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1. Introducció

En menys d’un any i mig hem viscut un cicle electoral a la Marina Alta molt 
intens que ha provocat un gir polític en l’àmbit municipal de la comarca després 
d’anys d’hegemonia dels governs del PP en la major part dels ajuntaments de 
la Marina Alta; un canvi de govern autonòmic després de 20 anys de governs 
del PP a la Generalitat Valenciana i una profunda transformació del sistema 
de partits polítics amb representació en les eleccions generals després de les 
dues convocatòries d’eleccions a les Corts Generals celebrades en desembre 
de 2015 i juny de 2016.

El present article té com a objectiu analitzar les dades empíriques que han 
evidenciat el canvi del mapa polític municipal a la Marina Alta i com aquest 
canvi polític no ha sofert el mateix rumb profund en les eleccions generals.

La nostra anàlisi es basa en la hipòtesi de considerar els resultats electorals 
sorgits en les darreres eleccions municipals del 24 de maig de 2015 com una 
mena d’eleccions primàries a les eleccions generals que es van celebrar el 20 
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de desembre de 2015, considerant les eleccions municipals i autonòmiques 
celebrades a maig de 2015 com unes eleccions de segon ordre en comparació 
amb les eleccions generals celebrades a posteriori. 

Aquesta hipòtesi no és nova. Irene Delgado en uns dels primers treballs 
sobre el comportament electoral municipal a Espanya assenyala que “el terme 
eleccions municipals pateix en aquestes ocasions d’un marcat tint nacional, 
que pareix ser últimament cada vegada més acusat. En efecte existeixen 
indicadors que qualifiquen les eleccions municipals com a fets polítics menys 

localistes que s’ajusten amb reticències als trets que li són propis i toleren 
un major predomini i dependència del sistema superior en què s’insereixen. 
En definitiva, deduïm que l’electorat, en les convocatòries municipals, emet 
un juí sobre l’actuació de la institució local quan es decideix a votar però en 
funció del partit que està en el govern i tenint com a punt de referència la 
situació nacional.

També tenint en compte el treball d’investigació de la professora Delgado: 
“Les eleccions municipals de 1995 ja van anunciar els canvis produïts 
en l’esfera nacional l’any 1996. En aquests comicis hi ha elements de 

Eleccions generals, 20 de desembre de 2015. Col·legi electoral Cervantes, Dénia.
Fons fotogrà�c: Arxiu Municipal de Dénia.
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nacionalització, són en definitiva, una espècie de “sondejos d’opinió” de la 
situació política nacional adaptats al pla electoral municipal” (Delgado, 1995). 
Fet que es va demostrar també en les municipals de 2003, quan va guanyar el 
PSOE prèviament a la victòria electoral de març de 2004.

L’efecte nacionalitzador de les eleccions municipals a la comarca de la 
Marina Alta l’hem comprovat en els següents comicis del 2007 i 2011 amb 
elevades xifres de concentració de vot en els dos partits d’àmbit estatal 
hegemònics a Espanya, PP i PSOE. En canvi, una tendència de fragmentació 
del vot a l’àmbit estatal en la irrupció de forces noves en les eleccions europees 
de 2014 la podem considerar també com un altre factor nacionalitzador que, en 
aquest cas, afecta de manera negativa als dos partits d’àmbit estatal hegemònic 
en allò que respecta al resultat electoral, però no a l’hora de conformar els 
governs municipals.

Per tal de corroborar les nostres hipòtesis, hem estudiat la concentració del 
vot dels dos partits d’àmbit estatal hegemònics (PP i PSOE). La concentració 
suma el resultat dels dos primers partits, però nosaltres hem aplicat els dos 
partits d’àmbit estatal que han estat pràcticament el primer i el segon partit en 
les eleccions en la majoria dels pobles de la Marina en les darreres eleccions. 

La reducció de la concentració dels partits estatals hegemònics i la 
fragmentació del sistema de partits ha marcat el canvi polític en el mapa 
electoral i institucional de la Marina Alta en les passades eleccions.

2. Anàlisi de dades de les eleccions municipals

Les eleccions del 24 de maig de 2015 han canviat l’espectre polític de la 
Marina Alta. El PSPV-PSOE és la primera força política en número de vots en 
obtenir 20.735 sufragis, 28,67% dels vots totals de la comarca. Cal ressaltar 
que aquest partit és el més votat als dos municipis amb major població: 
Dénia i Xàbia. El PSOE experimenta un increment de 990 vots respecte a les 
eleccions de 2011 i obté 4 alcaldies més respecte a les darreres eleccions. A 
data d’avui té 8 alcaldies, encara que el 2017 en tindrà com a mínim 9, a causa 
del pacte amb Compromís a la població d’Ondara.

El gran perjudicat d’aquestes eleccions és el Partit Popular, que perd 
9.415 vots, i amb això la seua hegemonia a la comarca. Aconsegueix 19.969 
vots, que sumen el 27,61% del total dels vots de la comarca. Passa de tindre 
21 alcaldies a només 8, encara que obté el major número de regidors de la 
comarca amb 119. 
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L’hegemonia del PP en anteriors comicis ha estat principal en els pobles 
de pocs habitants, on el PP ha tingut sempre un important feu de vots. En els 
pobles on només existien dos partits polítics que competien per l’alcaldia. En 
aquestes eleccions, al fragmentar-se el vot i augmentar el número de partits 
polítics en els ajuntaments, ha suposat la pèrdua d’aquesta hegemonia i de les 
alcaldies.

En canvi, l’altre partit d’àmbit estatal, però no tradicional ni hegemònic en 
la Marina Alta, Ciutadans, sols ha obtingut el 3,95% dels vots en la comarca. 
Fet que ha provocat que, a causa de la seua escassa rellevància en el panorama 
polític comarcal, no puga formar governs de coalició amb el PP, com ha passat 
en la Diputació Provincial d’Alacant.

Compromís ha estat l’actor polític que ha experimentat un major creixement 
en aquestes eleccions municipals. Aquest grup polític ha passat d’obtenir 
en les eleccions de 2011, 7.432 vots a obtenir-ne 12.986, en les últimes; ha 
augmentat així un total de 5.554 vots. Es converteix per tant en la tercera força 
política de la comarca. Aquest fet ha estat clau perquè el PSPV haja augmentat 
les seues alcaldies al formar coalicions de govern amb aquesta força. 

Com també hem mencionat en el cas de Ciutadans, l’altre partit estatal 
però no hegemònic i arrelat a la comarca, EU augmenta en vots, però no amb 
representativitat. Obté 1.125 vots, tan sols 626 vots més que les eleccions de 
2011.

Les noves plataformes en què han confluït Podem i altres partits, no han 
obtingut un resultat correlatiu al que han obtingut en les eleccions a les Corts 
Valencianes, en les quals van obtenir un 11,23% dels vots al País Valencià. Tan 
sols ha estat significatiu el resultat en la capital de la Marina Alta, Dénia, on han 
arribat a ser la quinta força amb 1.759 vots i el 2,43% del total de la comarca. 
En la resta de municipis de la comarca, destaquen els partits independents de 
cada localitat, però que no conflueixen amb estes noves plataformes.

Dades de les eleccions municipals del 2015
Número %

Cens 117.374 Votants 74.323 63,3
Abstenció 43.051 36,7

Vàlids 73.183 A candidatura 72.312 98,8
Blancs 871 1,2

Taula 1: Dades de les eleccions municipals 2015. Portal Argos GVA.
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Candidatura Vots % Regidors

Partido Socialista Obrero Español PSOE 20.735 28,67 89

Partido Popular PP 19.969 27,62 119

Compromís per Dénia: Compromís COMPROMÍS 2.953 4,08 4

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía C’s 2.855 3,95 4

Gent de Dénia, La Xara i Jesús 
Pobre-Centro Unificado independents GD-CU-I 1.818 2,51 2

Canviem Entre Tots CET 1.759 2,43 5

Xàbia Democrática-Ciudadanos por 
Jávea X.D.-C.P.J. 1.591 2,2 4

Compromís per Pedreguer: 
Compromís COMPROMÍS 1.463 2,02 6

Compromís per Pego: Compromís COMPROMÍS 1.263 1,75 4

Movimiento de Renovación 
Democrática Ciudadana, Movimiento 
Red

MOVIMIENTO RED 1.247 1,72 7

Compromís per Ondara: Compromís COMPROMÍS 1.017 1,41 4

Ciutadans de Pego - Independents CTPG-I 865 1,2 2

Reiniciem Benissa RB 863 1,19 3

Compromís per Gata: Compromís COMPROMÍS 846 1,17 4

Esquerra Unida País Valencià-
Esquerra Republicana País Valencià-
Los Verdes: Acord Ciutadà

EUPV-ERPV-LVPV: 
AC 770 1,06

Gent de Calp GENT.DE.CALP 767 1,06 2

Compromís per Xaló: Compromís COMPROMÍS 754 1,04 8
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Compromís per Xàbia: Compromís COMPROMÍS 713 0,99 1

Alternativa Popular para Calpe APPC 674 0,93 2

Sí se Puede Calp SSPC 601 0,83 2

Compromís per Calp: Compromís COMPROMÍS 585 0,81 2

Compromís per El Verger: 
Compromís COMPROMÍS 574 0,79 3

Candidatura d’Unitat Popular-Poble 
Actiu C.U.P. 535 0,74 2

Junts per Gata JuGa 503 0,7 2

Compromís per Benissa: Compromís COMPROMÍS 503 0,7 2

Compromís per Orba: Compromís COMPROMÍS 409 0,57 5

Compromís per El Poble Nou de 
Benitatxell: Compromís COMPROMÍS 396 0,55 3

Compromís per Teulada: Compromís COMPROMÍS 354 0,49 1

Coalició Democrática de Parcent CDP 351 0,49 5

Agrupació d’Electors Volem Pego VOLPE 318 0,44 1

Compromís per Benidoleig: 
Compromís COMPROMÍS 284 0,39 4

Compromís per Els Poblets: 
Compromís COMPROMÍS 260 0,36 3

Independents del Verger I-VERGER 243 0,34 1

Independents per Sanet i els Negrals I-SANET 240 0,33 5

Iniciativa per L’Atzúbia i Forna IAF 236 0,33 4
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Independientes de La Marina Alta I-MA 233 0,32 2

Calp Independientes CALP-I 220 0,3

Units per Benimeli UpB 212 0,29 7

Compromís per Alcalalí: Compromís COMPROMÍS 205 0,28 3

Unión Progreso y Democracia UPyD 204 0,28

Ciudadanos de Centro Democrático CCD 204 0,28

Compromís per Senija: Compromís COMPROMÍS 195 0,27 4

Gent per La Vall GPV 178 0,25 3

Independents per Xaló I-XALO 174 0,24 1

Canviem Ondara-Esquerra Unida 
País Valencià-Esquerra Republicana 
País Valencià: Acord Ciutadà

CO-EUPV-ERPV: AC 152 0,21

Compromís per Ràfol d’Almúnia: 
Compromís COMPROMÍS 147 0,2 4

Independents-Residentes Europeos 
de Els Poblets IPIREE 145 0,2 1

Units per Castells-Independents UPC-I 141 0,19 3

Partido Independiente Democrático 
de Benitachell PIDEB 135 0,19 1

Esquerra Unida País Valencià-
Esquerra Republicana País Valencià: 
Acord Ciutadà

EUPV-ERPV: AC 118 0,16

Unión de Todos UDT 96 0,13

Esquerra Unida País Valencià-
Esquerra Republicana País Valencià-
Los Verdes-Alternativa Socialista: 
Acord Ciutadà

EUPV-ERPV-LVPV-
AS: AC 85 0,12 1
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Per Sagra-Independents XSAGRA-I 83 0,11 2

Compromís per Benigembla: 
Compromís COMPROMÍS 64 0,09 2

Taula 2: Resultats dels partits en les eleccions municipals del 2015. Portal Argos GVA.

2011  2015  

Candidatura Vots % Vots %

Partido Popular 29.384 39,35 19.969 27,61

PSPV-PSOE 19.745 26,44 20.735 28,67

Altres 13.277 17,78 13895 19,21

Compromís 7.974 10,68 12.986 17,95

Independents 1.983 2,66 2324 3,21

Taula 3: Comparativa dels resultats electorals municipals del 2011 i 2015. Portal Argos GVA.

Com podem observar, una de les conseqüències de les eleccions del 24 de 
maig del 2015 és la disminució de la concentració del vot dels partits d’àmbit 
estatal hegemònic, PP i PSOE a la comarca (a partir d’ara PAEH). Una dada 
significativa d’aquesta disminució de la concentració de vot d’aquests dos 
partits i l’escassa fragmentació del vot que es reflectia en la comarca, ha estat 
el fet que en 2011 només 5 municipis tenien una concentració de vot PAEH 
per baix del 50 %, mentre que en les eleccions municipals del 2015 el número 
de municipis en el quals els PAEH no són hegemònics ha augmentat a 12.

2011 2015 VARIA

% VOT PAEH 65,79% 56,28% -9,51

% REGIDORS 70,94 59,6 - 11,34

Taula 4: Concentració de vot dels partits PP i PSOE. Eleccions municipals 2011 i 2015. 

Elaboració pròpia.
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La pèrdua de concentració dels PAEH, PP i PSOE, ha fragmentat el vot 
total i el número de regidors de la resta de formacions que s’han presentat 
a les eleccions municipals del 24 de maig de 2015. Podem comprovar en 
molts municipis com agrupacions independents tenen un pes molt major que 
els PAEH, sobretot en el cas del PSPV, on tenen una presència testimonial o 
directament no es presenten, com és el cas del Poble Nou, l’Atzúvia, Ràfol 
d’Almúnia, Llíber i altres.

Aquestes agrupacions independents solen jugar un paper rellevant, ja que 
participen en molts municipis amb governs de coalició, així com arriben a 
aconseguir majories absolutes, com és el cas de Parcent, Sanet i Negrals i 
Atzúvia, i majories relatives, com la Vall de Gallinera. Tots pobles menuts de 
l’interior de la comarca en els quals perd influència especialment el PSPV-
PSOE.

Per un altre costat es confirma la tesi d’Irene Delgado amb la nacionalització 
del vot, perquè si observem als PAEH, han patit les mateixes conseqüències 
tant en la comarca, com en la resta dels municipis. No sols es confirma que els 
votants de les eleccions municipals, voten en funció del partit que està en el 
govern, sinó que els sistemes de partits s’han anat replicant tant en el número 
de partits que s’incorporen com en el tipus de governs. 

9 dels 33 municipis han vist incrementat el número de partits amb 
representació municipal, un fet que corrobora la tendència a la fragmentació 
del sistema de partits polítics.

Municipi 2011 2015
Poble Nou de Benitatxell (El)                                                           4 5
Calp                                                                                                5 6
Castell de Castells                                                                                 2 3
Dénia                                                                                               5 6
Gata de Gorgos                                                                                      3 4
Parcent                                                                                             2 3
Pego                                                                                                4 5
Vall de Gallinera                                                                                   2 3
Verger (El)                                                                                         4 5

Taula 5: Relació de pobles que han augmentat el número de partits amb representació municipal 

del 2011 al 2015. Elaboració pròpia.
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La pèrdua de concentració dels PAEH i la fragmentació del vot ha modificat 
la governabilitat a la Marina Alta. Aquest procés de fragmentació del vot i 
incorporació de nous partits polítics en les corporacions municipals ha produït 
una disminució de les majories absolutes en la comarca. En les eleccions de 
2011 hi havia 20 municipis amb majoria absoluta, mentre que en les eleccions 
de 2015 disminueix a un total de 16.

Municipi 2011 2015

Atzúvia                                                                                             ABS ABS

Alcalalí                                                                                            ABS ABS

Beniarbeig                                                                                          ABS ABS

Benimeli                                                                                            ABS  

Castell de Castells                                                                                 ABS  

Llíber                                                                                              ABS ABS

Murla                                                                                               ABS ABS

Ondara                                                                                              ABS  

Orba                                                                                                ABS  

Parcent                                                                                             ABS ABS

Ràfol d’Almúnia (El)                                                                                ABS ABS

Sagra                                                                                               ABS  

Senija                                                                                              ABS ABS

Teulada                                                                                             ABS ABS

Tormos                                                                                              ABS ABS

Vall d’Alcalà (La)                                                                                  ABS  

Vall de Gallinera                                                                                   ABS ABS

Vall de Laguar (La)                                                                                 ABS ABS

Vall d’Ebo (La)                                                                                     ABS ABS

Verger (El)                                                                                         ABS  

Jávea/Xàbia                                                                                               ABS

Sanet i Negrals                                                                                           ABS

Xaló                                                                                                      ABS

Taula 6: Relació de les majories absolutes del 2011 i 2015. Elaboració pròpia.
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3. Anàlisi de dades de les eleccions autonòmiques de maig de 2015

El gir polític viscut en l’àmbit municipal també s’ha reflectit en les passades 
eleccions a les Corts autonòmiques en 2015, després de 20 anys d’hegemonia 
del PP i governs conservadors. En la comarca de la Marina Alta, Compromís 
va ser la primera força política en número de vots, a diferència del que succeïa 
en les eleccions municipals celebrades el mateix dia, en les que PSPV-PSOE 
va ser la primera força política. La coalició nacionalista obtingué un total de 
17.124 vots amb un 26,27% del vot total de la comarca. El PP obtingué 16.726 
vots, és a dir, 15.560 menys que en 2011. No obstant, el partit que ostenta la 
Presidència de la Generalitat, obtingué sols 14.244 vots, el 21,85%, essent la 
tercera força política en la comarca.

Dades de les eleccions autonòmiques del 2015
Número %

Cens 93.869 Votants 67.164 71,6
Abstenció 26.705 28,4

Vàlids 66.148 A candidatura 65.196 98,6
Blancs 952 1,4

Taula 7: Dades eleccions autonòmiques 2015. Portal Argos GVA.

Candidatura Sigles Vots %

Coalició Compromís: Bloc-Iniciativa-
Verds COMPROMÍS 17.124 26,27

Partido Popular PP 16.726 25,65

Partido Socialista Obrero Español PSOE 14.244 21,85

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía C’s 6.922 10,62

Podemos PODEMOS/PODEM 6.493 9,96
Esquerra Unida País Valencià-Los 
Verdes-Esquerra Republicana País 
Valencià-Alternativa Socialista: Acord 
Ciutadà

EUPV-VERDS-ERPV-
AS:AC 1.567 2,4

Guanyem País Valencià GANEMOS 522 0,8

Partido Animalista contra el Maltrato 
Animal PACMA 457 0,7



130
Joan Miquel Rafet Soriano - Antonio Lull Bueno

Unión Progreso y Democracia UPyD 401 0,62

Vox VOX 142 0,22

Partido Comunista de los pueblos de 
España PCPE 100 0,15

España 2000 ESPAÑA 2000 97 0,15

Falange Española de las J.O.N.S. FE de las JONS 89 0,14

Recortes Cero RECORTES CERO 
ALICANTE 85 0,13

Coalició Junts JUNTS 65 0,1

Esperanza Ciudadana Es.C. 46 0,07

Partido Libertario P-LIB 43 0,07

Foro Demócrata FDEE 42 0,06

La Coalición Nacional LCN 31 0,05

Taula 8: Dades resultats eleccions autonòmiques 2015. Portal Argos GVA.

Cal destacar que la disminució de la concentració del vot dels PAEH, PP 
i PSOE, és fonamental per a entendre el canvi del comportament electoral 
sofert en aquestes eleccions en la Marina Alta. Hem passat d’una hegemonia 
total dels dos partits estatals presents en les Corts Valencianes en totes les 
legislatures, a obtenir sols la meitat dels vots entre la suma dels dos.

2011 2015 VARIA
% VOT PAEH 80,36% 51,92% -28,44%

VOT RELATIIU 52.089 30.970 -21.119

Taula 9: Concentració del vot dels partits PP i PSOE. Eleccions autonòmiques 2011 i 2015. 

Elaboració pròpia.
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4. Anàlisi de dades de les eleccions generals 2015 i 2016

Les eleccions del 20 de desembre de 2015, van confirmar el procés de 
canvi electoral en l’espectre polític de la Marina Alta, que es va iniciar en les 
eleccions de 2015. 

Continua la dinàmica de pèrdua de l’hegemonia dels dos grans partits 
tradicionals. El PP és el partit polític que més ha estat perjudicat per aquest 
nou canvi electoral, perd 14.337 vots, passant de tindre en 2011, 35.015 a 
20.678 vots. Mentre que la pèrdua de vots per part del PSOE és menor, ja que 
sols perd 5.412 vots. Tot i que en aquest cas, a diferència de les autonòmiques 
de maig, la primera força comarcal va ser el PP, amb el 29’74% dels vots totals 
de la comarca. El Partit Popular aconsegueix ser la primera força política en 
un dels dos municipis amb major població: Xàbia. El PP guanya en el 46% 
dels municipis (12 de 26). 

La coalició Podem-Compromís va ser la gran beneficiada d’aquestes 
eleccions, i es va convertir en la segona força de la comarca amb el 29’17% 
dels vots totals, ja que va aconseguir 20.283 vots. Confirmant-se així el 
procés d’irrupció iniciat en les autonòmiques de 2015. Guanya en 12 dels 26 
municipis de la comarca, sobretot en els municipis de 1000 censats o menys, 
amb l’excepció d’Ondara i Pego.

El menor perjudicat d’aquestes eleccions respecte de les generals de 2011 
és el PSOE, que perd 5.412 vots, i disminueix així prop de 9 punts percentuals. 
No aconsegueix replicar els resultats de les autonòmiques, sobretot en els dos 
grans municipis de la comarca, on perd l’hegemonia. 

Els dos grans partits d’àmbit estatal experimenten un descens de la 
concentració del vot. PSOE i PP passen del 81’3% del vots en 2011 a 49’79% 
en 2015. Aquesta experimentació és deguda a l’aparició dels nous actors 
polítics en l’escena estatal: Podemos i Ciudadanos, que han debilitat el sistema 
de partits bipartidista.

Dades de les eleccions generals del 2015
Número %

Cens 94.141 Votants 70.637 75
Abstenció 23.504 25

Vàlids 69.933 A candidatura 69.525 99,4
Blancs 408 0,6

Taula 10: Dades eleccions generals 2015. Portal Argos GVA.



132
Joan Miquel Rafet Soriano - Antonio Lull Bueno

Candidatura Vots %

Partido Popular PP 20.678 29,74

Compromís-Podemos-És el 
moment PODEMOS-COMPROMÍS 20.283 29,17

Partido Socialista Obrero Español PSOE 13.940 20,05

Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía C’s 10.500 15,1

Unitat Popular: Esquerra Unida 
del País Valencià, Unitat Popular 
en comú

EUPV-UPeC 2.466 3,55

Partido Animalista contra el 
Maltrato Animal PACMA 504 0,72

Unión Progreso y Democracia UPyD 331 0,48

Los Verdes-Ecopacifistas CENTRO MODERADO 183 0,26

Recortes Cero-Grupo Verde RECORTES CERO-GRUPO 
VERDE 153 0,22

Partido Comunista de los Pueblos 
de España PCPE 127 0,18

Ara, País Valencià ARAPV 102 0,15

Som Valencians SOMVAL 100 0,14

Vox VOX 95 0,14

Foro Demócrata FDEE 32 0,05

Partido Libertario P-LIB 31 0,04

Taula 11: Dades dels resultats de les eleccions generals 2015. Portal Argos GVA.
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2011 2015 VARIA

% VOT PAEH 81,3% 49’79% -31’51%

VOT RELATIIU 54.367 34.223 -20.144

Taula 12: Concentració del vot dels partits PP i PSOE. Eleccions generals 2011 i 2015. 

Elaboració propia.

En les eleccions generales del 26 de juny de 2016, el procés de canvi 
electoral s’atura en benefici del Partit Popular, que torna a guanyar les eleccions 
amb més vots: 22.673 vots sumant el 33’79%. Experimenta un creixement 
de 1.995 vots, més de quatre punts percentuals més que en les eleccions de 
desembre de 2015.

El partit que més experimenta aquest atur de canvi polític, es la coalició 
Unidos Podemos-Compromís, que a la Marina Alta perd 859 vots respecte 
al 20D, en comparació amb la coalició Podem-Compromís, passa de tindre 
22.749 vots comptant a Esquerra Unida a tindre 19.424 vots. Aquesta davallada 
és deguda a l’abstenció i desmobilització del vot d’esquerra.  

Un dels factors de canvi polític en les anteriors eleccions havia estat la 
disminució de la concentració del vot dels partits tradicionals: PP i PSOE. En 
2015 havien sumat tots dos un 49’79 % dels vots, mentre que en 2016 recuperen 
vots i experimenten així un augment de 4’7 punts percentuals (pràcticament 
la pujada del PP). Aquest augment de vots l’experimenta sobretot el Partit 
Popular que incrementa en més de 2.000 vots en tota la comarca. No s’ha 
produït un gran traspàs de vots de Ciutadans al PP, perquè aquest últim només 
perd 500 vots.

Una de les conseqüències que s’ature el procés de canvi polític és que els 
PAEH tornen a recuperar hegemonia, i la concentració dels vots en els dos 
partits tradicionals s’incrementa un 4’7% del vot, i passen així, d’un 49’79% 
en 2015 a tindre un 54’49% en 2016.

Dades eleccions generals 2016
Número %

Censo 94.305 Votantes 68.123 72,2
Abstención 26.182 27,8

Válidos 67.488 A candidatura 67.105 99,4
Blancos 383 0,6

Taula 13: Dades eleccions generals 2016. Portal Argos GVA
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Candidatura Sigles Vots %

Partido Popular PP 22.673 33,79

Compromís-Podemos-Eupv: A la Valenciana PODEMOS-
COMPROMÍS-EUPV 19.424 28,95

Partido Socialista Obrero Español PSOE 13.893 20,7

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía C’s 9.696 14,45

Partido Animalista contra el Maltrato 
Animal PACMA 662 0,99

Los Verdes-Ecopacifistas CENTRO 
MODERADO 174 0,26

Som Valencians SOMVAL 132 0,2

Vox VOX 121 0,18

Partido Comunista de los Pueblos de España PCPE 104 0,15

Unión Progreso y Democracia UPyD 103 0,15

Recortes Cero-Grupo Verde RECORTES CERO-
GRUPO VERDE 91 0,14

Partido Libertario P-LIB 32 0,05

Taula 14:  Resultats de les eleccions generals 2016. Portal Argos GVA.

2015 2016 VARIA

% VOT PAEH 49’79% 54’49% +4.7%

VOT RELATIU 34.223 36.566 2.343

Taula 15:  Concentració del vot PP i PSOE eleccions generals 2015 i 2016. Elaboració Pròpia.

5. Conclusions

La Marina Alta ha sofert un canvi polític en el mapa municipal, tant 
electoral com en els governs municipals. La disminució de la concentració 
dels PAEH i  la fragmentació del vot en la Marina Alta ha perjudicat més el PP 
que al PSPV-PSOE. Aquests últims han estat capaços de formar governs de 
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coalició amb altres formacions, principalment Compromís, que també és soci 
en el govern de la Generalitat Valenciana, mentre que el PP no ha pogut, degut 
principalment a la manca de representació de Ciutadans en la Marina Alta. 
Altres conseqüències del canvi polític en la Marina Alta ha estat el repartiment 
de la representació de diputats provincials del partit judicial de Dénia (Marina 
Alta) en les tres primeres forces polítiques (1PSOE, 1PP i Compromís) quan 
l’hegemonia havia estat dels dos partits estatals des de l’any 2003. 

La tendència a la reducció de concentració de vot dels PAEH de la resta 
de l’estat s’ha vist reflectida en les eleccions municipals, autonòmiques i 
generals. No obstant això, la tendència de pèrdua de l’hegemonia dels dos 
partits estatals tradicionals, PP i PSOE, s’ha aturat en les eleccions del 26 de 
juny de 2016. És cert que s’ha aturat, però no aconsegueixen recuperar els 
nivells de percentatge de concentració de vot de 2011. Caldrà preguntar-nos 
què passarà en futures eleccions. Les municipals i autonòmiques de 2019? 
O les eleccions de desembre de 2016? A la fi de la redacció d’aquest article 
encara no s’ha format govern ni s’han decretat noves eleccions
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