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|MD - 102| 
 
Model MD-102.Característiques del suport informàtic corresponent a la relació de rebuts cobrats, inclosos 
en relacions d'impagats, que ha d'acompanyar a l'imprès d'autoliquidació. 
 
Característiques del suport: 

• Correu electrònic a l'adreça: epsar_canonred@gva.es 
 
Identificació: 

• Aplicació: Cànon de Sanejament - Autoliquidació (Relació de rebuts cobrats, inclosos en Relacions 
d'Impagats). 

• Exercici: AAAA (any a què corresponga el període declarat). 
• Període: PN, on P serà "A" si la periodicitat de presentació és anual, "T" si trimestral i, "M" en cas de 

periodicitat mensual, sent N l'ordinal del període a què corresponga (d'1 a 4 per a la periodicitat trimestral, 
i d'1 a 12 per a la periodicitat mensual). La periodicitat anual s'indicarà sense ordinal de període, amb 
l'expressió "A" únicament. 

• Procedència: entitat emissora (subministradora) 
• Destí: entitat gestora (Sanejament d'Aigües) 
• Data del suport: DD-MM-AAAA (dia-mes-any) 

 
Estructura de l'arxiu: 

1. Tipus de registre. 

Longitud del registre: 305  

5 Tipus de registre: 

• Capçalera de suport: únic al principi del suport. 
• Registre de capçalera de municipi: un per cada municipi. 
• Registre de detall de factures: un registre per cada factura. 
• Registre de total per municipi: un registre per municipi. 
• Registre total del suport: únic. 

 
2. Criteris de classificació: 

• Per municipi. 
• Per número de factura dins de cada municipi. 

3. Descripció dels registres: 
 
 A) Registre de capçalera del suport: 
 

Codi del registre (="10") X(2) 
Codi entitat subministradora 9(10) 
Denominació (Nom i cognoms o raó social) X(100) 
NIF entitat subministradora X(9) 
Data de generació del suport, en format 

 
 

 

 

EPSAR - Entitat de Sanejament d’Aigües 

Avinguda Corts Valencianes, 58 Planta 3a 
(Edifici Sorolla Center) 46015 València 
epsar@gva.es - www.epsar.gva.es 
CIF Q-9650012-I 
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DDMMAAAA X(8) 
 Aplicació (="102ANEXOAAAAPNN"), on AAAA 

serà l'any objecte de declaració, on P serà "A", 
"T" o "M" quan la periodicitat de presentació siga 
anual, trimestral o mensual i, on NN serà el 
període declarat (d'1 a 4 per a la periodicitat 
trimestral i d'1 a 12 per a la periodicitat mensual) X(15) 
Espai lliure X(161) 

 
B) Registre de capçalera del municipi: 

 
Codi del registre (="20") X(2) 
Codi municipi 9(5) 
Municipi X(30) 
Espai lliure X(268) 

 
C) Registre de detall de les factures: 

 
Codi del registre (="30") X(2) 
Codi municipi 9(5) 
Número de factura X(20)  
Data emissió factura, en format DDMMAAAA,  
on DD és el dia (01 a 31), MM és el mes (01 a 
12) i AAAA és l'any X(8) 
Abonat, nom i cognoms o raó social X(100) 
NIF abonat X(9) 
Tipus d'abonat (="D" - Domèstic, "I"-Industrial) X 
Adreça de l'abonat X(50) 
Codi Postal adreça de l'abonat X(5) 
Municipi adreça de l'abonat X(30) 
Calibre del comptador (en mm.) X(3) 
Coeficient Corrector aplicat 9(2)v9(2)  
Data inici Consum, en format DDMMAAAA, 
on DD és el dia (01 a 31), MM és el mes (01 a 
12) i AAAA és l'any X(8)  
Data Fi consum, en format DDMMAAAA, on 
DD és el dia (01 a 31), MM és el mes (01 a 12) i 
AAAA és l'any X(8) 
Volum consumit (en m3) 9(9) 
Bonificació (="S", si bonificat, "N" en cas contrari) X 
Quota de Servei facturada 9(12)v9(2) 
Quota de Consum facturada 9(12)v9(2) 
Cànon Facturat 9(12)v9(2) 

 
D) Registre de total del municipi: 

 

Codi del registre (="40") X(2) 
Codi municipi 9(5) 
Municipi X(30) 
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Espai lliure X(246) 
Nombre total de factures al municipi 9(8) 
Import total de Cànon Facturat al municipi 9(12)v9(2) 

 
E) Registre de total del suport: 

 
Codi del registre (="50") X(2) 
Codi entitat subministradora 9(10) 
Denominació (Nom i cognoms o raó social) X(100) 
NIF entitat subministradora X(9) 
Espai lliure X(176)  
Nombre total de registres del suport (inclosos el de 
Capçalera de suport, aquest mateix de total del suport 
i tots els altres)  9(8) 

 
 

 

 


