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IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS 
 

PAGAMENT EN METÀL·LIC DE DOCUMENTS NEGOCIATS PER ENTITATS COL·LABORADORES 
 

610 

 
 
 
I. QÜESTIONS GENERALS 
 
Este document haurà d’omplir-se a màquina o amb bolígraf, sobre una superfície dura i amb 
lletres majúscules. 
 
 
Quan s’utilitza el model 610? 
 
Este model s’utilitza per a efectuar el pagament en metàl·lic, en substitució de l’ús d’efectes 
timbrats, de la modalitat d’actes jurídics documentats de l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, que grava els rebuts, pagarés, xecs i altres 
documents mercantils, sempre que el mencionat pagament siga realitzat per mediació d’alguna 
de les entitats autoritzades per a col·laborar en la recaptació dels tributs, i que, al seu torn, 
siguen responsables solidàries del pagament del tribut per aplicació del que disposa l’article 35 
del Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 
 
Este model d’autoliquidació conté quatre annexos que també hauran d’omplir-se segons el 
tipus de document mercantil de què es tracte (rebut, pagaré, xec o altres). En els dits annexos 
apareixen els imports de la declaració desglossats per províncies i per trams de base 
imposable. 
 
 
Termini de presentació. La declaració i l’ingrés hauran d’efectuar-se fins al dia 20 del mes 
següent al de la liquidació. Els venciments que coincidisquen en dissabte o dia inhàbil es 
consideraran traslladats al primer dia hàbil següent. 
 
 
Lloc d’ingrés i presentació. Es pot efectuar l’ingrés en qualsevol de les entitats financeres 
col·laboradores en la recaptació de tributs: 
 
Bankia, Cajas Rurales Unidas-Cajamar, Banc de València, Banco de Santander, Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, la Caixa, Sabadell-CAM, IberCaja, CatalunyaCaixa.  
 
L’exemplar per a l’Administració, amb l’acreditació d’haver-se efectuat l’ingrés corresponent, 
haurà de presentar-se en la direcció territorial d’Hisenda i Administració Pública que 
corresponga al lloc de lliurament o emissió del document mercantil (o a la residència habitual o 
domicili fiscal del primer tenidor o titular a Espanya, en el cas de documents emesos en 
l’estranger). 
 
 
 
II. INFORMACIÓ PER A OMPLIR EL MODEL 
 
Codi territorial 
Consigne el codi de l’òrgan gestor (Direcció Territorial d’Hisenda i Administració Pública) on es 
presente el document, segons les instruccions següents: 
 

El codi territorial consta de tres blocs: 
 

                                         
- El primer bloc es referix a l’àmbit orgànic (Conselleria / Organisme autònom). El seu 
valor és fix “EH”. 
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- El segon bloc es referix a l’àmbit territorial (província). 
 

Alacant:   03 
Castelló: 12 
València: 46 
 

- El tercer bloc es referix a l’àmbit gestor (òrgan gestor) 
 

Direcció Territorial d’Hisenda i Administració Pública: 00 
 
Òrgan gestor: 
Nom de l’òrgan gestor. Per exemple, si es tracta de la Direcció Territorial d’Hisenda i 
Administració Pública, que es correspondria amb el codi territorial EH 46 00, s’escriurà: DT de 

València. 

 
 
A – Declarant  
 
Haurà de ser l’entitat autoritzada per a col·laborar en la recaptació dels tributs que siga 
responsable solidària del pagament de l’impost per haver intervingut en la negociació o en el 
pagament dels rebuts, pagarés, xecs i altres documents mercantils que s’autoliquiden amb este 
model.  
 
Si és el cas, es pot adherir al requadro habilitat una etiqueta d’identificació. Es poden utilitzar 
les que facilita l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). 
 
 
Data de meritació.- Correspon al mes en què s’hagen adquirit els documents que es detallen 
en l’autoliquidació per a la seua posterior negociació. 
 
 
B – Presentador 
 
Si esta autoliquidació no la presenta el declarant, s’han d’indicar les dades de la persona que 
efectua la presentació. 
 
C – Autoliquidació 
 
 
Nombre total.- S’haurà d’indicar, per separat per a cada tipus de document, el nombre total de 
rebuts, pagarés, xecs i altres documents mercantils que es van adquirir dins del mes a què es 
referix esta declaració amb la finalitat de ser negociats o cobrats. 
 
 
Base imposable.- S’haurà de consignarà la suma total dels imports dels diversos documents 
compresos en l’apartat anterior. Si estos es van emetre en moneda o divisa diferent de la unitat 
monetària euro, s’ha de prendre com a base imposable (import del document) el valor que 
resulte d’aplicar el tipus de canvi venedor del Banc d’Espanya vigent en el moment de la 
meritació, llevat que l’efectivament satisfet fóra superior; i en este cas es prendrà este últim 
valor. Si la divisa o moneda estrangera no tinguera tipus de canvi fixat pel Banc d’Espanya, 
caldria ajustar-se al seu valor de mercat. 
 
Quota tributària mensual.- S’haurà de consignar la suma de l’impost que corresponga abonar 
pels rebuts, pagarés, xecs i altres documents inclosos en la columna “Nombre total”. La quota 
tributària es calcularà aplicant, a la base imposable corresponent, la següent escala de 
gravamen, amb arredoniment del resultat fins a la centena d’euro. 
 
Escala de gravamen 
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Base imposable Euros 

Fins a 24,04 0,06

De 24,05 a 48,08 0,12

De 48,09 a 90,15 0,24

De 90,16 a 180,30 0,48

De 180,31 a 360,61 0,96

De 360,62 a 751,27 1,98

De 751,28 a 1.502,53 4,21

De 1.502,54 a 3.005,06 8,41

De 3.005,07 a 6.010,12 16,83

De 6.010,13 a 12.020, 24 33,66

De 12.020,25 a 24.040,48 67,31

De 24.040,49 a 48.080,97 134,63

De 48.080, 98 a 96.161,94 269,25

De 96.161,95 a 192.323.87 538,51

L’import que supere 192.323,87 euros tributa 0,018030 euros 
per cada 6,01 o fracció 

       
 
 
Total a ingressar.- És el resultat de sumar tots els imports indicats en la columna “Quota 
tributària mensual”. 
 
Nota.- La suma dels imports totals de les columnes de l’apartat C de l’autoliquidació (“Nombre 
total”, Base imposable” i “Quota tributària mensual”) ha de coincidir amb el resultat de sumar el 
contingut de les caselles corresponents a l’apartat C dels annexos que conté este model, en les 
quals figuren desglossats els imports anteriors per províncies i per trams de base imposable.               
 
 
D – Data i firma 
 
L’autoliquidació ha de ser firmada pel declarant o la persona que presenta el document. En tot 
cas, ha d’indicar-se la data de presentació. 
 
 
 
III. INFORMACIÓ PER A OMPLIR ELS ANNEXOS A, B, C I D 
 
És obligatori omplir l’annex o els annexos que corresponguen de conformitat amb els tipus de 
documents mercantils liquidats:  
 

Annex A: rebuts.  
Annex B: pagarés.  
Annex C: xecs.  
Annex D: altres documents. 

 
A – Declarant 
 
Haurà de ser l’entitat autoritzada per a col·laborar en la recaptació dels tributs que siga 
responsable solidària del pagament de l’impost per haver intervingut en la negociació o 
pagament dels rebuts, pagarés, xecs i altres documents mercantils que s’autoliquiden amb este 
model.  
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Si és el cas, es pot adherir al requadro habilitat una etiqueta d’identificació. Es poden utilitzar 
les que facilita l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). 
 
 
B – Autoliquidació 
 
En este apartat haurà de consignar-se en primer lloc, per a cada tipus de document i en relació 
amb cada una de les províncies, l’import total dels documents detallats. 
 
La província a què es referix l’autoliquidació és la que correspon al lloc d’emissió del document 
i, si s’ha emés a l’estranger, la que corresponga a la residència habitual o al domicili fiscal del 
seu primer tenidor a la Comunitat Valenciana. 
 
A continuació, en les columnes de la dreta hauran de desglossar-se les dades mensuals per 
província, indicant el nombre de documents que hi ha en cada un dels trams de la base 
imposable, així com la quota que correspon a cada un d’estos trams. En l’última fila d’esta taula 
haurà d’indicar-se el nombre total de documents i la quota mensual total en relació amb cada 
província. 
 
 
C – Total per pàgina 
 
Al final de cada annex omplit, s’haurà d’indicar el nombre total de documents emesos, l’import 
que sumen estos documents i la quota que s’ha d’ingressar. 
 
 
RECTIFICACIÓ DE L’AUTOLIQUIDACIÓ 
 

D’acord amb el que establixen els articles 120.3 i 221.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, quan un obligat tributari entenga que l’autoliquidació per ell formulada ha 
donat lloc a la realització d’un ingrés indegut, o hi ha perjudicat siga com siga els seus 
interessos legítims, podrà instar-ne la rectificació davant l’òrgan definit en l’apartat LLOC DE 
PRESENTACIÓ. Les sol·licituds podran fer-se una vegada presentada la corresponent 
autoliquidació i abans de que l’Administració haja efectuat la liquidació definitiva o, si no n’hi ha, 
abans que haja prescrit el dret de l’Administració per a determinar el deute tributari per mitjà de 
la corresponent liquidació o el dret a sol·licitar la devolució corresponent.  
 
 
 
 
 
  
 


