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Contravencions Penals 6000070/2019
ORÍGEN: 4000018/2019 - 00
NIG: 5300543220190000098

SENTÈNCIA
Magistrat Sr.
Jacques RICHIARDI
______
Andorra la Vella, 23 de desembre de 2019
VIST en judici oral i públic pel Tribunal de Corts, la causa núm.
6000070/2019 seguida per la presumpta contravenció penal d’estafa per
valor no superior a 600 euros, contra C. R. B., nascuda el dia 03 de maig
del 1974 a Encamp, filla de Miquel i d’Isabel, de nacionalitat andorrana,
jutjada en rebel·lia processal per no haver comparegut malgrat haver estat
degudament citada, sent part acusadora el Ministeri Fiscal, representat per
la Sra. Núria Garcia Val i actuant de ponent i redactor de la sentència el
Magistrat Sr. Jacques Richiardi.

RESULTANT PRIMER : Són fets provats que la inculpada C. R. B.,
nascuda el 3 de maig del 1974, de nacionalitat andorrana i sense
antecedents penals, va allotjar-se a l’hotel C. A. de la vila d’Andorra la Vella,
del 9 al 10 d’octubre del 2018, marxant sense pagar les despeses
d’allotjament i esmorzar d’un import de 120,18 €.
S. A. en representació de l’hotel C. A. ha sol·licitat el pagament
d’aquesta suma.

RESULTANT SEGON : El Ministeri Fiscal qualifica els fets com a
constitutius d’una contravenció penal d’estafa privilegiada per valor no
superior a 600 € prevista i penada a l’article 482.1 del Codi Penal de la qual
la inculpada és responsable penalment en concepte d’autora, sense la
concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
Demana que li sigui imposada una pena de multa de 150 €, així com
el pagament de les despeses processals causades.
En concepte de responsabilitat civil, sol·licita que la inculpada
indemnitzi l’hotel C. A. en l’import reclamat de 120,18 €.
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RESULTANT TERCER : La inculpada C. R. B. no ha comparegut a
l’acte del judici oral, malgrat haver estat degudament citada.

CONSIDERANT PRIMER : Els fets declarats provats són legalment
constitutius d’una contravenció penal d’estafa privilegiada per valor no
superior a 600 € tipificada a l’article 482.1 del Codi Penal, havent disposat
la inculpada dels serveis d’hoteleria de l’hotel C. A. de la vila d’Andorra la
Vella, del 9 al 10 d’octubre del 2018, amb la intenció de no satisfer el seu
import, causant així un perjudici d’un import de 120,18 € sigui un perjudici
d’un valor no superior a 600 €.

CONSIDERANT SEGON : Per aplicació dels articles 20 i 21 del Codi
Penal, la inculpada C. R. B. és responsable penalment d’aquesta infracció
en concepte d’autora per haver realitzat personalment l’acte punible,
culpabilitat demostrada per les declaracions de S. A., confirmades a la vista
oral, i els justificants figurant al sumari.

CONSIDERANT TERCER : No
modificatives de la responsabilitat penal.

existeixen

circumstàncies

La pena de multa de 150 €, reclamada pel Ministeri Fiscal, constitueix
una justa sanció.

CONSIDERANT QUART : Per aplicació de l’article 94 del Codi Penal,
la inculpada, responsable penalment, ho és també civilment, i ha de pagar
a la representació legal de l’hotel C. A., en funció del justificant produït (foli
5), la suma de 120,18 € corresponent a l’import de la factura d’allotjament i
esmorzar.

CONSIDERANT CINQUÉ : De conformitat als articles 174 i 175 del
Codi de Procediment Penal, la inculpada ha de fer front al pagament de les
despeses processals causades.

VIST les disposicions legals aplicables al present cas,

DECIDEIXO :
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Condemnar C. R. B., en rebel·lia processal, com a responsable
penalment en concepte d’autora d’una contravenció penal d’estafa
privilegiada per valor no superior a 600 €, sense la concurrència de
circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, a la pena de multa
de 150 €, així com al pagament de les despeses processals causades.
En concepte de responsabilitat civil, condemnar C. R. B. a pagar a la
representació legal de l’hotel C. A. la suma de 120,18 €.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’apel·lació per
davant d’aquest Tribunal de Corts en el termini de 15 dies hàbils següents
a la notificació.
Així per aquesta meva sentencia, definitivament jutjant, ho decideixo i
signo.
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