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SENTÈNCIA

Magistrat Sra.
Anna ESTRAGUÉS ARMENGOL

Andorra la Vella, 18 de desembre de 2019

VIST en judici oral i públic, la causa núm. 6000087/2019, seguida per
una presumpta contravenció penal de danys dolosos per import no superior a
sis-cents euros.
És acusat R. G. C. nascut el 31 de desembre de 1996 a Barcelona, fill
de Ricard i de Gemma, de nacionalitat espanyola, amb D.N.I. núm.
39437051D, el qual no compareix malgrat haver estat degudament citat.
És part acusadora el Ministeri Fiscal representat pel Sr. Ivan ALÍS
SALGUERO.
És ponent la Magistrada Sra. Anna ESTRAGUÉS ARMENGOL.

RESULTANT PRIMER: són fets provats i així es declara, que en data 8
de desembre del 2018, vers la 01 hora de la matinada, R. G. C.es trobava a
l’aparcament del Parnal d’Escaldes-Engordany quan forçà la barrera de
l’aparcament, causant-li danys per import de 414,87 euros, que el Comú
d’Escaldes-Engordany, propietari de l’aparcament, reclama.

RESULTANT SEGON. El Ministeri Fiscal qualifica els fets com essent
constitutius d'una contravenció penal de danys dolosos, prevista i penada a
l’article 484.1 del Codi Penal i, sent-ne R. G. C. responsable en concepte
d’autor, no concorrent circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal,
demana que se li imposi una pena de multa en la quantia de sis-cents euros.
Tanmateix, demana que se’l condemni a pagar les costes processals
causades.
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I en concepte de responsabilitat civil, sol·licita que R. G. C. sigui
condemnat a abonar a l’Hble. Comú d’Escaldes-Engordany l’import de 414,87
€.

CONSIDERANT PRIMER. Els fets declarats provats són constitutius
d’una contravenció penal de danys dolosos tipificada a l’article 484.1 del Codi
Penal, que castiga el qui causa un dany d’un import no superior a 600,00
euros.
Es tracta d’una contravenció penal on l’element objectiu és, de
conformitat amb el què disposa l’article 222 del Codi Penal, “la deterioració,
destrucció o la desaparició d’una cosa d’altri.” per un import com s’ha dit, no
superior a 600,00 euros i l’element subjectiu, la voluntat de causar danys a la
cosa.
En el present cas, concorren tots els elements constitutius del tipus per
quant s’han causat danys per import inferior a 600,00 euros, concretament els
danys soferts per la barrera de l’aparcament ascendeixen a 414,87 euros
segons pressupost obrant en autes, i aquests han estat causats de forma
voluntària ja que qui força la barrera d’un aparcament, encara que sigui per
sortir-ne després de perdre el tiquet, s’ha de representar els desperfectes com
una conseqüència necessària de la seva actuació i si, tot i així, ho accepta, no
desistint de la seva acció, ha de respondre penalment dels danys causats, bé
a títol de dol directe, o si més no a títol de dol eventual.

CONSIDERANT SEGON: De l’esmentada contravenció penal n’és
penalment responsable en concepte d'autor, R. G. C. per haver realitzat
personalment els fets punibles, de conformitat amb allò que disposen els
articles 20 i 21 del Codi Penal.
La seva autoria resulta acreditada per:
- la declaració de la Sra. E. Z. P. M., en representació del Comú
d’Escaldes-Engordany, la qual manifesta que la matinada d’autes, un dels nois
d’un vehicle matrícula espanyola va baixar del cotxe i per sortir de
l’aparcament del Parnal, va aixecar amb força la barrera, trencant una peça
(reductor) de la mateixa. Precisà que van poder identificar dita persona per
quan va saltar una alarma i van requerir de seguida el Servei de Policia, que
es personà al lloc immediatament, trobant-hi encara l’autor dels fets.
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- la declaració dels Agents de Policia PO 326 i PO 418 que han
manifestat que la matinada d’autes, van ser requerits pel responsable de
l’aparcament del Parnal d’Escaldes-Engordany, per quan un noi havia forçat
una barrera; que en arribar, el noi es trobava encara al lloc, identificant-lo com
essent R. G. C. que va admetre els fets, dient que havia perdut el tiquet de
l’aparcament i en volia sortir forçant la barrera. Així mateix, els Agents van
constatar com la barrera estava doblegada i una peça trencada.
-

La filmació dels fets per la càmera de seguretat instal·lada al lloc

CONSIDERANT TERCER: A efectes de fixació de la pena, i tenint en
compte el que disposa l’article 56 del Codi Penal, la naturalesa i
circumstàncies dels fets, la petició de pena feta pel Ministeri Fiscal, la pena
assenyalada pel Codi Penal per la contravenció penal ans citada (treball en
benefici de la comunitat fins un mes o multa fins al doble del dany causat) així
com la situació personal de l’encausat, turista al Principat i amb treball regular
segons feu constar davant del Servei de Policia, procedeix imposar-li una
pena de multa en la quantia de 500,00 euros.

CONSIDERANT QUART: El responsable penalment ho és també
civilment per tot el què, de conformitat amb el què disposen els article 90 i ss.
del Codi penal, R. G. C. indemnitzarà al Comú d’Escaldes-Engordany en
l’import reclamat de 414,87 € segons justificant obrant en autes (foli 16).

CONSIDERANT CINQUÈ: Igualment, d’acord amb el que disposen els
articles 174 i 175 del Codi de Procediment Penal, s’ha d’imposar a R. G. C. el
pagament de les despeses processals causades.

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

D E C I D E I X O:
Condemnar Ricard GÓMEZ CASTARLENAS, en rebel·lia processal,
com autor d’una contravenció penal de danys dolosos, a una pena de multa
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en la quantia de cinc-cents euros (500,00€) així com al pagament de les
despeses processals causades.
I en concepte de responsabilitat civil, R. G. C. indemnitzarà al Comú
d’Escaldes-Engordany en l’import reclamat de quatre-cents catorze euros amb
vuitanta-set cèntims (414,87€).
Contra aquesta sentència les parts poden interposar recurs d’apel·lació
davant d’aquest Tribunal en el termini de quinze dies següents a la notificació,
de conformitat amb el què disposen els articles 195, 199 i concordants del
Codi de Procediment Penal. El rebel pot interposar recurs d’audiència en un
termini de quinze dies a comptar del lliurament personal de la còpia de la
sentència de conformitat amb el què disposen els articles 247 i següents del
Codi de Procediment Penal.

Així per aquesta sentència, ho decideixo, mano i signo.
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