
AUTORIZACIÓN DA PERSOA TITULAR DO VEHÍCULO A ACHATARRAR 

IN421U- SUBVENCIÓNS PLAN DE TRANSICIÓN A UNHA MOBILIDADE EFICIENTE 

A PERSOA TITULAR DO VEHÍCULO DECLARA: 

Que a persoa titular do vehículo a achatarrar cando non coincida co solicitante da axuda, AUTORIZA á persoa beneficiaria a que solicite a axuda e 
DECLARA ademáis que é conxuxe ou familiar de primeiro grao de consanguinidade ou afinidade do solicitante (Os parentescos aceptados son: 
cónxuxe, pai, nai, fillo/a, sogro/a, xenro ou nora).  

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Instituto Enerxético de Galicia (Inega) 

Finalidades do tratamento 
A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da 

Carpeta cidadá. 

Lexitimación para o 

tratamento 

O cumprimento dunha dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha 

competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais impostas 

ao dito responsable (artigos 6.1., letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección 

de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e obrigas previstas nos preceptos 

básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de 

transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 

Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, na Lei 

1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de Administración Dixital 

de Galicia.. 

Destinatarios dos datos 

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución 

dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a 

unha materia. 

Exercicio de dereitos 

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos 

seus datos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos 

lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle 

en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. 

Contacto coa persoa delegada 

de protección de datos e máis 

 información 

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos 

ENTIDADE COLABORADORA 

CÓDIGO ASIGNADO POLO INEGA NA ADHESIÓN TELÉFONO 

NOME DA ENTIDADE COLABORADORA NIF 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

DATOS DA PERSOA TITULAR DO 
VEHÍCULO A ACHATARRAR 

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

COMPROBACIÓN DE DATOS  
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas  interesadas 
se opoñan a consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos. 

OPÓÑOME Á 
CONSULTA 

DNI ou NIE da persoa titular do vehículo o 

Consulta do certificado de nacemento co Ministerio de Xustiza o 

Consulta do certificado de matrimonio co Ministerio de Xustiza o 

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
A persoa titular do vehículo a achatarrar  autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De 
non autorizar a consulta deberá achegar o documento correspondente.  

AUTORIZO A 
CONSULTA 

Consulta de datos de vehículos coa Dirección Xeral de Tráfico (DXT) o Si   o Non

Consulta de datos de propietarios de vehículos coa Dirección Xeral de Tráfico (DXT) o Si   o Non

ANEXO VII 



Instituto Enerxético de Galicia 

SINATURA DA PERSOA TITULAR DO VEHÍCULO A ACHATARRAR  SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE DA AXUDA 

Lugar e data

, de de 

ANEXO VII 
(continuación) 
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