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|MD - 102| 
Model MD-102 d'Autoliquidació 
 
Generalitats 
 
Les entitats subministradores d'aigua hauran d'ingressar el Cànon de Sanejament percebut dels seus abonats 
mitjançant l'imprès d'Autoliquidació, model MD-102. 
Les entitats subministradores D'aigua hauran d'omplir un imprès per cada municipi subministrat. 
 
Lloc de presentació 
 
Quan l'autoliquidació resulte a ingressar, el Model MD-102 es presentarà a les oficines de les entitats 
col·laboradores en la recaptació del Cànon de Sanejament. 
Quan l'autoliquidació no determine cap quantitat a ingressar, el Model MD-102 es presentarà al domicili de 
l'entitat de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, directament o mitjançant correu 
certificat. 
 
Termini de presentació i ingrés 
 
General. Allò que s'ha percebut en cada trimestre natural s'ingressarà en els terminis següents: 
 

TRIMESTRE NATURAL  TERMINI D'INGRÉS 

De l'1 de gener al 31 de març (1T) De l'1 d'abril al 5 de juny 

De l'1 d'abril al 30 de juny (2T) De l'1 de juliol al 5 de setembre 

De l'1 de juliol al 30 de setembre (3T) De l'1 d'octubre al 5 de desembre 

De l'1 d'octubre al 31 de desembre (4T) De l'1 de gener al 5 de març de l'any següent 
al del trimestre que s'ingressa 

 
Especial. 
 
Per a aquelles entitats subministradores que facturen en còmput anual menys de 6.010,12 € en concepte de 
Cànon de Sanejament, allò que s'ha percebut en cada any natural s'ingressarà en el termini que s'indica en el 
quadre següent: 
 

ANY NATURAL TERMINI D'INGRÉS 
De l'1 de gener al 31 de desembre 
(Anual) 

De l'1 de gener al 5 de març de l'any següent 
al que s'ingressa 

 
Per a aquelles entitats subministradores que facturen, en còmput anual, mes de 6.010.121,04 € en concepte 
de Cànon de Sanejament, allò que s'ha percebut en cada mes natural s'ingressarà en els terminis que s'indiquen 
en el quadre següent: 
 

MES NATURAL TERMINI D'INGRÉS 

gener De l'1 de febrer al 5 d'abril 

febrer De l'1 març al 5 de maig 

març De l'1 d'abril al 5 de juny 

abril De l'1 de maig al 5 de juliol 

maig  De l'1 de juny al 5 d'agost 

juny  De l'1 de juliol al 5 de setembre 

juliol   De l'1 d'agost al 5 d'octubre 

agost  De l'1 de setembre al 5 de novembre 

 
 

 

 



setembre De l'1 d'octubre al 5 de desembre 

octubre  De l'1 de novembre a 5 de gener de l'any 
següent 

novembre  De l'1 de desembre al 5 de febrer de l'any 
següent 

desembre De l'1 de gener al 5 de març de l'any següent 
 
 
Instruccions per al seu ompliment 
 
A la capçalera del model s'indicarà l'exercici i el període natural a què correspon l'autoliquidació. 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, la lletra “T” seguida d'un dígit – De l'1 al 4- quan 
el període declarat siga un trimestre natural, i la lletra “M” seguida d'un o dos dígits – De l'1 al 12 – Quan el 
període declarat corresponga a un mes 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 el cas que a la casella 03, Import de Cànon de Sanejament percebut, corresponent a facturacions emeses 
en exercicis anteriors, es declaren ingressos procedents de rebuts inclosos en Relacions d'Impagats, s'haurà 
d'acompanyar relació d'aquests amb el mateix detall que el previst per al Model MD-401. 
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