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|MD - 102| 
 
Model MD-102. Característiques del suport informàtic corresponent a l'autoliquidació. 

Característiques del suport: 

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

Identificació: 

• Aplicació: Cànon de Sanejament - Autoliquidació, MD-102 
• 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: 350  

4 Tipus de registre: 

• Capçalera de suport: únic al principi del suport.  
• Registre de capçalera de municipi: un per cada municipi. 
• Registre de detall de l'autoliquidació: un registre per cada municipi. 
• Registre total del suport: únic al final del suport. 

 
2. Criteris de classificació: 

• Per 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 
DDMMAAAA X(8) 
Aplicació (="102AAAAPNN"), on AAAA serà el 
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 
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període declarat (d'1 a 4 per a la periodicitat 
trimestral i d'1 a 12 per a la periodicitat mensual) X(10) 
Espai lliure X(211) 

 
B) Registre de capçalera del municipi:  

 
Codi del registre (="20") X(2) 
Codi municipi 9(5) 
Municipi X(30) 
Espai lliure X(313) 

 
C) Registre de detall de l'autoliquidació:  

 
Codi del registre (="30") X(2) 
Codi municipi 9(5) 
Import del Cànon de Sanejament percebut, 
corresponent a facturacions emeses en el 
exercici actual, clau (01) 9(9)v9(2) 
Import del Cànon de Sanejament percebut, 
corresponent a facturacions emeses en el 
exercici anterior, clau (02) 9(9)v9(2) 
Ingressos procedents de rebuts inclosos en 
Relacions d'Impagats, clau (03) 9(9)v9(2) 
TOTAL IMPORT A INGRESSAR (01+02+03) 9(9)v9(2) Finançament Explotació 
Instal·lacions, Període que 
es compensa, en format DDMMAAAADDMMAAAA, 
on DD és el dia (01 a 31), MM és el mes (01 a 12) i, 
AAAA és l'any. X(16) Finançament Explotació 
Instal·lacions, import, 
clau (05) 9(9)v9(2) 
Compensació d'autoliquidacions negatives, clau (06) 9(9)v9(2) 
Altres (Indicar) X(100) 
Altres, import, clau (07) 9(9)v9(2) 
TOTAL IMPORT A COMPENSAR (05+06+07) 9(9)v9(2) 
Espai lliure X(128) 
TOTAL a ingressar, compensar o tornar 9(9)v9(2) 

 
D) Registre de total del suport:  

 
Codi del registre (="40") X(2) 
Codi entitat subministradora 9(10) 
Denominació (Nom i cognoms o raó social) X(100) 
NIF entitat subministradora X(9) 
Import del Cànon de Sanejament percebut, 
corresponent a facturacions emeses en el 
exercici actual, clau (01) 9(9)v9(2) 
Import del Cànon de Sanejament percebut, 
corresponent a facturacions emeses en el 
exercici anterior, clau (02) 9(9)v9(2) 
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Import del Cànon de Sanejament percebut, corresponent a 
facturacions emeses en 
exercicis anteriors, clau (03) 9(9)v9(2) 
TOTAL IMPORT A INGRESSAR (01+02+03) 9(9)v9(2) 
Finançament Explotació Instal·lacions, Període que 
es compensa, en format DDMMAAAADDMMAAAA, 
on DD és el dia (01 a 31), MM és el mes (01 a 12) i, 
AAAA és l'any. X(16) 
Finançament Explotació Instal·lacions, import, 
clau (05) 9(9)v9(2) 
Compensació d'autoliquidacions negatives, clau (06) 9(9)v9(2) 
Altres (Indicar) X(100) 
Altres, import, clau (07) 9(9)v9(2) 
TOTAL IMPORT A COMPENSAR (05+06+07) 9(9)v9(2) 
TOTAL a ingressar, compensar o tornar 9(9)v9(2) 
Espai lliure X(6) 
Nombre Total de registres del suport (inclòs el de 
capçalera de suport, el mateix de total del suport i 
tots els altres)                                                              9(8) 

 
 

 

 


