Imprès de liquidació i document acreditatiu del pagament de la taxa per a la
revisió, el control i la inspecció dels certificats d'eficiència energètica
d'edificis de Catalunya inscrits al registre de certificats d'eficiència energètica
Taxa segons el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya, modificat per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic. Li és aplicable el Decret 277/1999, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya.

1. Dades del subjecte passiu (promotor/a o propietari/ària)
Nom

Primer cognom

Segon cognom

DNI

JOSE ANTONIO

CARROCHANO

HERNANDO

02914299S

NIF

Raó social

B62718549

SOLVIAS SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L.

Adreça o domicili social

Codi postal

Municipi

Avinguda OSCAR ESPLÁ 37

03114

Alicante/Alacant

2. Dades del presentador/a
Nom

Primer cognom

Segon cognom

DNI

MARIA

SERRANO

SANCHEZ

75021993H

NIF

Raó social

Adreça o domicili social

Codi postal

Municipi

Calle CERON 13 3

23003

Jaén

3. Dades de la liquidació i de l'objecte tributari
CODI
14.12

Número de liquidació
CONCEPTE
IU15042014-8KLM6SSQG

QUOTA
EUROS
11.55

Vivienda individual en bloque de viviendas
TOTAL:

11.55

Taxa de l'article 14.12 del Decret legislatiu 3/2008, per a la revisió, el control i la inspecció del registre de
certificació energètica d'edificis.

4. Recurs
Es pot interposar el recurs potestatiu de reposició davant el director a general d'Energia, Mines i Seguretat
Industrial del Departament d'Empresa i Ocupació dins el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la
recepciò d'aquesta liquidació, o bé la interposició de reclamació econòmica administrativa davant la Junta de
Finances, dins també del termini esmentat anteriorment. Un cop esgotada aquesta via economicoadministrativa,
es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant l'òrgan jurisdiccional competent.

5. Dades del cobrament
Data de pagament

Emissor

Referència

Identificació

29/12/2015

00811001

0010293472915

280316

