Tribunal de Corts
Contravencions Penals 6000094/2019

SENTÈNCIA

Magistrat Sr.
Enric ANGLADA FORS
_____

Andorra la Vella, divuit de desembre del dos mil dinou

VIST en judici oral i públic la Causa núm. 6000094/2019, seguida per
una presumpta contravenció penal de possessió de cànnabis o droga de
toxicitat similar per al propi consum contra R. B. L., nascut el dia 6 d’agost del
2000 a Andorra la Vella, fill de Rubén i Mary Jane, de nacionalitat andorrana,
sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat pel Sr. Iván Alís Salguero i
ponent de la present causa el Magistrat Sr. Enric Anglada Fors.

RESULTANT PRIMER. SÓN FETS PROVATS I AIXÍ ES DECLARA:
Vers les 17,30 hores del dia 27 de maig del 2019, els agents del Servei de
Policia núms. 304 i 406, que es trobaven realitzant un servei de patrulla a
l’avinguda de Sant Jaume de la vila d’Escaldes-Engordany, van veure un
vehicle estacionat amb les portes obertes i amb els seus quatre ocupants
fumant a l’exterior. Es dirigiren cap allà, moment en el que el turisme marca
BMW, model 118 D, amb matrícula andorrana XXXXX, marxava del lloc en
direcció al centre d’Escaldes-Engordany. Aleshores el cotxe policial va seguir
a l’esmentat vehicle, aturant-lo a l’avinguda de les Escoles núm. 10, on
anava de copilot l’encausat R. B. L., nascut el dia 6 d’agost del 2000 i sense
antecedents penals, i al constatar una forta olor a producte estupefaent
haixix, se li digué al conductor del turisme C. B. N. que, als efectes de no
entorpir la circulació, aparqués el vehicle a la parada d’autobusos situada
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una mica més endavant i concretament al carrer de la Constitució de la
mateixa vila d’Escaldes-Engordany, moment en el que l’indicat copilot
aprofità per tirar des de la finestra del turisme una bossa hermètica de plàstic
al terra, la qual contenia 1,3 grams bruts de la substància estupefaent haixix,
manifestant aquest que era de la seva exclusiva propietat i que una estona
abans n’havien consumit els quatre ocupants del turisme.

RESULTANT SEGON. El Ministeri Fiscal qualifica els fets com a
constitutius d’una contravenció penal de possessió de cànnabis o droga de
toxicitat similar per al propi consum i de les contravencions penals de consum
en lloc públic i en grup, previstes als articles 499, 500.1 i 500.2 del Codi
Penal, de les quals n’estima responsable en concepte d’autor R. B. L., en el
qui concorre la atenuant de ser menor de 21 anys. Afegeix que des de la
comissió dels fets i la data d’avui han transcorregut més de 6 mesos, pel que
les contravencions penals de consum en lloc públic i en grup estan
prescrites. Conclou demanant se li imposi per la contravenció penal de
possessió, una multa de 250 euros, més el pagament de les costes
processals i el comís i destrucció de la droga incautada, sense haver-hi lloc a
responsabilitat civil.

CONSIDERANT PRIMER. Com bé diu el Ministeri Públic s’ha
d’apreciar la prescripció de les contravencions penals de consum en lloc
públic i consum en grup, previstes i penades als articles 500, 1 i 2 del Codi
Penal, de conformitat al disposat a l’article 81 d) del mateix text legal, a
l’haver transcorregut a data d’avui més de sis mesos des del dia en que es
produïren els fets d’autes.

CONSIDERANT SEGON. Els fets declarats provats i no prescrits són
constitutius d’una contravenció penal de possessió de cànnabis o droga de
toxicitat similar per al consum propi prevista a l’article 499 del Codi Penal,
possessió que ha estat plenament acreditada pel propi i rotund
reconeixement de l’implicat a l’acte del judici oral, corroborat, així mateix, per
les manifestacions al plenari dels agents del Servei de Policia -PO núm. 304 i
PO núm. 406- que van intervenir en el seu control, havent-los-hi explicat
BOADO que els 1,3 grams de haixix que va tirar per la finestra del vehicle
eren de la seva exclusiva propietat.
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CONSIDERANT TERCER. R. B. L. és penalment responsable en
concepte d'autor de la contravenció penal de possessió d’haixix pel consum
propi, per haver realitzat personalment els fets punibles, de conformitat amb
allò que disposen els articles 20 i 21 del Codi Penal.

CONSIDERANT QUART. Concorre en l’implicat la circumstància
modificativa de la responsabilitat criminal d’esser menor de 21 anys.

CONSIDERANT CINQUÈ. A efectes de fixació de la penalitat, el
Tribunal, en atenció a la pena assenyalada a la contravenció penal en l’article
499 del Codi penal que és la d’arrest o multa fins a sis-cents euros, considera
adient, tenint en compte que l’encausat R. B. L. ha comparegut a l’acte del
judici, que ha reconegut absolutament tots els fets i que no li consten
antecedents penals, imposar-li la pena de 200 € .

CONSIDERANT SISÈ. No hi ha lloc a exigir responsabilitat civil i,
d’acord amb els articles 70.1 i 286 del Codi Penal, procedeix el comís i
destrucció de la substància estupefaent intervinguda.

CONSIDERANT SETÈ. D'acord amb el que disposen els articles 174,
175 i 181.1 del Codi de Procediment Penal s’ha d’imposar a R. B. L. el
pagament de les despeses processals causades.

V I S T : les disposicions legals aplicables al present cas, en nom del
poble andorrà,

DECIDEIXO:
Condemnar a R. B. L., com a responsable penalment en concepte
d’autor d’una contravenció penal de possessió d’haixix pel consum propi, a la
pena de DOS CENTS EUROS (200 €).
Acordo el comís i destrucció de la substància estupefaent intervinguda.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'apel·lació per
davant d'aquest Tribunal de Corts, en el termini de quinze dies següents a la
seva notificació.
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Així per aquesta meva sentencia, ho mano i signo.
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