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AUTE 50-2019
PARTS:
Recurrent: MINISTERI FISCAL
Recorregut: Sr. A. M. G. R.
Advocada: Sra. A. M. S.

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:
President: Sr. Yves PICOD
Magistrats: Sra. Marie CONTE
Sra. Fátima RAMÍREZ SOUTO
Andorra la Vella, a vint-i-sis d’abril de dos mil dinou.
En el recurs d’apel·lació interposat contra l’Aute de data 19 d’octubre de 2018
dictat pel Batlle instructor, en el marc de l’execució de l’Ordenança penal dictada en
la causa de referència, seguida pel delicte menor de conducció de vehicle automòbil
amb un grau d’alcoholèmia superior a 0,8 gls. Els components del Tribunal Superior
de Justícia expressats al marge s’han constituït per a la vista i decisió, és ponent el
Sr. Yves PICOD.

ANTECEDENTS DE FET
I.-RESULTANT: que el Batlle instructor va dictar Ordenança penal en
data 8 de març del 2018, recaiguda en la causa 2080069/2018, per la qual es
condemnà a A.M.G.R.com autor responsable d’un delicte menor de conducció de
vehicle automòbil amb un grau d’alcoholèmia superior a 0,8 gls, a les penes d’un
mes d’arrest nocturn condicional, amb un termini de suspensió de la condemna de

dos anys, i d’onze mesos de privació del permís de conduir, així com al pagament de
les despeses processals causades.

Dita resolució va esdevenir ferma la mateixa data en què es va dictar, en no
formular les parts oposició a la mateixa.

II.-RESULTANT: que en el marc de l’execució de dita resolució, i per
informe emès pel Ministeri Fiscal de data 27 de setembre de 2018, s’interessà la
revocació total de la suspensió de la condemna privativa de llibertat condicional
imposada a A.M.G.R., dictant-se Aute en data 19 d’octubre 2018, pel qual s’acordà
“Primer. Revocar parcialment la condemna d’un mes d’arrest nocturn condicional
imposada a A.M.G.R., per Ordenança penal dictada el 8 de març de 2018, fixant-se el
termini de compliment de dita pena en QUINZE (15) DIES D’ARREST NOCTURN. Segon.
Substituir la pena de quinze dies d’arrest nocturn per la pena d’UN MES (1) D’ARREST
DOMICILIARI, a complir al seu domicili, radicat al carrer Gran, 17, 1er, 2ª, de Canillo.
Tercer. L’horari de compliment de la pena d’arrest domiciliari serà de les 0:00 hores fins les
10:00 hores de l’endemà, durant el període d’un mes”.

III.- RESULTANT: que contra l’esmentat aute interposà recurs
d’apel·lació el Ministeri Fiscal, sol·licitant que es revoqui l’aute recorregut, en el sentit
que s’acordi la revocació total de la pena imposada per Ordenança penal de data 8
de març de 2018, no acordant-se en cap cas la substitució de la pena de 15 dies
d’arrest nocturn revocada al condemnat A.M.G.R., per la pena d’1 mes d’arrest
domiciliari, havent-se de complir íntegrament, la part de la pena revocada en el
Centre Penitenciari, invocant principalment la violació del principi de legalitat i
subsidiàriament per una manca de motivació de la decisió.

IV.- RESULTANT: que la defensa d’A. M.G.R.

s’oposa al recurs
formulat pel Ministeri Fiscal, sol·licitant l’íntegra confirmació de l’aute recorregut, i
argumentant que la decisió de substitució de la pena resulta d’una interpretació
extensiva i possible de l’article 66.1 del Codi penal, així com del fet que el Sr. G. R.
necessita el seu vehicle per desenvolupar la seva feina.

FONAMENTS DE DRET

I.- CONSIDERANT: que d’acord amb l’estricta interpretació del principi de
legalitat i el principi de coherència, la substitució de la pena d’arrest prevista a
l’article 66.1 del Codi penal és aplicable a la modalitat de la pena d’arrest “imposada o

substituïda”, però no a la pena revocada per reincidència, és a dir, quan el condemnat

ha tornat a delinquir (Sentència TSJP 000074/17).
Una interpretació extensiva d’aquesta disposició provocaria una inseguretat
jurídica en l’aplicació de les penes pronunciades. Com ho precisa el Ministeri Fiscal
en el seu recurs, l’article 66.1 del Codi penal està previst per substituir les penes
fermes imposades ab initio, quan el condemnat justifica la necessitat d’un compliment
d’arrest diferent o d’una altra modalitat d’arrest, i no per beneficiar al condemnat al
que se li revoca la pena per haver tornat a delinquir, dins del termini de suspensió.
En conseqüència, la substitució de la pena d’arrest nocturn revocada per un
compliment
de
la
mateixa
al
domicili
és
improcedent.

II.- CONSIDERANT: que en quant a l’apreciació de l’abast de la
revocació d’un mes d’arrest nocturn condicional, cal prendre en consideració que
per Ordenança penal del 8 de març del 2018, el Batlle condemnà a A. M.G.R. a la
pena d’un mes d’arrest nocturn condicional, amb un termini de suspensió de la pena
de 2 anys, pel delicte menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau
d’alcoholèmia superior a 0,8 gls, per fets ocorreguts el 16 de febrer de 2018. Ara bé,
posteriorment fou condemnat el 7 de juny de 2018 per Ordenança penal, per fets
ocorreguts el 6 de juny de 2018, com autor d’un delicte menor de crebantament, a la
pena de privació de permís de conduir per un període de 5 mesos, i a la pena de tres
mesos d’arrest nocturn condicional amb termini de suspensió de la condemna de 2
anys. A més, el 13 de setembre de 2018, fou novament condemnat per fets del
mateix dia, per un altre delicte de crebantament, a la pena d’1 mes d’arrest nocturn
ferm. Tal comportament manifesta la intenció reiterada del Sr. G. R. de no complir la
seva pena i d’ignorar la llei, així com les decisions judicials.
Per conseqüència, la pena inicial d’un mes condicional té que ser totalment
revocada, per assegurar el principi general d’efectivitat de les penes, malgrat les
reals dificultats personals provocades per treballar en el cas d’autes

III.- CONSIDERANT: que es declaren d’ofici les costes causades.
Vistes la Constitució, El Codi Penal, el Codi de Procediment Penal, la
jurisprudència d’aplicació, i altres fonts del Dret del Principat d’Andorra,

DECIDIM:
1.- ESTIMAR el recurs interposat pel Ministeri Fiscal.

2.- Revocar parcialment l’aute dictat en data 19 d’octubre 2018, en el sentit
de no substituir la pena de quinze dies d’arrest nocturn per la pena d’un (1) mes
d’arrest domiciliari.
3.- Declarar d’ofici les despeses processals causades.

Així, per aquesta nostra resolució, definitivament jutjant, ho manem i signem.

