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AUTE 48-2019
PARTS:
Recurrent: MINISTERI FISCAL
Recorregut: Sr. A. C. R. C.
Advocat: Sr. D. M. L.

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:
President: Sr. Yves PICOD
Magistrats: Sra. Marie CONTE
Sra. Fátima RAMÍREZ SOUTO
Andorra la Vella, a vint-i-sis d’abril del dos mil dinou.
En el recurs d’apel·lació interposat contra l’Aute de data 3 d’octubre de
2018, dictat per la Batlle instructora, en el marc de l’execució de l’Ordenança
penal dictada en la causa de referència, seguida pels delictes menors de
conducció de vehicle automòbil amb un grau d’alcoholèmia superior a 0,8
grams d’alcohol per litre de sang, de conducció de vehicle automòbil sota els
efectes de drogues, de crebantament de pena, de consum en lloc públic de
droga tòxica i per dos delictes menors d’imprudència greu amb resultat de
lesions. Els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge
s’han constituït per a la vista i decisió, és ponent la Sra. Marie CONTE.

ANTECEDENTS DE FET
I.-RESULTANT: que la Batlle Instructora va dictar Ordenança penal
en data 6 de setembre de 2016, per la qual es condemnà a A.C.R.C., com
autor responsable del delicte menor conducció de vehicle automòbil amb un
grau d’alcoholèmia superior a 0,8 grams d’alcohol per litre de sang, com autor
responsable d’un delicte menor de conducció de vehicle automòbil sota els
efectes de drogues, com autor responsable d’un delicte menor de

crebantament de pena, com autor responsable d’un delicte menor de consum
en lloc públic de droga tòxica i com autor responsable de dos delictes menors
d’imprudència greu amb resultat de lesions, a la pena de cinc (5) mesos de
presó condicional amb un termini de suspensió de la condemna per un període
de quatre (4) anys i qualificada a sotmetre’s a una avaluació mèdica per
determinar si pateix alguna patologia relacionada amb l’alcohol i, en cas que
així sigui, a seguir tractament mèdic adequat a la seva patologia a l’Hospital
Nostra Senyora de Meritxell fins l’alta mèdica o durant un període de quatre (4)
anys; a la pena de privació dels seu permís de conduir per un període de 15
mesos, multa en la quantia de 300 euros i a la pena complementària de
privació del permís de conduir per un període de 9 mesos, així com a
l’abonament de la responsabilitat civil i les despeses processals
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 mitjançant Aute de data 3-10-2018, la Batlle
va decidir “Revocar parcialment la condemna de cinc (5) mesos de presó
condicional, amb un termini de suspensió de la condemna per un període de quatre (4)
anys i qualificada a sotmetre’s a una avaluació mèdica per determinar si pateix alguna
patologia relacionada amb l’alcohol i, en cas que així sigui, a seguir tractament mèdic
adequat a la seva patologia a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell fins l’alta mèdica o
durant un període de quatre (4) anys i imposada a A.C.R.C., fixant-se el termini de
compliment de dita pena en dos (2) mesos de presó ferma i en mèrits del que disposa
l’article 65.1 del Codi penal intitulat “substitució de penes”, aquesta pena queda
automàticament substituïda per la pena de dos (2) mesos d’arrest nocturn ferm que el
condemnat haurà de complir al Centre penitenciari, el que implica que hi haurà de
romandre deu hores diàries seguides d’acord amb el què disposa l’article 41 del Codi
penal, en unitat separada i, la resta condicional qualificat a reiniciar el tractament
mèdic programat per l’UCA, fins altra mèdica amb un termini de suspensió de dos (2)
anys”.

III.-RESULTANT: que contra l’esmentat aute interposà recurs
d’apel·lació el Ministeri Fiscal, interessant que no s’acordi la substitució de la
pena, en base a que no és aplicable l’article 65.1 del Codi penal. S’oposa a
recurs formulat per la defensa del condemnat, posant en relleu la situació d’un
incompliment parcial de la condemna.

IV.- RESULTANT: que també interposa recurs d’apel·lació la
defensa d’A.C.R.C., sol·licitant que no s’acordi la revocació, ni tan sols parcial,
de la condemna.

Argumenta que des del dia 4-9-2018 R. ha efectuat varies visites prop
de l’UCA, seguint el tractament prescit, que treballa de cuiner i es troba
reinsertat en el món laboral, que en fi, és conscient i es troba penedit de la seva
actitud passada.
S’oposa al recurs formulat pel Ministeri Fiscal, entenen que es pot
substituir la pena de presó ferma imposada, per una pena d’arrest ferm.

FONAMENTS DE DRET

I.-CONSIDERANT: que en relació a la revocació de la condemna
imposada per l’Ordenança penal de data 6-9-2016, l’article 64 apartat 4 del
Codi penal, disposa que “En cas d’incompliment de les condicions de la suspensió el
tribunal, d’ofici o a instància del Ministeri Fiscal, pot acordar la revocació parcial o total
de la suspensió de la condemna o la modificació de les condicions”.

L’Ordenança penal de data 6-9-2016 imposava al condemnat una pena
de presó de 5 mesos, amb un termini de suspensió de la condemna de 4 anys,
qualificada a sotmetre’s a una avaluació mèdica, i en cas de patir una patologia
relacionada amb l’alcohol, a seguir tractament mèdic adequat, a l’Hospital
Nostra Senyora de Meritxell fins l’alta mèdica o durant un període de 4 anys.

Convé recordar que l’obligació imposada no és només a favor del
condemnant, sinó que té també per objecte garantir la seguretat dels usuaris de
la via pública, evitant que el reu condueixi sota la ingesta de begudes
alcohòliques.

No es discuteix, i en ressurt de l’examen dels informes emesos per
l’UCA, en dates 11-11-2016, 3-2-2017, 17-7-2017, 16-11-2017, 27-2-2018 i 317-2018, que durant aquest període, el condemnat no ha complert l’obligació
imposada per l’Ordenança penal de data 6-9-2016, no presentant-se a les
visites concertades amb l’equip mèdic de l’UCA, i havent donat positiu per
consum d’estupefaents en una analítica d’orina i “screening” de drogues, no
havent efectuat totes les que li foren requerides, això malgrat els advertiments
fets per la Batlle en dates 17-12-2016 i 5-4-2018.

De fet, justifica haver començat a seguir el tractament des del 4-9-2018,
amb vinculació real al servei de l’UCA, després de l’informe emès pel Ministeri
Fiscal, sol·licitant la revocació de la condemna, i 2 anys després de la
notificació de la condemna i de la seva obligació.

En aquestes condicions, i a pena de privar de tot efecte la pena de presó
condicional qualificada, l’aute decidint la revocació parcial impugnada, ha de
ser confirmat, observant que la Batlle revoca només 2 mesos de presó, i que ha
tingut en compte els esforços, malauradament tardius, complerts pel
condemnat.

II.- CONSIDERANT: que pel que fa a la substitució de la pena
acordada en primera instància, en base a les disposicions de l’article 65.1 del
Codi penal, que disposa: “En cas d’imposar-se una pena de presó de durada inferior
a tres mesos, el tribunal ha de substituir-la automàticament en la mateixa sentència
per pena d’arrest fins als màxims previstos en l’article 36”.

Aquest text no és aplicable en el cas d’autes, ja que la pena de presó
imposada no és la de 2 mesos de presó que només deriva d’una revocació
parcial, sinó la de 5 mesos de presó pronunciada per l’Ordenança penal de
data 6-9-2016, l’execució de la qual es troba suspesa durant un termini de 4
anys.
La substitució automàtica acordada no és ajustada a dret i apareix del tot
il·lògica, esdevenint un benefici pel condemnat, el qual no ha complert les
condicions que suspenien el compliment de la pena.

III- CONSIDERANT: que procedeix en aquestes condicions confirmar
parcialment l’aute recorregut, pel que fa a les seves disposicions relatives a la
substitució de la pena.

Vistes la Constitució, El Codi Penal, el Codi de Procediment Penal, la
jurisprudència d’aplicació, i altres fonts del Dret del Principat d’Andorra,

DECISIÓ
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, en nom del
poble andorrà, decideix:

1.- ESTIMAR parcialment el recurs d’apel·lació interposat pel Ministeri
Fiscal.
2.- DESESTIMAR el recurs interposat per la representació lletrada d’A.
C. R. C.

3.- Confirmar parcialment l’aute de data 3-10-2018, en el sentit de no
acordar la substitució de la pena de dos mesos de presó ferms, revocada al
condemnat A. C. R. C.
4.- Declarar d’ofici les despeses processals causades pel recurs.

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

