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|MD - 101| 
Model MD-101. Declaració de facturació 
 
Generalitats 
 
Les entitats subministradores d'aigua hauran de presentar per cada municipi subministrat, periodicitat de la 
facturació i període de declaració, una Declaració de facturació, Model MD-101. 
 
Lloc de presentació 
 
El Model MD-101 es presentarà al domicili de l'entitat de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat 
Valenciana, directament o mitjançant correu certificat. 
 
Termini de presentació 
  
General. 
 

Durant els mesos d'abril, juliol, octubre i gener s'haurà de presentar la Declaració de facturació 
corresponent a les facturacions emeses en el trimestre natural anterior al de presentació del model. 
 

Especial. 
 

Per a aquelles entitats subministradores que facturen a l'any menys de 50.000 m³. En aquests casos, 
durant el mes de gener de cada any s'haurà de presentar la Declaració de facturació corresponent a les 
facturacions emeses l'any natural anterior al de presentació del model. 
 

Instruccions per al seu ompliment 
 
A la capçalera del model s'indicarà l'exercici i el període natural a què correspon la Declaració. A aquests 
efectes, l'exercici s'indicarà mitjançant expressió dels 2 últims dígits de l'any, indicant-se el període mitjançant 
les expressions: “A”, quan el període comprenga l'any natural, i la lletra “T” seguida d'un dígit – De l'1 al 4- quan 
el període declarat siga un trimestre natural. 
 
Les dades identificatives de l'entitat Subministradora només s'ompliran en els casos en què no es dispose 
d'etiquetes identificatives o quan es pretenga modificar qualsevol de les dades que figuren en aquella. 
 
En els apartats 1 a 4 es detallaran la facturació emesa en el període objecte de declaració sense deduir errors 
ni anul·lacions de rebuts. 
 
Relació d'abonats amb tarifa individual 
 
Quan s'òmpliga l'apartat 4, Usos industrials amb tarifa individual, en tants fulls a banda com siga necessari, es 
relacionaran els abonats als que s'haja aplicat tarifa individual, amb expressió de les dades següents: Codi 
EPSAR, Nom i cognoms o Raó Social, NIF, Calibre del comptador, Volum d'aigua consumit expressat en metres 
cúbics, Coeficient Corrector aplicat, Quota de Servei facturada, Quota de Consum facturada i Cànon facturat. 
Totalitzant, al final de la relació, l'import de Cànon facturat. Els dits fulls hauran de numerar-se correlativament 
des del primer fins l'últim. 
Quan s'acompanye la relació d'abonats amb tarifa individual, s'indicarà en el Model el nombre de fulls que la dita 
relació comprèn. 
 
Presentació en suport informàtic. 
 
Aquelles entitats subministradores que facturen un volum d'aigua superior al milió de m³ l'any hauran de 
presentar la Declaració de facturació, Model MD-101, en suport informàtic ajustat a les prescripcions tècniques 
i formals establides per l'entitat de Sanejament d'Aigües. 
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