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Η τάση δεύτερης κατοικίας εκτός περιφέρειας στην Ισπανία 

  

Από τα 25,7 εκατομμύρια κατοικιών στην Ισπανία, το ένα τέταρτο, ήτοι 6,5 εκατομμύρια είναι 

δηλωμένες ως δεύτερες κατοικίες. Η πλειοψηφία αυτών βρίσκεται στις Κοινότητες της Βαλένθια 

και Ανδαλουσίας, με 1,142 και 1,108 εκατομμύρια αντίστοιχα. Στην Καταλονία βρίσκονται 

730.000 παρόμοιες κατοικίες, στην Καστίλλη Λεόν 700.000, στη Γαλικία ξεπερνούν το μισό 

εκατομμύριο ενώ στην Καστίλλη Λα Μάντσα πλησιάζουν τον αριθμό αυτών. Τα στοιχεία αυτά 

παρέχονται από το Υπουργείο Μετακινήσεων, Μεταφορών και Αστικής Ατζέντας της Ισπανίας. 

Το ανωτέρω Υπουργείο παρέχει επίσης στοιχεία αγοραπωλησιών ακινήτων σε διαφορετικές 

περιφέρειες από την περιφέρεια κύριας κατοικίας. Για το 2019, το Αλικάντε ήταν αυτό που έλαβε 

τις περισσότερες αγοραπωλησίες από κατοίκους άλλης περιφέρειας, σημειώνοντας 5.800 

αντίστοιχες πωλήσεις. Για την ίδια χρονιά ακολούθησαν οι Μάλαγα με 5.000, Βαλένθια με 3.700 

και Ταραγόνα με 3.600. Παρόλο που τα ποσά αυτά είναι διαφορετικά χρόνο με τον χρόνο, η 

γενικότερη τάση που παρατηρείται παραμένει ίδια, καθώς σε περιοχές, όπως το Κάντιθ, Τολέδο, 

Βαρκελώνη και Ζιρόνα, οι εν λόγω αγορές φθάνουν τις 3.200 κάθε έτος.  

Αναφορικά με τα ποσοστά των δευτερευουσών κατοικιών σε σύνολο του συνόλου των 

πωλήσεων ακινήτων ανά περιφέρεια, οι Ουέσκα, Γουαδαλαχάρα, Τολέδο, Καντάμπρια και 

Καστεγιόν ηγούνται στην Ισπανία. Οι αγορές από άτομα εκτός περιφέρειας στην πρώτη 

αφορούσαν το 36,5% του συνόλου ενώ για την Γουαδαλαχάρα και το Τολέδο, το ποσοστό φθάνει 

στο 33%. Στις δύο τελευταίες περιφέρειες, το 31% των αγοραπωλησιών έγιναν από άτομα με 

μόνιμη κατοικία σε διαφορετική περιφέρεια.  

Αντίστοιχα, όσον αφορά τους κατοίκους ανά περιφέρεια, οι πολίτες της πρωτεύουσας είναι αυτοί 

που αγοράζουν τις περισσότερες κατοικίες εκτός περιφέρειάς τους. Συγκεκριμένα, από τις 

60.000 αγοραπωλησίες δευτερευουσών κατοικιών το 2019, το ήμισυ προήλθαν από κατοίκους 

της Μαδρίτης. Με μεγάλη διαφορά ακολουθούν οι πολίτες της Βαρκελώνης και ακόμα λιγότεροι 

της Σεβίλλης, με 10.500 και 2.800 συμφωνίες αντίστοιχα. Την πρωτιά αυτή διατηρούν και 

ποσοστιαία, καθώς το 29% των αγορών των πολιτών Μαδρίτης αφορούσε κατοικία εκτός 

περιφέρειας. Με διαφορά ακολουθούν οι Βαρκελώνη και Μπισκάγια με ποσοστό 16% και η Χαέν 

με 15%. Αντίθετα, οι πολίτες του Αλικάντε και της Μάλαγα είναι αυτοί που αγόρασαν τα 

περισσότερα ακίνητα εντός περιφέρειας, με ποσοστά 96,52% και 95,89% αντίστοιχα. 
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