Observacions generals
•
Els camps numèrics s'expressen de la següent forma, 9(9)v9(4), on el dígit 9 col·locat abans del parèntesi
indica que es tracta d'un camp numèric, amb una part sencera i una part decimal. Del total de 13 dígits reservats
per al camp, les quatre primeres posicions comptades des de la dreta corresponen a la part decimal i les 9
posicions següents es reserven per a la part sencera. Quan es disposen de més decimals dels que s'hagen disposat
per a un camp determinat, s'arredonirà per excés o per defecte a l'últim decimal més pròxim del camp i, quan es
disposen de menys decimals dels disposats per a un camp determinat, es completarà amb zeros, a partir de la
dreta, fins a la primera xifra significativa.
•
Els camps numèrics s'ajustaran a la dreta i es col·locaran zeros en les posicions no significatives de l'esquerra.
D'aquesta manera, un import de 1.234'5678 € s'informarà com 0000012345678 si el camp definit té un total de
13 posicions, nou per a la part sencera i quatre per a la decimal. Aquest mateix import s'informarà com
00000123457 si el camp definit té un total de 12 posicions, nou per a la part sencera i dos per a la decimal.
S'informarà com 000001234567800 si el camp definit té un total de 15 posicions, nou per a la part sencera i sis
per a la decimal.
•
En el cas d'imports negatius, aquests s'informaran amb el corresponent signe negatiu en el primer dígit del
camp i, a continuació, es col·locaran zeros fins a arribar a la primera xifra significativa. Per exemple, un import de 1.234'5678 € s'informarà com -000012345678 si el camp definit té 13 posicions.

•

Els Espais lliures s'ompliran amb espais en blanc.

•
Els NIF apareixeran ajustats a l'esquerra, sense separació entre els dígits com ara guions, barres o espais en
blanc. Així, en el cas d'empreses, el CIF, expressat com a X-99999999, o el NIF, expressat com a 99999999-X,
s'informaran com a X99999999, el primer, i com a 999999999X, el segon. En cas d'ajuntament, el NIF expressat
com a X-9999999-X, s'informarà com X9999999X.
•
Els camps que corresponen a 'codis' hauran d'ajustar-se a la codificació definida per Sanejament d'Aigües.
Com per exemple el codi EPSAR, a incloure en les relacions d'abonats als que s'ha aplicat coeficients correctors que
han d'acompanyar a les declaracions de facturació, model MD-101.
•
Quan s'utilitze el correu electrònic per a remetre l'arxiu informàtic l'enviament haurà de realitzar-se sol·licitant
CONFIRMACIÓ D'ENTREGA.
•
La relació de rebuts cobrats, inclosos en Relacions d'Impagats, que ha d'acompanyar a l'imprès
d'Autoliquidació, Model MD-102, podrà presentar-se en suport informàtic sempre que s'ajuste a les prescripcions
tècniques definides per l'entitat de Sanejament d'Aigües. A aquest respecte indicar que únicament s'admetrà la
seua presentació mitjançant correu electrònic dirigit a la següent adreça, epsar_canonred@gva.es . Quan s'opte
per aquesta modalitat de presentació, tal circumstància haurà d'indicar-se de manera expressa en l'imprès
d'autoliquidació.
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