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EXPOSE / EXPONGO: 

Que per acord de la Junta Directiva de l'Associació ve·inal d'Aielo de Malferit de 25-10-16, 
venim a sol-licitar les següents modificacions a efectes de la normativa de 181. 

SOL.LICITE/ SOLICITO: ( 
1 

Donat el fort incremen~ del 2016, en referencia al 181, creguem que son asumibles les 
següents modificacions respecte al 2017, beneficiat al col.lectius mes vulnerables: 

8onificacions (conforme permiteix la normativa vigent): 
1- 50% Viven des VPO. 
2- Families nombroses 90%. 
3- Energia Solar fotovoltaica, per al consum eléctric. 25%. 

Subvencions 181U (aquesta subvenció ha sigut implantada en Ontinyent): 
1- lnferiors al SMI de las rentas per persona de la unitat familiar. 90% 
2- lnferiors a 1.000€ de las rentas per persona de la unitat familiar. 50% 
- Adjunte copia normativa implantada en Ontinyent. 
Que les bonificaciones i subvencions siguen acumulables fins a un máxim del 90% del 
181U. 
Recarrecs: 
1- 50% vivendes desocupades. 

octubre de 2016 

SIGNATURA/ FIRM 

Sr.Alcalde de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit / Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Aielo de Malferit 
. . 

) VOSTE TE DRET A QUE LA SEUA PETICIO SIGA ATESA EN EL TERMINI MAXIM DE 30 DIES. SI AIXO NO ES ) 
[ COMPLEIX POT FER UNA RECLAMACIO DAVANT L' ALCALDIA / 1 · ... .......................................................................................................................................................................................................................................................... · 

FUNCIONAR( RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ / FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓN: ____ _ 

VOSTE DESITJA REBRE CONTESTACIO EN/ USTED DESEA RECIBIR CONTESTACCION EN: X VALENCIA O CASTELLA 
tncorporació a un Fitxer: Les dades per vosté facilitats seran inclosos en un fitxer, de titularitat municipal, la fina litat del qual es 
tindrer c·onstáncia deis documents els quals s'incorporen al registre d' entrada. La no comunicació de les dades sol·licitats poi provocar 

'--" la no admisió del seu escrit. Li informem que les seues dades seran objecte de cessió als organismes públics als quals siga necessari 
facilitar les seues Dades pera la gestió de la seua sol·licitud .. Conforme al que disposa la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de Dades de Caracter Personal, pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si és el cas oposició, 
presentan! en este Ajuntament una sol-licitud acompanyada de fotocopia del seu D.N. I. 

• 


