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SENTÈNCIA

Magistrada Sra.
Anna ESTRAGUÉS ARMENGOL

Andorra la Vella, 18 de desembre de 2019

VIST en judici oral i públic la causa núm. 6000100/2019, seguida per
una presumpta contravenció penal de possessió de cànnabis o droga de
toxicitat similar pel propi consum.
És acusat G. C. A., nascut el 30 d’abril de 1990 a Sant Julià de Lòria,
fill de Daniel i de Maria Isabel, de nacionalitat andorrana, amb passaport
núm. 15580, 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
6 de juliol del 2019, vers les 23.30 hores, Agents del Servei de Policia
controlaren a G. C. A., a la rotonda de Les Arades de Sant Julià de Lòria,
quan circulava conduint el vehicle marca Seat model Leon, matrícula AND.
XXXX. Li van demanar si era posseïdor d’algun tipus de producte
estupefaent, fent G. C. A. remesa als Agents de Policia d’una porció de haixix
de 4,8 grams que destinava al seu propi consum.
G. C. A. ha estat controlat i condemnat anteriorment per fets similars.

RESULTANT SEGON. El Ministeri Fiscal qualifica els fets com a
constitutius d'una contravenció penal de possessió de cànnabis o droga de
toxicitat similar pel propi consum, tipificada a l’article 499 del Codi penal, i
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sent-ne G. C. A. responsable en concepte d’autor, demana, tenint en compte
que el mateix ha estat condemnat en reiterades ocasions per fets similars
amb anterioritat, que se li imposi la pena de mula de sis-cents euros, així com
que s’acordi el comís i destrucció del producte estupefaent incautat i el
pagament de les despeses processals causades.

CONSIDERANT PRIMER. Els fets declarats provats són constitutius
d’una contravenció penal de possessió de cànnabis o droga de toxicitat
similar pel propi consum, tipificada a l’article 499 del Codi penal, la qual ha
quedat plenament acreditada per:
- la declaració de l’Agent del Servei de Policia PO 198 que procedí, el
dia d’autes, al control de G. C. A. i ha manifestat davant del tribunal el dia de
la vista oral, que en controlar-lo, aquell li lliurà la porció de haixix que portava
i va reconèixer com sent de la seva propietat.
-

la incautació del producte estupefaent indicat;

CONSIDERANT SEGON. G. C. A. és penalment responsable en
concepte d'autor, de la contravenció penal de possessió de cànnabis o droga
de toxicitat similar, 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 TERCER. A efectes de fixació de la pena, procedeix
tenir en compte que G. C. A. ha estat controlat i condemnat anteriorment en
diverses ocasions, per fets similars (causa OPG-259-5/13 entre altres), no
desistint no obstant del consum de productes estupefaents, ni compareixent
a cap de les citacions que li són efectuades, per tot el què, tenint en compte
la pena prevista per a la contravenció penal de l’article 499 del Codi penal,
procedeix imposar-li la pena de multa de sis-cents euros sol·licitada pel
Ministeri Fiscal.

CONSIDERANT QUART. No hi ha lloc a exigir responsabilitat civil i,
d’acord amb els articles 70 i 286 del Codi Penal i 177 del Codi de
Procediment Penal, procedeix el comís i destrucció de la substància
estupefaent intervinguda a G. C. A..
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CONSIDERANT CINQUÈ. D'acord amb el que disposen els articles
174 i 175 del Codi de Procediment Penal, s’ha d’imposar a G. C. A. 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 G. C. A., en rebel·lia processal, com autor d’una
contravenció penal de possessió de cànnabis o droga de toxicitat similar pel
consum propi, a la pena de multa en la quantia de SIS-CENTS EUROS
(600,00 €), així com al pagament de les despeses processals causades.
Acordar el
intervinguda.

comís i destrucció de

la substància estupefaent

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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