
Indicis per la il·legalització d’AN.  Análisi Llei Orgànica 6/2002, 
de partits polítics. 
 
 
Article 515 codi penal espanyol: “Son punibles las asociaciones ilícitas, 
teniendo tal consideración:... 5º las que promuevan la discriminación, el odio o 
la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, 
religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una 
etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar , 
enfermedad o minusvalia, o inciten a ello”.  
 
D’acord amb el codi penal espanyol, sols amb la declaració de principis d’AN ja 
se l’hauria de considerar il·legal, per fomentar l’odi i la discriminació racial. 
 
INDICIS 
 
 
1.-  Article 6:  “Principios democráticos i de legalidad.  Los partidos 
políticos se ajustaran en su organización, funcionamiento y actividad a los 
principios democràticos y a lo dispuesto en la constitución i las leyes.” 
AN fà, ja en la seua definició, apología del racisme i del nazisme: “Alianza 
Nacional es un partido político de carácter nacionalista social e identitario. Nuestros principios 
son nuestra nación, España y nuestra sangre, nuestra raza, ya que no entendemos la nación 
sin la raza, sino que para nosotros la nación es una consecuencia de esta. Para nosotros la 
nacionalidad la da la sangre y no los organismos oficiales, así pues no reconocemos como 
ciudadanos ni españoles a toda aquella gente que no tenga nuestra sangre ni sea de 
nuestra raza y no podrán ser españoles por muchos carnés que otorgue el sistema todos 
aquellos individuos que consiguen la nacionalidad española sin ser siquiera de raza 
europea ya que lo único que están logrando es suplantar a los españoles y arrebatarles su 
tierra y su futuro. 
Como consecuencia de nuestros principios defendemos valores milenarios de los pueblos 
europeos como la Familia, el Honor, la Cultura, el Orden Natural etc., todos ellos 
actualmente invertidos por el orden mundial establecido por la fuerza de las armas en 
occidente desde el final de la última guerra mundial.” Extret de la seua pàgina web. 
(La contitució espanyola de 1978 prohibeix qualsevol tipus de discriminació per 
raó de raça, naixement, religió…,) 
 
2.-  Article 9.2:   Activitat dels partits polítics. 
“2. Un partit polític ha de ser declarat il�legal quan la seva activitat vulneri els 
principis democràtics, particularment quan amb aquesta persegueixi deteriorar 
o destruir el règim de llibertats o impossibilitar o eliminar el sistema democràtic, 
mitjançant alguna de les conductes següents, realitzades de manera reiterada i 
greu:  

a) Vulnerar sistemàticament les llibertats i els drets fonamentals promovent, 
justificant o exculpant els atemptats contra la vida o la integritat de les 
persones, o l'exclusió o persecució de persones per raó de la seva 
ideologia, religió o creences, nacionalitat, raça, sexe o orientació sexual.” 

 
Respecte de l’apartat a: AN en les seues activitats i campanyes públiques i 
reconegudes fomenten l’odi i la discriminació racial, i tenen com a objectiu 
l’exclusió i la persecució de persones immigrades. 



A tall d’exemple, “Campaña contra la invasión-Málaga” 
 
“Desde el 12 de Febrero de 2006 se ha estado realizando tanto en Málaga como en diversos 
pueblos de la Provincia una campaña de pegatinas bajo el lema "EL ENEMIGO ESTÁ 
DENTRO", exigiendo la expulsión de los inmigrantes islámicos que merodean por nuestro 
Territorio Nacional. Asimismo se están colocando las mismas pegatinas en Granada y 
Almería. 
  
    Es imprescindible que las repetidas ofensas realizadas tanto contra España y Europa, sus 
Naciones y su Cultura milenaria no queden sin respuesta. Al margen de la comprensión y la 
Solidaridad que, como no puede ser de otro modo, despierta en nosotros la causa Palestina 
en pro de su pura supervivencia frente a la agresión del Sionismo Internacional, no podemos 
olvidar que al frente de las reivindicaciones absurdas, aplaudidas por este lamentable 
gobierno que España padece en estos críticos días se sitúan enemigos directos de nuestra 
Civilización y de nuestros Valores, y como tal deben ser considerados. 
  

 
  
    La campaña continuará hasta que sea necesario, sin que esté prevista fecha alguna o 
límite en su desarrollo, respondiendo de este modo tanto a la invasión de la que estamos 
siendo objeto como al Gobierno que la fomenta y la permite.” 

 
Respecte de l’apartat b:“b) Fomentar, propiciar o legitimar la violència com a 
mètode per a la consecució d'objectius polítics o per fer desaparèixer les 
condicions necessàries per exercir la democràcia, el pluralisme i les llibertats 
polítiques.” 
 
Foment de la violència. Campanyes com l’esmentada en l’apartat anterior, 
habituals en aquest partit, fomenten la violència cap a determinats grups etnics. 
D’altra banda, aquest partit està directament vinculat al grup paramilitar FAS 
“Frente Anti-Sistema” (els actes de violencia exercida per aquest grup 
abands de la seua desarticulació són nombrosos),  desarticulat en l’operació 
Panzer de la guàrdia civil espanyola el 2005.  La seu d’AN a València, fou un 
dels locals registrats durant l’operació i, almenys una de les persones 
detingudes en aquella operació , Pedro Cuevas, es membre del partit.  En 
aquesta operació policial es requisà gran quantitat d’armes: “llaves de pugilato, 
fusiles, navajas, puños americanos, un lanzagranadas, dos misiles 25mm, 
pistolas, bazucas i armas medievales”  Extret d’un article de la Guària civil.   

La relació d’AN amb la violència no acaba ací. El passat 9 d’octubre els mitjans 
de comunicació anunciaven la detenció de 12 skinheads a València que havien 



protagonitzat una brutal agressió contra altre grup de joves al passeig de 
l’Albereda de València. La policia anuncià que alguns dels detinguts 
pertanyien a Alianza Nacional.  

3.-  Article 9.3: “3. S'entén que en un partit polític concorren les circumstàncies 
de l'apartat anterior quan es produeixi la repetició o acumulació d'alguna de les 
conductes següents:...” 

Respecte de l’apartat C: “c) Incloure regularment als òrgans directius o a les 
llistes electorals persones condemnades per delictes de terrorisme que no 
hagin rebutjat públicament les finalitats i els mitjans terroristes, o tenir un ampli 
nombre dels afiliats que mantingui una doble militància en organitzacions o 
entitats vinculades a un grup terrorista o violent, llevat que hagin adoptat 
mesures disciplinàries contra aquests conduents a expulsar-los.” 

• Dos dels dirigents d’AN són actualment a presó condemnats per tinença 
d’armes i material inflamable per fabricar explosius (article 563 i 
següents).  Aquest delicte està tipificat al cp espanyol dintre dels delictes 
de terrorisme (Títols XXI a XXIV) 

• Tanmateix, Pedro Cuevas (assassí de Guillem Agulló i núm. 6 en la 
candidatura per Xiva), fou detingut en l’operació Panzer, que desarticulà 
el grup paramilitar “Frente Anti-Sistema FAS”.  Els 22 detinguts en 
aquesta operació foren acusats d’associació il·lícita, tinença, tràfic i 
dipòsit d’armes i municions, robatori i delictes contra la salut pública. 

• Antonio Vicedo Valdes, cap de llista de la candidatura d’AN per Canals, 
fou detingut l’any 2000 a Alcoi per penjar cartells de propaganda nazi.  
Aleshores formava part del Círculo de Estudios Indoeuropeos (CEI), 
organització desarticulada pels Mossos d’esquadra el 2004 il·legalitzada 
per per incitar a la violencia i l’odi racial i fer apología del genocidi. 

 
 

Respecte de l’apartat D: “d) Utilitzar com a instruments de l'activitat del 
partit, conjuntament amb els propis o en substitució d'aquests, símbols, 
missatges o elements que representin el terrorisme o la violència o s'hi 
identifiquin i amb les conductes que hi estan associades.” 

La simbologia que utilitza aquest partit és manifestament Nazi i feixista.  
Esvàstiques, Cèltiques, banderes franquistes…  En els seus actes públics 
s’utilitza la salutació feixista.  
 

 
 
 
 
RESPECTE DE LA POSSIBLE ILEGALITZACIÓ:  Article 11: estan legitimats 
per instar la declaració d’il·legalitat: el govern espanyol i el ministeri fiscal.  
També el Congrés i el Senat espanyols poden instar al govern per que sol·licite 
la il·legalització. 
 



 
 
Caldria vore: 

- Estatuts d’AN: estaran al registre de partits polítics del Ministeri de 
l’interior espanyol, i figuraran el seus promotors:  possibilitat d’incapacitat 
per constituir el partit per haver estat condemnats per delictes 
d’associació ilícita o previstos als títols XXI a XXIV del codi penal. 

- Caldria fer una anàlisi més profunda sobre la seua relació amb grups 
il·legalitzats, i la possibilitat de vincular-los com a successors. 

- Sentència Cas Agulló: P.Cuevas fou condemnat a 16 anys el 1997.  
Aquesta condemna en principi porta com accessòria la inhabilitació 
absoluta, que inclou la inhabilitació per exercici de sufragi passiu 
(presentar-se a eleccions) durant tot el temps de la condemna.      

 
 
 
 
 


