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IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS 
 

PAGAMENT EN METÀL·LIC DE L’IMPOST QUE GRAVA LES LLETRES DE CANVI 
630 

 
 
I. QÜESTIONS GENERALS 
 
Este document s’ha d’omplir a màquina o amb bolígraf sobre una superfície dura i amb lletres 
majúscules.  
 
No s’hauran d’omplir els espais ombrejats que han d’utilitzar l’Administració o l’entitat bancària. 
 
 
Quan s’utilitza el model 630? 
 
El model 630 s’utilitzarà per a les autoliquidacions que es realitzen pel concepte d’Actes 
Jurídics Documentats per l’excés de lletres de canvi expedides a Espanya d’import superior a 
192.323,87 euros, i per les lletres de canvi expedides a l’estranger que tinguen qualsevol efecte 
jurídic o econòmic a Espanya. 
 
S’usarà un sol imprés per cada lletra de canvi. 
 
Termini de presentació. El termini de presentació i ingrés de la declaració liquidació serà de 
30 dies hàbils, comptadors des de l’endemà en què es realitze l’operació subjecta a gravamen. 
 
Lloc d’ingrés i presentació. Es pot efectuar l’ingrés en qualsevol de les entitats financeres 
col·laboradores de la Generalitat Valenciana 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 de la lletra de canvi (o a la residència habitual o 
domicili fiscal del primer tenidor o titular a Espanya, en el cas de lletres de canvi emeses a 
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) en 
què 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”. 
 
- 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) 
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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 – Subjecte passiu. És subjecte passiu el lliurador, llevat que la lletra de canvi s’haja emés a 
l’estranger, i en este cas ho serà el seu primer tenidor a Espanya. 
 
Data de meritació. Es consignarà la data d’emissió de la lletra de canvi o de primera tinença a 
Espanya, si es va emetre a l’estranger. 
 
B – Presentador 
 
Si esta autoliquidació no la presenta el subjecte passiu, s’han d’indicar les dades de la persona 
que efectua la presentació. 
 
C – Dades identificatives de la lletra i liquidació 
 
Dades identificatives de la lletra. Es consignarà: el número de l’efecte; el seu import nominal; 
la moneda en què ha sigut emesa; les seues dates de lliurament i venciment; la província i 
municipi en què s’haja emés la lletra de canvi o que corresponga al domicili fiscal del primer 
tenidor a Espanya, quan haja sigut emesa a l’estranger, i el número o codi d’identificació fiscal 
(NIF/CIF) del lliurador, així com el nom i cognoms o raó social.  
 
Base imposable. Tant en el supòsit de lletres de canvi expedides a Espanya, com en el de les 
expedides a l’estranger, s’indicarà la quantitat girada en euros. Si el venciment de la lletra de 
canvi excedix de 6 mesos, es consignarà el duple de la mencionada quantitat. Si ha sigut 
emesa en moneda o divisa diferent de l’espanyola, es prendrà com a base imposable 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. Si la 
divisa o moneda estrangera no tinguera tipus de canvi fixat pel Banc d’Espanya, s’estaria al seu 
valor de mercat. 
 
A deduir. En el cas de lletres de canvi expedides a Espanya, s’inclourà l’import de 192.323,87 
euros. 
 
Excés. Serà el resultat de restar a l’import de la base imposable la quantitat a deduir 
(192.323,87 €). (Esta casella s’ompli en el cas de lletres de canvi expedides a Espanya). 
 
Quota tributària 
 
1) En el cas de lletres de canvi expedides a Espanya, l’excés tributarà a 0,018030 euros per 
cada 6,01 €. La quantia resultant haurà d’arredonir-se per excés o per defecte al cèntim més 
pròxim. Si s’obté una quantitat l’última xifra de la qual és exactament la mitat d’un cèntim 
s’arredonirà a la xifra superior. 
 
2) En el cas de lletres de canvi expedides a l’estranger, per a obtindre la quota tributària, 
s’aplicarà a la base imposable, fins a 192.323,87 €, l’escala de gravamen que s’inclou a 
continuació. L’excés de base imposable sobre 192.323,87 € tributarà a 0,018030 euros per 
cada 6,01 €. 
 
 
Escala de gravamen: 
 

Base imposable     Euros 
Fins a 24,04  euros 0,06 
De 24,05 a 48,08 0,12 
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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 

 
D – Data i firma 
L’autoliquidació ha de ser firmada pel subjecte passiu o la persona que presenta el document. 
En tot cas, ha d’indicar-se la data de presentació. 
 
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 que ell ha formulat ha 
donat lloc a la realització d’un ingrés indegut o ha perjudicat en tot cas els seus interessos 
legítims, podrà instar-ne la rectificació davant de l’òrgan definit en l’apartat LLOC DE 
PRESENTACIÓ. Les sol·licituds podran fer-se una vegada presentada l’autoliquidació 
corresponent i abans que l’Administració haja realitzat la liquidació definitiva o, si no hi ha, 
abans que haja prescrit el dret de l’Administració per a determinar el deute tributari per mitjà de 
l’oportuna liquidació o el dret a sol·licitar la devolució corresponent.  

 


