Aquest estil fa més àgil la lectura de la carta, perquè visual-
ment és més agradable per la distribució dels elements (figu-
ra 5.3).

Estil evolucionat

Aquest estil sorgeix com a alternativa a les relacions mercantils
actuals, que pretenen simplificar el contingut de les cartes
comercials tractant el tema directament.

Per assolir aquest objectiu s’eliminen la salutació i el comiat,
i la resta dels elements es distribueixen seguint qualsevol dels
tres estils comentats anteriorment. Cada vegada hi ha més
empreses que trien aquest estil evolucionat com a model de
carta. En veureu un exemple a la figura 5.4.

5.2 Classif i cació 

de les cartes comercials

Podem classificar les cartes comercials en tres blocs segons
el contingut o el motiu:

– Cartes d’informes: informes comercials i informes perso-
nals, entre d’altres.

– Cartes de comanda: sol.licitud d’informació, de coman-
da en ferm, d’acceptació o de modificació de la comanda,
d’alteració de les condicions de la comanda i de denegació,
entre les més freqüents.

– Cartes de reclamació: de comanda i d’impagat.

Les cartes comercials, independentment de l’extensió, s’es-
criuen sempre en DIN A-4.

Cartes d’informes

En podem distingir dos tipus:

– Informes comercials: Són cartes adreçades a altres per-
sones del mateix ram, de la mateixa activitat, entitats de
crèdit, etc., per sol.licitar informació sobre clients o pro-
veïdors, futurs o actuals, referida a aspectes com ara la
solvència econòmica, la seriositat o la projecció.

Aquests informes s’han d’escriure amb precisió, s’han
d’indicar el motius de la sol.licitud de la informació i s’ha
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MMaaggaazziinnee,,  SSAA
Illes Formigues, 181 n/ref: AM/gp
17007 Girona Assumpte: nou horari de comandes

FOTO-PREMSA, SL
Pl. Sant Esteve, 14
07500 MANACOR

Benvolguts senyors,

A causa dels ajustos i de les innovacions que portem a terme en el nostre sistema de distribució d’àmbit estatal,
us fem saber que a partir del mes d’octubre les comandes s’hauran de fer abans de les 14.00 h del dia 3 de
cada mes.

Com podreu observar, gràcies a aquest sistema, que incorpora els últims avenços tecnològics, les vostres coman-
des s’atendran una setmana abans, cosa que ens afavoreix a tots.

Rebeu una cordial salutació.

Magazine, SA

Aina Martorell Puigcorbet
Cap del departament de vendes

Girona, 15 d’agost de 20__

Fig. 5.1. Exemple de carta comercial en estil modern
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OOOOLLLL IIIIVVVVEEEESSSSAAAA
C. Països Catalans, 12

50170 MEQUINENSA (Baix Cinca)

• •
METAL.LÚRGICA, SL.
Polígon industrial Les Fonts Assumpte: Resposta a la devolució del gir
Parcel.la 122
08921 SANTA COLOMA DE GRAMENET

• •

Distingits senyors,

Acusem recepció de la vostra atenta carta del 31 d’agost on reclamàveu el principal del gir n. 1258/02 de set-
cents noranta-vuit euros amb catorze cèntims (798,14 €), més quaranta-vuit euros amb onze cèntims (48,11 €)
de despeses de la devolució.

Amb aquest efecte us hem de manifestar que d’acord amb la conversa telefònica que vam mantenir amb el 
senyor Ruiz, a principi de juliol, vam transferir l’import del gir al Banc del Llobregat, SA, amb una deducció 
del 5 % per pagament immediat, tal com ho vam acordar.

Us adjuntem la fotocòpia de la transferència, d’un import 758,23 € (ja hi ha la deducció del 5 %).

Permeteu que us recomanem, ja que ha estat la primera incidència de pagaments entre les dues empreses, que
us poseu en contacte amb la vostra entitat de crèdit, per poder aclarir aquest assumpte.

Esperem la vostra resposta.

Atentament,

OLIVESA
Departament de comptabilitat

Mequinensa, 8 de setembre de 200_

Fig. 5.2. Carta comercial en estil modern modificat
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Polígon industrial Les Fonts
Parcel.la 122
08921 SANTA COLOMA DE GRAMENET
Tel.: 936 789 821 Assumpte: Confirmació transferència n/favor

OLIVESA
C. Països Catalans, 12
50170 MEQUINENSA

(Baix Cinca)

Benvolguts senyors,

Ens plau comunicar-vos que rebuda la vostra carta de 8 de setembre, i després de seguir les
vostres indicacions, ja que als nostres extractes no hi constava cap incidència comptable, ens vam
posar en contacte amb l’entitat de crèdit.

L’import que ens vau transferir el banc el va pagar al compte d’un altre client, i no al nostre.

Després que l’entitat de crèdit reconegués l’error, va ingressar al nostre compte l’import que
havíeu transferit.

Us demanem que ens disculpeu per les despeses que us vam carregar al compte, l’import 
de les quals de seguida anul.larem. 

El senyor Ruiz va entendre que si no vam rebre l’import que s’havia acordat telefònicament,
es giraria pel total facturat.

Rebeu una cordial salutació.

Metal.lúrgica, SL

Cecília Ferrer Ferrer
Cap de comptabilitat

Santa Coloma de Gramenet, 12 de setembre de 200_

Fig. 5.3. Estil professional de carta comercial. (El destinatari ha d’estar a la dreta quan el sobre tingui la finestra a la dreta.)
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C. Mistral, 32
46740 CARCAIXENT (Ribera Alta)
Tel.: 962 739 840      Fax: 962 757 701

TELESOFTWARE, SA
C. Diana, 153
43205 REUS (Baix Camp)

Us adjuntem un xec de compte corrent n. 1201214-2, sèrie AC, contra el Banc de la Ribera, SA, d’un
import de TRES MIL CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (3163,32 €), corres-
ponents al pagament de la factura n. 453/03.

OFIJET, SL

ANNEX: Taló c/c Banc de la Ribera, de 3 163,32 euros

20 de desembre de 2003

Fig. 5.4. Exemple de carta comercial en estil evolucionat

OOOO FFFF IIII JJJJ EEEE TTTT,,,,     SSSS LLLL



de fer referència a la confidencialitat de les dades que es
rebran. En tens un exemple en la figura 5.5.

– Informes personals: Són cartes adreçades a empreses
per sol.licitar informació sobre persones que hi han tre-
ballat.

Quan es demanen informes d’una empresa o d’una perso-
na la carta s’ha de redactar d’una manera hàbil i respec-
tuosa, i s’ha d’esmentar sempre que es respectarà la confi-
dencialitat de la informació.

Cartes de comanda

En podem distingir diversos tipus

– Sol.licitud d’informació. Són cartes adreçades a proveï-
dors potencials o habituals on se sol.licita informació sobre
els productes amb l’objectiu de fer una comanda.

S’ha d’exposar clarament el tipus d’informació que 
volem, per exemple els productes que ens interessen, 
les condicions de la venda, etc. En tens un exemple en la
figura 5.6.

– Carta de comanda en ferm. Quan l’empresa clienta rep
la informació enviada pel proveïdor, es fa la comanda per
escrit i signada.

Perquè no hi hagi situacions indesitjables, hi ha d’ha-
ver una descripció detallada de la comanda, que ge-
neralment ha de contenir informació sobre els següents 
elements: tipus d’article, referència de l’article, quanti-
tat de tots els articles, preu unitari, import total, tipus 
de pagament, descomptes, si n’hi ha, termini de lliu-
rament i lloc de recepció. En tens un exemple en la fi-
gura 5.7.

– Carta d’acceptació de la comanda. És el tipus de text que
envia el venedor o proveïdor al client, on comunica 
l’aprovació o l’acceptació de la comanda.

Són cartes simples per indicar l’acceptació de la coman-
da, de manera que no és necessari repetir les condicions
de la comanda, si és que no hi ha hagut alguna incidèn-
cia o diferència en les condicions. Si hi ha alguna modi-
ficació que altera la comanda s’ha de comunicar imme-
diatament al client.

Si es tracta de la denegació de la comanda, s’ha de co-
municar de manera que el client no se senti ofès perquè
això no afecti futures relacions. En tens un exemple en la
figura 5.8.

– Carta de cobrament de comanda. Són les cartes que
envia el proveïdor al client on adjunta el document que ha
causat la venda, és a dir, la factura comercial.

La majoria de vegades només s’envia la factura. No 
obstant això, també es pot adjuntar una carta per espe-
cificar el tipus de pagament. En tens un exemple en la 
figura 5.9.

Cartes de reclamació

En podem distingir dos tipus:

– Carta de reclamació de comanda. És un text que envia
el client al proveïdor per exposar qüestions com ara
incidències o desperfectes en la mercaderia que ha rebut.
Aquestes anomalies poden fer referència a qüestions com
ara la quantitat, algun error en el tipus d’article, a la mer-
caderia defectuosa, etc.

Aquestes circumstàncies o situacions provoquen un tipus
de cartes comercials que s’han de redactar amb cor-
recció. Cal tenir una actitud cortesa amb el venedor,
però no s’ha d’obviar la seriositat i fermesa en la recla-
mació, que s’ha d’emfasitzar segons la gravetat de la
qüestió.

Si el client té la raó en les reclamacions, s’han de dema-
nar disculpes i s’han d’aportar solucions. Si l’error és del
client, s’ha de redactar el text amb tacte i correcció, i se
li ha de fer entendre que l’equivocació ha estat seva. En
tens un exemple en la figura 5.10.

– Carta de reclamació d’impagat. Aquest tipus de document
es redacta quan el client no ha complert les condicions pac-
tades en la comanda sobre el pagament.

Aquestes cartes són desagradables i ingrates quan van
adreçades a clients que ja són morosos.

El text ha de ser breu i s’ha de notar la fermesa, per part
del reclamant, per cobrar la quantitat endeutada. No
obstant això, s’ha de notar un grau de col.laboració per
poder arribar a una solució. Aquesta col.laboració o
aquestes facilitats han d’anar decreixent a mesura que el
client no respongui satisfactòriament.

Recorda que les cartes per demora en el pagament en 
un principi no tenen com a objectiu perdre un client, 
sinó cobrar un deute. En tens un exemple en la figu-
ra 5.11.
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Tel.: 964 324 150
Fax: 964 324 155
Apartat: 252

Assumpte: Sol.licitud d’informes comercials

BANC MEDITERRANI
C/ Jaume I, 8
12004 CASTELLÓ DE LA PLANA

Benvolguts senyors,

Us preguem que ens enviïn amb la major rapidesa possible informes comercials de l’empresa 
TECNOSOFT, SL, de Tortosa.

Aquesta petició està motivada per la comanda que ens ha fet aquesta empresa per primera 
vegada.

Els informes que rebem els tractarem amb confidencialitat i, com d’altres vegades, l’import d’aquest
estudi és a càrrec nostre.

Atentament,

PLATAFORMA, SA

Carme Torné Barri
Cap de vendes

Castelló de la Plana, 20 de març de 200_

Polígon Industrial Pullman Parcel.la 102, bloc 3 12006 CASTELLÓ DE LA PLANA

Fig. 5.5. Informe comercial (estil modern modificat)

PLATAFORMA, S APLATAFORMA, S A
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C/ de l’Ebre, 132
43500 TORTOSA (Baix Ebre)
Tel.: 977 322 514
Fax: 977 652 890

ASSUMPTE: Sol.licitud de catàleg

s/ref: PLATAFORMA, SA
n/ref: CZ/rd Polígon industrial Pullman
s/escrit: Parcel.la 102, bloc 3
n/escrit: 12006 CASTELLÓ DE LA PLANA

Distingits senyors, 

Ens plau posar-nos en contacte amb vostès amb l’objecte de sol.licitar informació sobre els 
productes que fabriquen, ja que volem estudiar la possibilitat de fer una comanda.

Els preguem que ens enviïn el catàleg dels seus articles, i que ens indiquin el termini de lliurament,
els tipus de pagaments i el mitjà de transport.

Esperem notícies seves.

Rebin una cordial salutació.

TECNOSOFT, SL

Carles Sarlé Peris
Cap de compres

Tortosa, 12 de març de 200_

Fig. 5.6. Carta de comanda per sol.licitar informació (estil modern). El destinatari ha d’estar a la banda dreta si el sobre té la finestra a la dreta.

TECNOSOFT, SLTECNOSOFT, SL
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Tel.: 977 322 514
Fax: 977 652 890
Apartat 325

C/ de l’Ebre 132
43500 TORTOSA (Baix Ebre)

s/ref: PLATAFORMA, SA
n/ref: CZ/hj Polígon Industrial Pullman
s/escrit: Parcel.la 102, bloc 3
n/escrit: 12006 CASTELLÓ DE LA PLANA

Assumpte: comanda

Distingits senyors,

Acusem recepció de la carta de 12 de març on adjuntàveu els catàlegs dels vostres productes. 
A aquest efecte ens plau fer-vos la comanda següent:

20 unitats de l’article A a 9,02 €/unitat

80 unitats de l’article B a 11,24 €/unitat

70 unitats de l’article C a 13,88 €/unitat

90 unitats de l’article D a 5,23 €/unitat

Condicions:

– Preus sense IVA.

– Tipus de pagament: gir a 90 dies data de la factura.

– Termini de lliurament: 15 dies a partir de l’acceptació de la comanda.

Atentament,

TECNOSOFT, SL

Carles Sarlé Peris
Cap de compres

Tortosa, 18 de març de 200_

Fig. 5.7. Carta de comanda en ferm (estil modern modificat)

TECNOSOFT, SLTECNOSOFT, SL
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Tel.: 964 324 150
Fax: 964 324 155
Apartat 252

Assumpte: Confirmació de comanda

TECNOSOFT, SL
C/ de l’Ebre, 132
43500 TORTOSA (Baix Ebre)

Ens plau haver rebut la vostra comanda del 18 de març, amb la qual estem conformes en tot.

Atendrem la comanda en un termini d’uns 15 dies, i us la farem arribar amb l’empresa de 
transports TRANSCOSA.

Us agraïm la confiança.

PLATAFORMA, SA

Carme Torné Barri
Cap de vendes

CT/vb

Castelló de la Plana, 21 de març de 200_

Polígon Industrial Pullman Parcel.la 102, bloc 3 12006 CASTELLÓ DE LA PLANA

Fig. 5.8. Carta de confirmació de comanda (estil evolucionat)

PLATAFORMA, S APLATAFORMA, S A
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Tel.: 964 324 150
Fax: 964 324 155
Apartat 252

Assumpte: Fra. núm. 3152/XX

TECNOSOFT, SL
C/ de l’Ebre, 132
43500 TORTOSA (Baix Ebre)

Distingits senyors,

Adjuntem la fra. núm. 3152/XX, corresponent a la comanda del 18 de març, l’import de la qual
puja a 3 526,35 €.

Us recordem que per efectuar el cobrament hem posat en circulació un efecte amb venciment 
el 25 de maig, domiciliat a la Caixa de l’Ebre, agència 5 d’aquesta localitat i CCC: 
4070 0000 49 5025 0065 78.

Atentament,

PLATAFORMA, SA

Lluís Perelló Carbonell
Cap de comptabilitat

Castelló de la Plana, 26 de març de 200_

ANNEX: Factura núm. 3152/XX de 25/03/XX LP/lq

Polígon Industrial Pullman Parcel.la 102, bloc 3 12006 CASTELLÓ DE LA PLANA

Fig. 5.9. Carta de cobrament de comanda (estil professional)

PLATAFORMA, S APLATAFORMA, S A
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Tel.: 977 322 514
Fax: 977 652 890
Apartat 325

C/ de l’Ebre 132
43500 TORTOSA (Baix Ebre)

s/ref: PLATAFORMA, SA
n/ref: CZ/hj Polígon Industrial Pullman
s/escrit: Parcel.la 102, bloc 3
n/escrit: 12006 CASTELLÓ DE LA PLANA

Assumpte: comanda incompleta

Distingits senyors,

Avui mateix hem rebut la comanda núm. 102 i hem observat que falta un paquet dels tres que 
havíem sol.licitat.

Probablement la causa deu haver estat un error del vostre departament de magatzem, per la qual
cosa us preguem que realitzeu les gestions pertinents per solucionar el problema.

Esperem notícies vostres.

Atentament,

TECNOSOFT, SL

Carles Saré Peris
Cap de compres

Tortosa, 31 de març de 200_

Fig. 5.10. Carta de reclamació de comanda (estil modern)

TECNOSOFT, SLTECNOSOFT, SL
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Tel.: 964 324 150
Fax: 964 324 155
Apartat 252

Assumpte: Devolució efecte

TECNOSOFT, SL
C/ de l’Ebre, 132
43500 TORTOSA (Baix Ebre)

Hem rebut la devolució del nostre efecte de venciment del 25 de maig, el valor nominal del qual
és de 3 526,35 €.

Suposem que aquesta devolució ha estat motivada per causes alienes a la vostra voluntat.

Aquest impagat ha produït unes despeses de devolució de 219,52 €, segons que indica la 
fotocòpia bancària que us adjuntem.

Us demanem que us poseu en contacte amb nosaltres per buscar una solució al més aviat 
possible.

PLATAFORMA, SA

Lluís Perelló Carbonell
Cap de comptabilitat

Castelló de la Plana, 2 de juny de 2003

ANNEX: Fotocòpia de les despeses de devolució.

Polígon Industrial Pullman Parcel.la 102, bloc 3 12006 CASTELLÓ DE LA PLANA

Fig. 5.11. Carta de reclamació d’impagats (estil evolucionat)

PLATAFORMA, S APLATAFORMA, S A



Aquests models de cartes són exemples de la corres-
pondència que hi ha entre empreses. Són freqüents les car-
tes de confirmació de comanda rebuda, la carta que es-
criuria TECNOSOFT, SL per disculpar-se de l’impagat o la
carta de PLATAFORMA, SA que explicaria que del seu ma-
gatzem en van sortir tres paquets, etc., i com aquestes, una
infinitat de cartes comercials relacionades amb les diferents
situacions per les quals pot passar una empresa en les se-
ves relacions comercials.

5.3 Comunicacions breus 

i de caràcter intern

En aquest apartat s’inclouen les cartes o textos que tracten
assumptes breus i concisos. Les principals comunicacions
breus són:

– Carta circular

– Saluda

– Comunicacions de caràcter intern

Carta circular

És el tipus de carta comercial que fan servir les empreses per
comunicar algun esdeveniment a altres persones o a altres
empreses, com ara canvis de domicili, de raó social, inaugu-
ració de sucursals o agències, llançament d’articles nous, etc.
També s’utilitzen dins de l’empresa per comunicar assumptes
d’interès general com ara canvis d’horaris, distribució de 
les vacances, de torns, de procediments de treball, etc. Per a
aquest tipus de comunicacions la qualitat del paper i de la
impressió és inferior.

D’aquest tipus de cartes se’n fan moltes còpies, per la qual
cosa s’han d’utilitzar els mitjans de reproducció més adequats.
Les còpies han de tenir l’aspecte d’un original per aconse-
guir un enfocament personalitzat.

La redacció de circulars segueix uns criteris semblants als 
de les cartes comercials, però s’ha d’evitar que el contin-
gut sigui lllarg i s’ha de procurar que els paràgrafs siguin
curts.

La distribució del text o de les parts de la circular és molt sem-
blant a la de la carta comercial en general. En les figures 5.12
i 5.13 en tens dos exemples.

Saluda

És el tipus de comunicació que normalment fan servir els direc-
tors d’empreses, entitats públiques i autoritats pels motius
següents:

– Mostra d’agraïment

– Invitació a actes

– Preses de possessió

– Anunci de canvi de domicili social

– Altres

Un saluda consta de les següents parts (figura 5.14):

– Inici

– Contingut

– Final

En l’inici s’hi ha d’indicar el càrrec de la persona que sa-
luda, i la raó social de l’empresa o l’entitat. A continuació
hi ha d’aparèixer la paraula saluda (figura 5.15).

Aquesta part del saluda normalment ja està impresa en el
model i centrada respecte dels marges, d’uns 4 cm aproxi-
madament.

76

Fig. 5.12. Parts del saluda



77

L’empresa MOTLLURES I ENVASOS, SL, amb domicili
social al Polígon industrial Pla de la Vallonga, parcel.la K,
zona M, 03006 Alacant, escriu una carta comercial (d’es-
til modern modificat) al client HORTA I CIA. carrer del Rec,

102, 46410 Sueca, per comunicar la inauguració d’una
nova oficina al carrer 1 de maig, 135, 46410 Sueca. Signa
la carta Paula Picó Gramanet, directora comercial.

E x em p l e  1

Polígon Industrial Pla de la Vallonga
Parcel.la K, zona M
03006 ALACANT
Tel.: 962 564 781

HORTA I CIA.
C/ del Rec, 102
46410 SUECA (Ribera Baixa)

Distingit client,

Us estem molt agraïts per l’atenció que ens teniu, cosa que ens anima a continuar millorant
els nostres productes, i a oferir qualitat i bons preus.

Com sabeu, ens trobem en una fase d’expansió, per la qual cosa ens plau comunicar-vos 
l’obertura d’una nova sucursal de la nostra empresa, a

C/ 1 de Maig, 135
46410 SUECA (Ribera Baixa)

on tindreu a la vostra disposició tots els nostres productes, i on us atendrem com hem fet fins
ara i com us mereixeu, des que ens honreu com a client fidel.

Ens plaurà rebre-us a les nostres oficines.

Rebeu una cordial salutació

MOTLLURES I ENVASOS, SL

Paula Picó Gramanet
Directora comercial

Alacant, 5 de maig de 200_

Fig. 5.13. Exemple de carta circular (estil modern modificat)

MOTLLURES I ENVASOS, SL
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MOTLLURES I ENVASOS, SL
03006 ALACANT
Tel.: 962 564 781

DORA, SA
C/ de l’Amargura, 22
46870 ONTINYENT (Vall d’Albaida)

Benvolguts senyors,

Com sabeu, la teleinformàtica s’imposa en totes les comunicacions comercials, i és per això
que hem decidit disposar de correu electrònic i de lloc web, i partir d’avui mateix estan a la
vostra disposició.

Us preguem que anoteu la nostra adreça electrònica i l’adreça del lloc web:

c/e: motllen@ctv.es

www.motllen.com

D’altra banda els indiquem la nostra clau pública,

AA:00:AZ:35:8B:32:BC:7N:A4:NJ

que correspon a la nostra certificació electrònica que, com sabeu, assegura la confidencia-
litat en les transaccions comercials per correu electrònic.

Rebeu una cordial salutació.

MOTLLURES I ENVASOS, SL

Paula Picó Gramanet
Directora comercial

Alacant, 22 de juliol de 200_

Fig. 5.14. Carta circular (estil professional)
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Fig. 5.15. Parts d’un saluda

Inici

Contingut

Final

Sra. MÒNICA BOADAS PELLEJÀ, directora de l’empresa Contenidors Plàstics, SA, agraïts per la col.labo-
ració de la seva empresa en la campanya Apila la pila, li preguem que faci extens el nostre agraïment a la resta
de treballadors de l’empresa.

La Conselleria de Medi Ambient

i

Ordenació del Territori

de la Generalitat de Catalunya

Saluda

Sofia Ramos Aleu

aprofita l’avinentesa per reiterar-li l
‚
agraïment i la seva consideració

més distingida.

Barcelona, 9 de febrer de 2004



En el contingut, s’ha d’indicar primer en majúscules el nom
i els cognoms de la persona destinatària, si no tenim aques-
ta dada escriurem el càrrec, i després s’exposen els motius
de l’enviament del saluda.

El final consta de les parts següents:

– Nom i cognoms de la persona que envia el saluda.

– Comiat, que ha de ser breu i amable, com ara «aprofita
l’avinentesa per reiterar-li l’agraïment i la seva conside-
ració més distingida», «aprofita l’ocasió per reiterar-li la
seva consideració i estima» o «té l’honor d’oferir-li la seva
consideracó personal més distingida».

– Localitat i data d’acompliment (figura 5.15).

En un saluda s’han de tenir presents les normes següents:

– Es redacta sempre en tercera persona.

– L’interlineat ha de ser doble.

– El contingut ha de ser breu.

– No se signa.

– No hi ha de figurar el segell de l’empresa.

– No s’hi indica l’adreça del destinatari.

Comunicats de caràcter intern

Aquest document serveix perquè els diferents departaments
o seccions d’una empresa es comuniquin entre si.

Consta de les parts següents:

– Inici

– Contingut

– Final

L’inici conté els elements següents:

– Nom o raó social (capçalera). Aquí no hi ha d’aparèixer
ni l’adreça ni el telèfon, perquè és un comunicat de caràc-
ter intern.

– Data.

– La paraula DE seguida del nom del departament o del nom
del responsable que envia la nota.

– La paraula A seguida del nom del departament o de la per-
sona destinatària.

– Assumpte o resum del motiu del contingut.

En la part del contingut s’ha d’especificar el motiu de la comu-
nicació. S’ha de deixar un interliniat doble, i els marges han
de tenir entre 4 i 6 cm a l’esquerra, i entres 2 i 4 cm a la
dreta.

L’exposició dels fets ha de ser breu i clara, i s’ha d’exposar
d’una manera molt directa el motiu de la carta.

En la part final hi ha d’haver la signatura de la persona que
envia el missatge (figura 5.16).

Segons el sistema d’organització de l’empresa, tant les car-
tes circulars internes com les notes (comunicacions de caràc-
ter intern) poden portar l’apartat «Ref.» (referència) o «núm.»
(número) que, generalment, consta d’un número d’ordre i de
dos dígits de l’any actual, d’aquesta manera cada any es
comença de nou amb una numeració correlativa. De la
mateixa manera, es pot donar la circumstància que es vol indi-
car que les cartes han estat llegides pels destinataris (sobre-
tot pel que fa a les notes internes). Per aquest motiu, per a
les circulars internes s’omple un formulari anomenat nota de
circulació, que és un document que signen les persones rela-
cionades amb les qüestions que fan referència a la circular.
Per a les notes internes, només cal la signatura del destina-
tari en la còpia que li arriba i es torna a l’emissor.

L’ús del paper com a suport per aquest tipus de comunica-
cions internes està en desús, a causa de la utilització de pro-
grames clients de correu electrònic amb processadors de tex-
tos. Els avantatges d’aquests nous sistemes són la rapidesa
en els enviaments a un o diversos destinataris, la confiden-
cialitat i la possibilitat de la irrefutabilitat del missatge (jus-
tificant de recepció).

5.4 Certif i cat

Tant en les empreses privades com en les entitats públiques
és habitual redactar textos que justifiquen o donen fe d’un fet
o d’una situació. Aquesta justificació s’anomena certificat.

Es poden redactar per diversos motius: la durada de la 
jornada laboral, temps de permanència en una empresa, re-
tribucions que s’han rebut durant un determinat període 
de temps, assistència a un curs, acreditacions de diversos 
tipus, etc.
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Fig. 5.16. Exemple de comunicat de caràcter intern

TEISA, SATEISA, SA
DATA: 15 de febrer de 2004

DE: Cap del departament de fabricació

A: Cap del departament de compres

ASSUMPTE: Petició de compra de peces del transformador

Us prego que feu les gestions oportunes per adquirir dues
peces amb referència MKL-500, que són necessàries per 
muntar els transformadors de les rentadores del model 
CFG-400.

Signatura

Motiu del
comunicat

Capçalera

Resum del
comunicat

Data
Persona i/o departament 

que envia la nota
Persona i/o departament 

que rep la nota



El certificat consta del següents elements, independentment
que l’entitat emissora sigui pública o privada:

– Inici

– Contingut

– Final

El contingut de cada part varia segons si és una empresa
pública o privada qui envia el certificat (taula 5.1).

En una empresa privada l’inici consta de:

– Capçalera. S’indica el nom o la raó social, en majúscu-
les, de l’empresa que fa el certificat, l’adreça, el codi pos-
tal, la població i el telèfon.

– Identificació de l’emissor. Hi ha d’haver el nom i els cog-
noms, en minúscula, de la persona que signa el certificat,
i a continuació el càrrec que ocupa a l’empresa.

El contingut s’introdueix amb la forma CERTIFICO: Que...,
i després hi ha els apartats següents:

– Identificació del sol.licitant. Habitualment el certificat es
fa perquè una persona l’ha sol.licitat, i se n’han d’escriu-
re el nom i els cognoms en majúscules, si el sol.licitant és
una empresa, se n’ha d’escriure la raó social.

– Motiu del certificat. S’ha de fer constar amb claredat i d’una
manera concisa els elements que se certifiquen i que
incumbeixen o interessen al sol.licitant.

– Fórmula de certificació. Si el certificat s’expedeix per
motius genèrics i comuns o no determinats, s’ha d’escriu-
re la fórmula següent: «I perquè consti, signo aquest cer-
tificat». Si se sol.licita per algun motiu en concret, ha de
constar en l’espai indicat en la frase següent: «I perquè
consti i a efectes de –aquí es posa el motiu–, signo aquest
certificat».

S’acostuma a redactar en primera persona. 

Al final del certificat hi han de constar el lloc, la data de 
l’emissió del certificat, i la signatura de l’emissor. No són
necessaris ni el nom ni el càrrec perquè ja s’indiquen al
començament del text.

Si hi ha el segell de l’empresa, recorda que ha d’anar a l’es-
querra de la signatura, mai al damunt, tant si és de tinta o
dels anomenats secs (segells que fan relleu al paper).

Si l’emissor és l’Administració, la distribució del certificat és
la següent:

A l’inici hi ha d’haver els elements següents:

– Capçalera. Hi ha d’haver el nom de la conselleria o 
del ministeri que expedeix el certificat, i la direcció or-
gànica, com ara Direcció General, Negociat, Dependèn-
cia, etc.

– Motiu. Hi ha d’haver la causa que motiva el certificat, com
ara assistència a cursos, les retencions practicades, etc.

A la part del contingut s’han d’especificar els elements
següents:

– Identificació de l’emissor, amb nom i cognoms.

– Càrrec.

– Identificació del sol.licitant, amb nom i cognoms o raó
social.

– Objecte. S’inicia amb la paraula CERTIFICO, i a la línia
següent es comencen a enumerar els elements que com-
ponen el certificat de la manera següent:

Primer: Que...

Segon: Que...

Tercer: Que...

i tots els punts i constàncies que siguin necessaris.
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Taula 5.1. Resum dels diferents models de certificat

Inici

Empresa privada Administració

Final

Contingut

– Capçalera

– Identificació 
de l’emissor

– Capçalera

– Motiu 
o descripció

– Lloc

– Data

– Signatura

– Lloc

– Data

– Signatura

– CERTIFICA:
Que...

– Identificació del
sol.licitant

– Motiu

– Efectes

– Identificació 
emissor/càrrec

– Identificació 
del sol.licitant

– Objecte: 
CERTIFICA

– PRIMER: Que...

– SEGON: Que...

– Efectes

– Termini
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Si només s’ha de certificar un punt, no s’ha d’enumerar res.

– Fórmula de certificació. S’indica el motiu pel qual se
sol.licita el certificat.

– Termini. Si el certificat acredita situacions que amb el
temps poden variar, se n’ha de precisar el període de vi-
gència.

Al final del certificat hi ha d’haver el lloc i la data d’expe-
dició del document, i la signatura de la persona que l’emet. 

Si s’autentica amb un segell, no s’ha de marcar al damunt
de la signatura.

En les figures 5.17 i 5.18 podeu trobar exemples dels dos
tipus de certificats.

Treballes al departament de personal de l’empresa
CAMINS I PORTS, SA, amb domicili social al carrer
Verdaguer, 112, 08290 Cerdanyola del Vallès. A la
mateixa empresa també hi treballa en Ramon Castelló
Pasqual, en la categoria d’ajudant de laboratori des del
12 de maig de 1991. Aquest treballador té una retribució

anual bruta de 15.210,47 euros, i aquest any té permís
de vacances entre el 15 de juliol i el 14 d’agost. La teva
cap, Olímpia Collet de la Vega, et demana que facis un
certificat per al Sr. Castelló que indiqui les dades que aca-
bem d’explicar.

E x em p l e  2

CAMINS I PORTS, SA

Olímpia Collet de la Vega, cap de personal de l’empresa Camins i Ports, SA, amb domicili social al carrer
Verdaguer, 112 a Cerdanyola del Vallès.

CERTIFICO: Que el senyor Ramon Castelló Pasqual treballa en aquesta empresa en la categoria 
d’ajudant de laboratori, des del 12 de maig de 1991, amb una retribució anual 
de 15.210,47 euros, i aquest any el seu període de vacances és del 15 de juliol al 
14 d’agost. 

I perquè consti, signo aquest certificat.

Cerdanyola del Vallès, 15 de febrer de 2005

C. Verdaguer, 112 08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS Tel.: 935 141 215

Fig. 5.17. Certificat emès per una empresa privada
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CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT

Certificat de distribució i gaudi de vacances i rendes

Manel Niubó Soler, cap del Negociat de personal de la Conselleria de Medi Ambient, a sol.licitud de la
senyora Rosalia Buenafuente Cantavella, consultades les dades de Conselleria,

CERTIFICO:

Primer: Que la sol.licitant va prendre possessió com a funcionària pública, en la categoria 
d’ajudant de laboratori d’aquesta Conselleria, el dia 14 de juny de 1990.

Segon: Que la retribució bruta anual corresponent a l’últim any va ser de 17404,91 euros.

Tercer: Que el període de vacances que li correspon a la sol.licitant comprèn de l’1 de juny al 
30 de juny, ambdós dies inclosos.

El certificat s’expedeix com a justificat per a l’entitat de la Caixa d’Estalvis, SA, a efectes de la petició de
la interessada per a places de monitors en el programa «Escola d’Estiu».

Barcelona, 15 de maig de 2004

Fig. 5.18. Certificat expedit per una entitat pública
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5.5 Mida del paper 

segons els documents

En el quadre següent et mostrem de manera esquemàtica les
diferents mides del paper que has d’utilitzar per a cada
document, tenint en compte sempre l’extensió del contingut.

Model d’escrit

Carta circular
Saluda
Comunicats de caràcter
intern
Certificat

A-4
A-4
A-4

A-4

—
A-5
A-5

—

Principal Secundari

1. Anomena els diferents estils que es poden utilitzar
en la correspondència comercial.

2. Assenyala les diferències entre l’estil modern i el
professional.

3. En quin estil no s’utilitzen la fórmula de salutació i
comiat?

4. Indica les parts principals de la carta comercial.

5. Com es redacta la carta en què se sol.liciten infor-
mes comercials?

6. Quins requisits indispensables han de complir les
cartes de comanda?

7. Assenyala les característiques i els requisits mínims
de les cartes d’acceptació de comanda.

8. Quina finalitat té la carta de reclamació d’impagat?

9. Com es classifiquen les comunicacions breus i de
caràcter intern?

10. Per quins motius s’utilitza la carta circular?

11. Descriu les parts del saluda.

12. Què s’ha de tenir present quan es redacta un sa-
luda?

13. Quina és la funció de les comunicacions de caràcter
intern?

14. Què és un certificat?

15. Explica les diferents distribucions del certificat se-
gons l’emissor que l’expedeixi.

E x e r c i c i s

Bolígraf intel.ligent

L’empresa holandesa LCI ha inventat un bolígraf que porta
incorporat un microprocessador i uns sensors capaços de
reconèixer la pressió i el grau d’inclinació en l’escriptura de
la persona que el fa servir, i si la informació emmagatze-
mada a la base de dades del bolígraf no coincideix amb
la de l’usuari, el bolígraf intel.ligent fa sonar una alarma.

Bolígraf que no s’esborra

Que la tinta del bolígraf es pugui esborrar està molt bé,
però aquest avantatge no és tan bo per les signatures dels
talons, dels xecs, etc.; l’empresa Reynolds ven el bolígraf
antifrau, que té una tinta resistent, ideal per als bancs!

Bolígraf que s’esborra

Gillettze, la famosa empresa nord-americana, va paten-
tar l’any 1979 el primer bolígraf la tinta del qual es pot
esborrar. S’anomena Eraser Mate.

Bolígraf

El famós bolígraf va ser inventat pel periodista hongarès
Laszlo Biro, l’any 1938.

Fotocòpies, no gràcies
L’empresa de Canadà Nocopy va inventar un paper que
no es pot fotocopiar, d’aquesta manera s’assegura la con-
fidencialitat de la informació.

La primera fotocopiadora
La primera fotocopiadora que es va posar a la venda va
ser de la marca Xerox l’any 1959. Era el model Xerox 914.

Paper carbó
El famós paper carbó, que serveix per fer còpies dels tex-
tos que escrivim, el va inventar l’anglès Wedgwood a prin-
cipi del segle XIX. Actualment és una eina en desús.

Retolador
És un invent japonès patentat per l’empresa Pantel que el
va començar a comercialitzar l’any 1963.

Xerocòpia
La xerocòpia o avís de venciment que utilitzen les entitats
de crèdit per enviar la fotocòpia de les lletres de venciment
ràpid va ser inventada, i d’aquí en ve el nom, per la marca
de fotocopiadores Xerox.

Saps que . . .
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1. A partir d’aquestes fitxes, redacta les cartes que et pro-
posem.

a) L’empresa COSMOS, SA, escriu amb data 22/03/04
a l’empresa WORLD, SAL, per sol.licitar informació
sobre els diversos programes, ja que vol fer una
comanda.

b) WORLD, SAL, escriu a COSMOS, SA, el dia
27/03/04. Adjunta a la carta un fullet il.lustratiu 
dels programes. En el fullet s’indiquen les condicions
generals de la comanda.

c) COSMOS, SA, fa a WORLD, SAL, la comanda
següent, amb data 31/03/04:

– 9 programes de gestió per a clíniques dentals 
GESDENT, a 385 € la unitat.

– 7 programes de gestió per a bugaderies GESNET,
a 797 € la unitat.

– 7 programes per a despatx d’advocatss LEXBUFET,
a 693 € la unitat.

– 6 programes de gestió per a benzineres GESTOIL,
a 589 € la unitat.

– 8 programes de gestió per a ferreteries FERRE-
GEST, a 725 € la unitat.

Forma de pagament: gir a 30 i 60 dies a partir de la
data de factura.

Lloc de lliurament: c. Príncep de Viana, 212

Termini: immediat

d ) WORLD, SAL, escriu a COSMOS, SA, per comunicar-
li que accepta la comanda. Data: 05/04/04.

e) WORLD, SAL, escriu a COSMOS, SA, i adjunta a la
carta la factura número 7212-P, de data 07/04/04.
A la carta recorda el venciment i l’import de les 
lletres.

Per calcular l’import total de la factura s’han de tenir
en compte les dades següents:

– No hi ha descomptes.

– Tipus d’IVA: general.

Data de la carta: 08/04/04
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C

COSMOS, SA
C/ Príncep de Viana, 212, 10è 3a
08001 BARCELONA

Gerent: Marc Torres Verí
Directora de vendes: Maria Vallès Oslo
Auxiliar administratiu: Lluís Roma Roure

Activitat: venda de maquinari i programari

P

COMERCIAL DE PAUL
Pl. de la Llibertat, 12
43330 RIUDOMS (Baix Camp)

Propietari: Francesc Giné de Paul

Activitat: venda de productes informàtics 
i d’oficina

W

WORLD, SAL
Av. de l’Estació, 55A-59B
08700 IGUALADA (Anoia)

Gerent: Manel Ripoll Vidres
Administrativa: Cecília Carlet Jaume

Activitat: elaboració de maquinari



f ) COSMOS, SA, escriu a WORLD, SAL, per indicar que
ha rebut la comanda i que tot és correcte. Data:
11/04/04.

g) El primer efecte es tanca abans del venciment, però
el segon es torna. WORLD, SAL, escriu a COS-
MOS, SA, per demanar informació sobre l’impagat
i ofereix dues solucions: a) enviar un taló per l’import 
de l’impagat més les despeses de devolució; b) un 
gir nou amb venciment en 40 dies naturals a par-
tir del venciment de la lletra impagada, l’import 
de la qual és el valor nominal anterior, les despe-
ses de devolució i les noves despeses (143,04 €). 
Data de la carta: 13/06/04. Despeses de devolució:
104,28 €.

h) Amb data 15/06/04, COSMOS, SA, es disculpa.
Indica que ha passat per una situació transitòria de
problemes de liquidesa. Entre les solucions possibles
proposades per WORLD, SAL, escull un nou gir.
Redacta la carta.

i ) Francesc Giné de Paul, propietari de COMERCIAL DE
PAUL, escriu a WORLD, SAL, per comunicar que en
la comanda núm. 322 de data 22/11/04 troba 
a faltar els cinc programes de gestió comptable
MEDITERRÀNIA que va demanar. Data de la carta:
24/11/04.

j ) WORLD, SAL., escriu a COMERCIAL DE PAUL el 
dia 27/11/04 per disculpar-se per l’error comès, ja
que, efectivament, els programes no s’han enviat 
a causa d’una equivocació en el departament de
magatzem. Procedeixen immediatament a enviar-
los per via urgent mitjançant una empresa de missat-
geria.

k) WORLD, SAL, envia la factura núm. 322/04 a
COMERCIAL DE PAUL. En la carta que adjunta els 
prega que enviïn un xec o taló de compte corrent nomi-
natiu, tal com consta en les condicions de comanda 
i en la mateixa factura. Data: 02/12/04.

l) COMERCIAL DE PAUL escriu a WORLD, SAL, per
comunicar-los que envia el xec per un import de 
1958,40 €. Data: 07/12/04.

m) L’empresa COSMOS, SA, expedeix un certificat d’in-
gressos al treballador Lluís Roma (NIF: 70.258.144-M)
corresponent a les retribucions brutes anuals, a la
Seguretat Social i a les retencions practicades, que
necessita per fer la declaració de la renda.

Dades:

– Retribució íntegra: 13 900,33 €

– Seguretat Social: 860,77 €

– Retenció practicada: 1 668,04 €

– Data d’expedició: 18/03/04

n) WORLD, SAL, expedeix un certificat a favor de Cecí-
lia Carlet, en el qual s’indica que fa sis anys que 
treballa a l’empresa, amb aquesta categoria profes-
sional i amb un horari laboral de 9,30 h a 13,30 h 
i de 16,00 h a 19,30 h, de dilluns a divendres.
Dissabte, de 10,00 h a 12,00 h. Data d’expedició:
26/02/04.

o) WORLD, SAL, escriu un saluda al Sr. Ignasi Solà Ruiz,
gerent de Ceràmica i Color, per convidar-lo a la pre-
sentació del nou programa informàtic GESMOL, que
tindrà lloc el dia 15/04/04 a l’hotel NH Igualada
d’Igualada.

p) La directora de vendes de COSMOS, SA, sol.licita 
al departament de comptabilitat, i amb data de 
3 d’abril de 2004, mitjançant un comunicat de ca-
ràcter intern, extractes dels clients de l’empresa.

q) WORLD, SAL, envia una circular als seus clients per
informar-los del llançament d’un nou programa de 
gestió, GESMOL, per a la gestió integrada de comp-
tabilitat, facturació i personal, destinat a la petita i mit-
jana empresa. Data: abril de 2005.
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2. Amb les dades d’aquestes empreses, redacta les cartes
que et proposem a continuació:

a) L’empresa ELECTRODIS escriu, amb data 02/04/04,
a DIGITAL per sol.licitar informació sobre els diferents
models de televisors de 21, 25 i 29 polzades, i estu-
diar la possibilitat de formular una comanda.

b) DIGITAL escriu a ELECTRODIS el dia 05/04/04.
Adjunta a la carta un fullet il.lustratiu dels diferents
models de televisors. En el fullet s’indiquen les condi-
cions generals de comanda.

c) ELECTRODIS, en rebre el catàleg i estudiar-ne els
preus i les condicions de venda, escriu, amb data
08/04/04, a DIGITAL i sol.licita que en comptes d’u-
tilitzar com a mitjà de transport l’empresa «El ràpid»,
faci aquesta tasca l’empresa TRANSMED, que és la
que utilitzen per aquest tipus d’operacions.

d ) Amb data 12/04/04, DIGITAL contesta a ELECTRODIS
i indica que no té cap inconvenient amb el canvi
d’empresa de transport.

e) Amb data 16/04/04, ELECTRODIS fa a DIGITAL la
comanda següent:

– 4 televisors de 21” model KVX-100 411,69 €
unitat

– 8 televisors de 25” model XV-102 568,56 €
unitat

– 4 televisors de 29” model CD-103 841,42 €
unitat

10 % de descompte

– Transports i assegurances 114,19 €

– Lloc de lliurament: c/ de la Cera, 23, Sant Joan
Despí

– Termini: 10 dies

– Pagament: 50% mitjançant xec bancari creuat espe-
mitjançant una lletra amb venciment 90 d/d/fac-
tura.

f ) Amb data 19/04/04 DIGITAL respon a ELECTRODIS
comunicant-los que accepta la comanda.

g) Amb data 23/04/04 ELECTRODIS escriu a DIGITAL
i indica que als televisors de 25” model XV-102, els
falta el comandament a distància, i els prega que els
els enviïn al més aviat possible.
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D

DIGITAL, SA
Av. de l’Empordà, 30-38
17600 FIGUERES (Alt Empordà)

Director: Ignasi Huguet Morell
Cap de personal: Jaume Casellas Serna
Administratiu: Alfons Boadas Martorell

Activitat: fabricació de televisors

E

ELECTRODIS
C/ de la Cera, 23
08970 SANT JOAN DESPÍ (Baix Llobregat)

Directora: Alícia Boix Sava
Administrativa: Carme Rius Vaqué

Activitat: distribució d’electrodomèstics

T

TECNOVISIÓ
C/ Monterols, 21
43205 REUS (Baix Camp)

Cap de compres: Manel Ortí Blancat

Activitat: venda d’electrodomèstics
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h) DIGITAL, amb data 26/04/04, escriu a ELECTRODIS
i reconeix l’error en introduir els comandaments 
a distància d’aquests televisors, a causa d’una ava-
ria en la màquina d’empaquetar. Els tramet amb 
el servei «Lliurament immediat» de transports «El 
ràpid».

i ) Amb data 02/05/04, DIGITAL escriu a ELECTRODIS,
i adjunta la factura número 1200/04. Els recorda 
el venciment de la lletra (22/07/04). Per calcular
l’import de la factura, s’han de tenir en compte les 
condicions especificades en la comanda, IVA tipus
general.

j ) El xec bancari que ELECTRODIS envia a DIGITAL 
arriba sense la firma corresponent. Per això, DI-
GITAL escriu, amb data 06/05/04, a ELECTRO-
DIS, adjunta el xec a la carta i sol.licita que els en-
viïn un nou xec, per l’import del 50 % de la factura
1200/04.

k ) Electrodomèstics TECNOVISIÓ escriu, amb data
09/09/04, a ELECTRODIS per sol.licitar la comanda
següent:

2 televisors de 21” model KVX-100 469 € unitat

1 televisor de 25” model XV-102 691 € unitat

1 televisor de 29” model CD-103 1052 € unitat 

Descompte comercial: 5 %

Transport i assegurances: 30 €

Pagament: 2 lletres de canvi amb venciment a 60 d/v
i 90 d/v.

l ) Electrodomèstics TECNOVISIÓ escriu, amb data
15/09/04, a ELECTRODIS per comunicar-los que 
ha rebut la comanda.

m) Amb data 19/09/04, ELECTRODIS envia a TECNO-
VISIÓ, la factura núm. 430/04 i les dues lletres de
canvi perquè les acceptin.

n) TECNOVISIÓ torna les lletres acceptades, amb data
23/09/04.

o) L’empresa DIGITAL envia una carta circular a tots els
seus clients en la qual informa de la pròxima rees-
tructuració comercial de l’empresa. Es dividirà en 
6 zones que has d’inventar. Aquesta reestructuració
obeeix a una nova política comercial que millorarà 
l’atenció personal als clients. En la circular s’ha d’in-
dicar el nom i els cognoms de l’agent comercial de la
zona, el número de telèfon, etc. Data: maig 2005.

p) El cap de personal de DIGITAL, SA, expedeix un cer-
tificat a nom del Sr. Boadas (NIF 23870740-G), en
què s’especifica que exerceix d’administratiu en l’em-
presa i que la seva jornada de treball és de 10 h a
14 h i 17 h a 19.30 h, de dilluns a divendres. Data:
4 de maig de 2005.

q) El director de DIGITAL escriu un saluda a la directo-
ra d’ELECTRODIS per convidar-la a la inauguració
d’una sucursal nova a la zona, a Salt, al c/ Sevilla,
12, el proper dia 15/08/04, a les 20 h.

r ) El cap de personal de DIGITAL sol.licita amb data 16
de juliol de 2004 mitjançant un comunicat de caràc-
ter intern al departament de producció, el perfil del
lloc de treball que s’ha de cobrir.


