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SENTÈNCIA 18-2020
PARTS:
Apel·lant: Sr. A.P.R.
Advocat: Sr. Manuel M. PUJADAS DOMINGO

Apel·lat: MINISTERI FISCAL

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:
President: Sr. Yves PICOD
Magistrades: Sra. Marie CONTE
Sra. Fàtima RAMIREZ SOUTO

Andorra la Vella, vint de juliol de dos mil vint.

En el recurs d’apel·lació interposat contra la sentència dictada per
Tribunal de Corts, en data 21 de gener de 2020, en la causa de referència,
seguida pel delicte major de tràfic de droga tòxica marihuana en gran quantitat,
en la seva modalitat de producció i elaboració per a la seva distribució i venda i
contravenció penal continuada de consum individual de cànnabis, els
components de la Sala Penal 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 el Tribunal de Corts va dictar sentència de
data 21-01-2020 amb la següent part dispositiva:

“DECIDIM :
Condemnar l’acusat A.P.R. com a responsable penalment en concepte d’autor
d’un delicte un major de tràfic de droga tòxica marihuana en gran quantitat, en la seva
modalitat de producció i elaboració per a la seva distribució i venda, i d’una
contravenció penal continuada de consum individual de cànnabis, sense la
concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, a la pena de
TRES ANYS DE PRESÓ, dels quals UN ANY FERM i la resta condicional, amb un
termini de suspensió de la condemna de quatre anys, i MULTA DE TRES MIL
(3.000,00) EUROS, així com al pagament de les despeses processals causades.
El comís de la substància estupefaent intervinguda.
El retorn a l'acusat del telèfon mòbil SAMSUNG que li fou intervingut..”

II.- RESULTANT: que la sentència es recolza en els següents fets
provats:
“L'acusat A.P.R., nascut el xxx de setembre de xxx, de nacionalitat andorrana i
sense antecedents penals, en el període comprés entre els mesos de maig i setembre
del 2018 va conrear plantes de producte estupefaent marihuana en un terreny que
tenia llogat radicat a la part inferior del Camí del Solà d’Andorra la Vella, a uns cinccents metres del cementiri de Santa Coloma, tractant-se concretament de setze
plantes de marihuana que l'acusat conreava per destinar en la seva major part a la
distribució i venda del producte marihuana, i una petita part destinada al seu propi
consum, essent-li incautades dites plantes pel Servei de Policia el dia 10 de setembre
del 2018.
En el moment de la seva incautació, les setze plantes de marihuana tenien una
alçada de entre 1,80 i 2,70 metres, amb unes fulles de fins a 23 centímetres i plenes
de cabdells aptes ja per al consum directe, essent el pes brut total de les setze plantes
el d’uns trenta-dos (32) quilograms, i el pes total de les fulles i cabdells d’uns vint-i-set
quilograms cinc-cent grams (27,5 kg), ascendint el seu valor a uns 36.000 euros.
El terreny on l'acusat conreava les plantes de marihuana estava en un lloc
emboscat, protegint la seva entrada amb diverses portes, una primera porta a mitja
alçada i enreixada, amb un cartell indicatiu de propietat privada – prohibit el pas, una
segona porta més alta de fusta amb un cadenat tancat amb clau, altres tres portes de
fusta i una darrera porta enreixada amb un cadenat tancat amb clau, trobant-se les
plantes de marihuana cobertes per unes lones tipus malla de color verd.
El mateix dia 10 de setembre i amb el consentiment de l'acusat es practicà una
perquisició al seu domicili ubicat a l’Avinguda Enclar, núm. xxx, de Santa Coloma
(Andorra la Vella), trobant-se una bossa de plàstic i una caixa de llumins contenint
llavors de marihuana, tres plantes de marihuana seca de 5 grams, 25 grams i 35
grams, 28 pots de vidre i un pot de plàstic buits.
L'acusat era consumidor habitual de producte estupefaent marihuana al
Principat.”
.

III.- RESULTANT: que contra l’esmentada sentència interposa
recurs d’apel·lació l’advocat defensor d’A.P.R., sol·licitant que es revoqui la

sentència en el sentit d’absoldre al seu defensat del delicte que se l’imputa i en
qualsevol cas, que se li imposa una pena que sigui de caràcter condicional
ateses les seves condicions personals.
Manifesta el seu desacord amb la relació de fets efectuada per la
resolució impugnada, reconeixent únicament els fets relatius al consum habitual
de cànnabis.
Considera que no existeix cap prova directa ni indiciaria justificant la
condemna d’A.P.R., com autor del delicte major de tràfic de droga tòxica
marihuana en gran quantitat.
Recorda que el seu defensat pateix una suma malalties que pal·lia
únicament el consum de marihuana cosa que explica la realització de la
plantació.

IV.- RESULTANT: que el Ministeri Fiscal s’oposa al recurs
interposat observant que la Sentència impugnada motiva abastament les raons
ples quals considera com acreditat el delicte major de tràfic de droga tòxica en
gran quantitat, i valora en proporcionalitat la situació personal i de salut del
condemnat adaptant la pena a la seva situació.

FONAMENTS DE DRET

I.- CONSIDERANT: pel que fa a la responsabilitat penal, que
contràriament al que al·lega el recurrent, la Sentència impugnada motiva de
manera extensa i precisa les raons per les quals considera com a acreditat el
delicte major de tràfic de droga tòxica marihuana en els següents elements de
prova:
- Es tracta d’una molt elevada quantitat de marihuana, apta per la seu
consum i amb un pes total de 27.5 kgs (essent el pes brut de 32 kgs.) valorada
en aproximadament 36.000€.
En ressurt dels testimoniatges recollits a la vista oral (agent del
Servei de Policia PO311) que amb la quantitat constatada, es podien consumir
unes 18.000 cigarretes pures de marihuana, fet que ha admès el processat, és
a dir, un consum assegurat de quasi 5 anys per una persona que fuma 10
cigarretes al dia.
-La disposició del terreny en el qual es conreava la marihuana.

Es tracta d’un terreny a un lloc emboscat, protegit amb diverses portes (5
o 6 portes) tancades amb cadenats pretesament destinades a protegir el lloc
dels porcs senglars (a suposar que un porc senglar sigui capaç d’obrir una
porta no tancada amb cadenats).
Les plantes estaven cobertes amb una xarxa de color verd, tal com ho
demostren les fotografies obrant en autes (Foli 32 a 34), de tal manera que els
conreus fossin totalment dissimulats.
-A la caseta ubicada al costat de la plantació es trobaren estris destinats
al tractament de la marihuana com, especialment 28 pots de vidre per preparar
i condicionar-la, cosa que apareix incompatible amb un consum propi.
- Al compte bancari d’A.P.R. figuren una sèrie d’ingressos en efectiu
dipositats des de l’agost de 2017, de quanties de 120€ a 150€, que s’acaben
quan l’acusat fou detingut a la presó el dia 11-09-2018.
L’origen dels quals l’interessat no ha pogut justificar, havent declarat que
els seus ingressos mensuals, constitutius de la pensió de la seva dona i d’una
ajuda de Govern eren cobrats a través del Banc, i que els diners que li donava
el seu fill en efectiu no els ingressava al Banc.
En fi, convé rellevar que, en aplicació de les disposicions dels articles
282.1,2 i 283.1 del Codi penal, la conducta resident en la producció de droga
tòxica cànnabis en gran quantitats, es castiga amb la pena de presó de 3 a 6
anys i multa fins al triple del valor de la droga.
El text legal no preveu una excepció a la punibilitat de la conducta ans
citada (en la hipòtesi inversemblant en el cas d’autes), d’una producció de
cànnabis pel consum propi fossi amb finalitat terapèutica.

II.- CONSIDERANT: que la pena imposada, hagut compte la
gravetat del delicte, l’elevada quantitat de droga concernida i el perill que
presenta per la salut pública, apareix particularment moderada. El Tribunal a
quo de conformitat amb el que disposa l’article 56 del Codi penal, ha adaptat la
sanció a la situació personal i de salut del condemnat, que pateix diverses
patologies, imposant la pena mínima de 3 anys prevista per l’article 283.1 del
Codi penal, amb una major part condicional.
Les disposicions de la decisió recorreguda han de ser confirmades pel
que fa a la pena imposada.

III.- CONSIDERANT: que procedeix desestimar el recurs i confirmar
íntegrament la sentència, amb imposició al recurrent de les despeses
processals causades pel recurs.
Vistos la Constitució, el Codi penal, el Codi de procediment penal, la
jurisprudència aplicable, i altres fonts del dret del Principat d’Andorra, els
magistrats de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra,

DECIDIM:
1- DESESTIMAR el recurs interposat per la representació lletrada del Sr.
A.P.R.
2- CONFIRMAR íntegrament la Sentència recaiguda en data 21 de gener
de 2020.
3- Condemnar el recurrent al pagament de les despeses processals
causades pel recurs.

Aquesta sentència és ferma i executiva.

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

