
 
 
 
ADRECES DE CORREU ELECTRÒNIC I EXTENSIONS TELEFÒNIQUES DEL DEPARTAMENT 
TRIBUTARI  PER A QUE ELS CIUTADANS PUGUIN DIRIGIR LES SEVES CONSULTES I 
EVITAR EL DESPLAÇAMENT A L’AJUNTAMENT DE PALMA, ATÈS LES RECOMANACIONS 
EFECTUADES PER EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL COVID-19. 
 

 

1) Per a consultes sobre l’Impost de vehicles (IVTM) o sobre l’Impost d’Activitats 

Econòmiques (IAE): 

 

vehicles@palma.cat /vehicles@palma.es 

 

Extensions telefòniques: 1037-1015-1039-1013-1014 

 

Cal recordar que les altes a l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica se poden 

realitzar per via telemàtica, sense desplaçar-se a l’Ajuntament de Palma: 

https://aivtm.palmademallorca.es/aivtm/Vehicles?idioma=1 

 

 

2) Per a consultes sobre la Taxa del servei de tractament de residus (TRSU) o altres 

taxes (a excepció de la Taxa per serveis urbanístics o Taxa de guals), liquidacions de 

concessions: 

 

liquidacions@palma.cat / liquidacions@palma.es 

 

Extensions telefòniques: 1031-1032- 1035- 1036- 1038 

 

3) Per a consultes sobre l’Impost sobre béns immobles (IBI). 

 

ibi@palma.cat/ ibi@palma.es 

 

Extensions telefòniques: 1033-1052-1542-1051-1514 

 

4) Per a consultes sobre l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 

naturalesa urbana (IVTNU o plusvàlua): 

 

plusvàlua@palma.cat /plusvalua@palma.es 

 

Extensions telefòniques: 1046-1047 

 

A aquest correu també es poden fer arribar les escriptures notarials, quan s’ha fet 

l’autoliquidació per via telemàtica. 

 

Cal recordar que l’IVTNU es pot autoliquidar a través del següent enllaç:  



https://plusvalues.palmademallorca.es/plusvalues/?language=ca 

 
 

5)  Per a consultes sobre l’Impost sobre construccions, Taxa de serveis de urbanístics , 

Taxa de guals i rebuts d’IBI rústica: 

 

ico.estacionament@palma.cat /ico.estacionament@palma.es 

 

Extensions telefòniques: 1048-1030 

 

 

6) Per a consultes sobre informació de canvis de nom cadastral: 

 

gestiocadastral@palma.cat /gestiocadastral@palma.es 

 

Extensions telefòniques: 1415 

 

 

7) Per a consultes d’Inspecció Tributària: 

 

inspecciotributaria@palma.cat /inspecciotributaria@palma.es 

 

Extensions telefòniques: 1028 -1447 -1290 - 1280 

 

 

8) Per a consultes sobre informació fiscal (modificacions domicilis, certificats, 

ordenances): 

 

informaciotributaria@palma.cat / informaciotributaria@palma.es 

 

Extensió telefònica: 1034 

 

 

Les adreces de correus electrònic anteriors no es poden fer servir per a la presentació 

de sol·licituds de devolució, recursos de reposició, reclamacions 

economicoadministratives o compliment de requeriments, en aquests casos, la seva 

presentació ha de ser a través del Registre General de l’Ajuntament de Palma, o de 

qualsevol altre Administració Pública. O també a través de les seus electròniques, ja 

sigui de l’Ajuntament de Palma o qualsevol altre Administració Pública. 

 

Palma, 13 de març de 2020 

 

 

 


