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Andorra la Vella, dinou de març del dos mil vint-i-ú.
En el recurs d’apel·lació interposat contra la sentència dictada per
Tribunal de Corts, en data 19 de novembre de 2020, en la causa de referència,
seguida pel delicte menor de crebantament de condemna de pena de privació
del permís de conduir, 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 19 de novembre de 2020 amb la següent part dispositiva:

DECIDEIX:
“Condemnar E.A.L., com a autor penalment responsable del delicte menor de
crebantament de pena de privació del permís de conduir, concorrent la circumstància
modificativa de la responsabilitat penal de reincidència, a la pena de TRES MESOS
D’ARREST NOCTURN, i la pena complementària de DOTZE MESOS DE PRIVACIÓ
DEL PERMÍS DE CONDUIR.
Es condemna també a E.A.L. al pagament de les despeses processals
causades.”.

II.- RESULTANT: que la sentència es recolza en els següents fets
provats:
“Són fets provats i així es declara, que per Ordenança penal de data 28 d’abril
del 2019, s’imposà a E.A.L. una pena de 20 mesos de privació del permís de conduir.
Posteriorment, el 23 d’agost del mateix any, s’autoritzà a A. a conduir de dilluns a
dissabte, de 8.30 a 19.30 per a poder desenvolupar la seva tasca laboral, mantenint-se
la prohibició per la resta de la jornada, i això fins al 12 de desembre del 2021. Malgrat
la pena imposada, en data 17 d’octubre de 2019, vers les 2.15, a la rotonda Josep
Escaler, E.A. fou controlat conduint el seu vehicle matrícula xxx.
E.A.L. ha estat condemnat en 17 ocasions amb anterioritat als fets, de les
quals més de 3 condemnes en els 5 anys immediatament anteriors, segons consta en
el Registre d’Antecedents penals, havent estat condemnat per Ordenança penal de 5
de juny de 2019 per un delicte menor de crebantament de condemna de privació de
permís de conduir, per Ordenança penal de data 28 d’abril del 2019, per un delicte
menor de conducció d’un vehicle automòbil amb un grau d’alcoholèmia superior al
permès i altre de refús de sotmetre’s a la prova de tòxics i alcohol, i per Ordenança
penal de data 7 de gener del 2019, pels delictes menors d’injúries a funcionaris en
exercici del seu càrrec i consum d’èxtasis; per esmentar només les condemnes més
recents.”

III.- RESULTANT: que contra l’esmentada Sentència interposa
recurs d’apel·lació la defensa d’E.A.L., sol·licitant que es revoqui parcialment
dita resolució en el sentit de condemnar al recurrent a una pena d’un mes i mig
d’arrest nocturn amb caràcter condicional, si cal qualificada a justificar ocupació
laboral durant el temps que el tribunal consideri escaient, i una retirada del
permís de conduir no superior a 6 mesos.
Explica que l’actuació del processat tenia una justificació és a dir, portar
al seu gos a un centre veterinari de Barcelona.
Al·lega que el delicte no és greu, que el seu representat no representa
cap perill per la societat, que gaudeix d’una feina estable, que presenta una

dificultat el fet de desplaçar-se al Centre Penitenciari per una persona que no
gaudeix del permís de conduir.

IV.- RESULTANT: que el Ministeri Fiscal s’oposa al recurs formulat,
manifestant que la pena imposada és proporcionada i adaptada, observant
especialment que l’avui recurrent ha estat condemnat 17 vegades i que
concorre la circumstància de reincidència.

FONAMENTS DE DRET

I.- CONSIDERANT: que el recurrent no discuteix la seva
responsabilitat penal, sinó només el quantum i les modalitats de la pena
imposada per la Sentència recorreguda.
La sala considera que la pena imposada i degudament motivada pel
Tribunal de Corts de 3 mesos d’arrest nocturn i pena complementària de 12
mesos de privació del permís de conduir, és totalment proporcionada i fins i tot
moderada tenint en compte que:
-La situació d’urgència veterinària al·legada no justifica l’incompliment de
la resolució judicial d’autes, en la mesura que el processat podia haver utilitzat
altres mitjans per anar a Barcelona i tornar abans de les 2,15 hores.
-E.A.L. ha estat condemnat en 17 ocasions amb anterioritat als fets, de
les quals més de 3 condemnes en els 5 anys immediatament anteriors, segons
consta en el Registre d’Antecedents Penals, per Ordenança Penal de 05-062019 per un delicte menor de crebantament de condemna de privació del
permís de conduir, per Ordenança Penal de data 28-04-2019 per un delicte
menor de conducció d’un vehicle automòbil amb un grau d’alcoholèmia superior
al permès i refús de sotmetre’s a la prova de tòxics i alcohol i per Ordenança
Penal de data 07-01-2019 pels delictes menors d’injúries a funcionaris en
exercici del seu càrrec i consum d’èxtasis.
-Concorre la circumstància modificativa de la responsabilitat penal de
reincidència prevista a l’article 30.7 del Codi Penal, que impedeix acordar la
suspensió de l’execució de la pena, segons el que disposa l’article 61.1 del
Codi Penal.

-La pena d’arrest nocturn imposada no obstaculitza l’exercici d’una feina
laboral essent observat que en el cas d’autes el condemnat s’hauria beneficiat,
per a poder desenvolupar la seva tasca laboral, d’una autorització de conduir,
quines modalitats no ha respectat.
-L’actitud del recurrent de menyspreu a les resolucions judicials i
d’inobservança de les normes, sí que constitueix, contràriament al que pretén la
seva defensa, un perill per a la societat.
Per tant E.A.L. ha d’assumir els inconvenients resultant del seu
comportament.

II.- CONSIDERANT: que procedeix desestimar el recurs i confirmar
la sentència recorreguda imposant al recurrent les costes processals causes
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.
E.A.L.
2.- CONFIRMAR la sentència objecte de recurs.
3.- Imposar al recurrent les costes processals causades pel recurs.

Aquesta sentència és ferma i executiva.

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

