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AVISO IMPORTANTE DO DEPARTAMENTO DE 

TESOURERÍA 

 

O departamento de Tesourería do Concello de Marín aclara as dúbidas da 

cidadanía relativas ao pago do imposto sobre vehículos de tracción mecánica e 

da taxa por ocupación da vía pública con vado permanente correspondentes ao 

ano 2020. 

Como xa é sabido, neste contexto de estado de alarma e crise sanitaria, o 18 de 

marzo publicouse unha Resolución de Alcaldía pola cal se modificaba o calendario 

fiscal e, por tanto, estes dous tributos dos que falamos quedaron en período 

VOLUNTARIO de pago e non procede, nesta situación, a esixencia de ningún 

tipo de recarga. 

Por iso, Tesourería PREGA a todos aqueles veciños que non teñen domiciliado o 

pago do imposto sobre vehículos de tracción mecánica e da taxa por ocupación da 

vía pública con vado permanente que NON UTILICEN O DOCUMENTO DE 

PAGO que no mes de febreiro recibiron por correo postal no seu domicilio, dado 

que este documento leva INCORPORADO, DE FORMA AUTOMÁTICA, O 

RECARGO DO 5%. 

Se, a pesar deste aviso, utilizouse ou utilízase o documento enviado en febreiro 

tramitarase un EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN DESA CANTIDADE DO 

5%. O importe será reintegrado vía TRANSFERENCIA BANCARIA, na conta 

que se indique a tal efecto. 

LÉMBRASE que o PRAZO ESTÁ SUSPENDIDO, pero se algún veciño, POR 

CAUSAS EXCEPCIONAIS, precisa efectuar o pago dos citados tributos 

namentres estea vixente o período voluntario de pago, poderá SOLICITAR A 

EXPEDICIÓN DUN NOVO DOCUMENTO ao departamento de Tesourería 

municipal. Pode facelo na sede electrónica ou escribindo un mail a 

tesorero@concellodemarin.es ou a recaudación_joaquin@concellodemarin.es 

Cando pase a situación actual que estamos a vivir por mor do Covid19, o Concello 

fixará unha NOVA DATA DE REMATE DO PERÍODO VOLUNTARIO DE 

PAGO, que estará determinada por Resolución de Alcaldía e á que se lle dará a 

debida difusión.  Por iso, sempre que sexa posible, prégase que se espere a ter os 

novos documentos de pago para todas aqueles interesados que aínda non fixeran 

o abono dos tributos. 


