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|MD - 010| 
Model MD- 010 . Declaració Censal d'entitats Subministradores d'Aigua 
  
Generalitats 
 
El model MD-010, de Declaració Censal, és l'imprès oficial en què les entitats subministradores d'aigua 
subjectes al Cànon de Sanejament han de comunicar a l'entitat de Sanejament d'Aigües l'inici, la modificació o 
el cessament dels subministraments d'aigua subjectes al Cànon de Sanejament. 
Es presentarà una Declaració Censal per cada subministrament realitzat i causa de la presentació, entenent per 
aquest  l'abastiment, servei o distribució d'aigua que s'efectua en un mateix terme municipal o en l'àmbit 
territorial d'una entitat local menor. 
 
Lloc de presentació 
 
El model MD-010 es presentarà al domicili de l'entitat de Sanejament d'Aigües, directament o mitjançant correu 
certificat. 
 
Termini de presentació 
 
Declaració d'Inici: amb anterioritat al començament de l'activitat de subministrament d'aigua. 
Declaració de Modificació o Cessament: en el termini d'un mes a comptar de l'endemà a aquell en què s'hagen 
produït els fets que la motiven. 
 
Instruccions Per a omplir l'imprès 
 
Qualsevol dada declarada podrà ser ampliada mitjançant la incorporació de tots els fulls annexes que es 
necessiten. 
En l'apartat Causes de la presentació es marcarà amb una “X” la causa i s'indicarà la data en què s'iniciarà el 
subministrament o va ocórrer la modificació o el cessament. 
En cas d'inici, s'ompliran necessàriament i exclusivament tots i cada un dels apartats següents: Dades 
identificatives de l'entitat Subministradora i del subministrament, Característiques de la facturació i Inici. 
En cas de modificació, s'ompliran necessàriament els apartats Dades identificatives de l'entitat Subministradora i 
del subministrament, i, dels apartats Característiques de la facturació i Modificació de la Periodicitat de la 
facturació Declarat, només les dades que constituïsquen la modificació declarada. En cas de cessament, 
s'ompliran obligatòria i exclusivament els apartats Dades identificatives de l'entitat Subministradora i del 
subministrament i l'apartat del Cessament.  
En els apartats Dades Identificatives de l'entitat Subministradora, les dades relatives a l'adreça, codi postal i 
municipi seran els corresponents al domicili fiscal del nom o raó social declarat. 
L'apartat Domicili De notificació s'omplirà quan amb ocasió de declarar un inici o una modificació es pretenga 
que la correspondència es dirigisca a un domicili diferent del declarat en l'apartat de Dades identificatives de 
l'entitat Subministradora. 
Quan en l'apartat Dades Identificatives del Subministrament es declare un territori diferent del nucli urbà, en full 
a banda, es relacionaran els disseminats i polígons industrials de què es tracte, amb indicació expressa del 
municipi a què pertanguen i la seua denominació. 
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