Información sobre los EMBARGOS
En Derecho, el embargo es la declaración judicial por la que determinados bienes o
derechos de contenido o valor económico quedan afectados o reservados para extinguir
con ellos una obligación pecuniaria ya declarada (embargo ejecutivo) o que,
previsiblemente, se va a declarar en una sentencia futura (embargo preventivo). Su
función es señalar aquellos bienes, que se cree que son propiedad del ejecutado, sobre
los cuales va a recaer la actividad ejecutiva, para evitar que salgan de su patrimonio y
acaben en manos de terceros.
Las autoridades judiciales tienen la potestad de ordenar el embargo de sus bienes
presentes y futuros con la finalidad de hacer frente a los pagos que puedan establecerse
en la futura sentencia
En Derecho fiscal, la Hacienda Pública advierte a los deudores de un deudor tributario
que los créditos a favor de este, han sido embargados a favor de la Hacienda Pública. La
Tesorería General de la Seguridad Social también tiene potestad para ejercitar este tipo
de embargo.
Formas de embargo: Anotación preventiva de embargo, retención judicial,
administración judicial, depósito judicial.
CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
A partir del recibo de la notificación de embargo se debe tener presente la
responsabilidad en que pudieran incurrir, pues se responde solidariamente, del pago de
la totalidad de la deuda tributaria pendiente y en su caso, del de las sanciones tributarias,
incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo cuando procedan, hasta
el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar, las
siguientes personas:
a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o
derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la
Administración tributaria.
b) Las que por culpa o negligencia incumplan las órdenes de embargo.
c) Las que con conocimiento del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento
de los bienes.
d) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez recibida
la notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquéllos.
Asimismo debe tener en cuenta que, con carácter general, el incumplimiento en sus
propios términos de las órdenes de embargo por el obligado al pago y por cualquier
persona física o jurídica obligada a colaborar en el embargo así como la obstrucción o
inhibición en la práctica de dichas órdenes, podrá dar lugar a la incoación de expediente
sancionador, sin perjuicio de las acciones penales que procedan.

LEVANTAMIENTO DE EMBARGO
Levantamiento de embargo.- Acto mediante el cual se deja sin efecto un embargo.

NOTA :
El hecho de que una empresa esté sujeta a embargo, no significa que no se la pueda
seguir contratando, lo único importante es que NO se les puede abonar nada mientras
esté embargada.

Informació sobre els embargaments
En dret, l'embargament és la declaració judicial per la qual determinats béns o drets de
contingut o valor econòmic queden afectats o reservats per a extingir una obligació
pecuniària ja declarada (embargament executiu) o que, previsiblement, es declararà en
una sentència futura (embargament preventiu). La seua funció és assenyalar sobre quins
béns que es creu que són propietat de l'executat recaurà l'activitat executiva i així evitar
que isquen del seu patrimoni i acaben en mans de tercers.
Les autoritats judicials tenen la potestat d'ordenar l'embargament dels seus béns presents
i futurs amb la finalitat de fer front als pagaments que puga establir la futura sentència
En dret fiscal, la Hisenda Pública adverteix als deutors d'un deutor tributari que els
crèdits a favor d'aquest han sigut embargats a favor de la Hisenda Pública. La General
de la Seguretat Social també té potestat per a exercir aquest tipus d'embargament.
Formes d'embargament: Anotació preventiva d'embargament, retenció judicial,
administració judicial, dipòsit judicial.
CONSEQÜÈNCIES DE L'INCOMPLIMENT
Una vegada rebuda la notificació d'embargament s'ha de tenir present la
responsabilitat en què poden incórrer, ja que es respon solidàriament, del pagament de
la totalitat del deute tributari pendent, i si escau, de les sancions tributàries, incloent-hi
el recàrrec i l'interès de demora del període executiu quan siguen procedents, fins a
l'import del valor dels béns o drets que s'hagen pogut embargar, les persones següents:
a) Les que siguen causants o col·laboren en l'ocultació o transmissió de béns o drets de
l'obligat al pagament amb la finalitat d'impedir l'actuació de l'administració tributària.
b) Les que, per culpa o negligència, incomplisquen les ordres d'embargament.
c) Les que amb coneixement de l'embargament, col·laboren en l'aixecament dels béns o
hi consenten.
d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, una vegada rebuda la
notificació de l'embargament, col·laboren en l'aixecament dels béns o hi consenten .

Així mateix, s’ha de tenir en compte que, amb caràcter general, l'incompliment en els
seus propis termes de les ordres d'embargament per l'obligat al pagament i per qualsevol
persona física o jurídica obligada a col·laborar en l'embargament, així com l'obstrucció
o inhibició en la pràctica d'aquestes ordres, podrà donar lloc a la incoació d'expedient
sancionador, sens perjudici de les accions penals que siguen procedents.
AIXECAMENT D'EMBARGAMENT
Aixecament d'embargament.- Acte mitjançant el qual es deixa sense efecte un
embargament.

NOTA:
El fet que una empresa estiga subjecta a embargament, no significa que no li la puga
seguir contractant, l'única cosa important és que NO se'ls pot abonar res mentre estiga
embargada.

