
INFORMACIÓ SOBRE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE TAXADORS HIPOTECARIS 

Us traslladem informació que ens ha fet arribar  l’Associació Espanyola de Taxadors Hipotecaris 

dels motius pels que es va crear així com els seus fins i objectius. 

 

 

 

“Des de finals del anys 80 en que es va iniciar la regulació del mercat hipotecari, molts 

arquitectes i arquitectes tècnics varen destinar part o tota la seva jornada laboral a realitzar 

taxacions hipotecàries per a diferents Societats de Taxacions. En aquells inicis el taxador 

percebia al voltant del 70% del cost que el client abonava per  la taxació i la Societat de Taxació 

corresponent es quedava el 30% restant. Amb aquelles condicions es tractava d’una activitat 

interessant pels professionals del sector; no obstant, passats més de 30 anys i amb molta més 

feina, pressions i exigències per part de les Societats de Taxació, els tècnics han vist com aquell 

70% passava a ser, en els millors dels casos, el 30%. Així, si tenim en compte que per una 

taxació hipotecària estàndard el client abona entre 300-350 €, el taxador no en percep més de 

100-120 €/taxació. 

En aquests moments la professió del taxador immobiliari que treballa per una Societat de 

Taxació està degradada, molt poc valorada i, en paraules de molts d’aquests professionals, les 

condicions de treball són inacceptables i econòmicament abusives. 

Per tal de millorar la imatge externa de la professió i les condicions de treball i econòmiques 

dels taxadors, a principi de l’any 2020 l’Asociación Española de Tasadores Hipotecarios (AETH)  

va obtenir la inscripció al Registro Nacional de Asociaciones del Ministeri de l’Interior i des de 

llavors s’ha donat a conèixer al Banc d’Espanya, així com als Col·legis professionals que tenen 

competències per a realitzar valoracions immobiliàries. 

La finalitat de l’ AETH és la promoció de les bones pràctiques professionals, així com la posta 

en comú dels coneixements, protecció de les activitats que els són pròpies, actuar com a 

interlocutor davant d’organismes públics i privats, millorar i col·laborar en la qualitat dels 

serveis de valoració definits en les lleis i reglaments corresponents, i representar i defensar els 

interessos dels seus associats, promocionant-los i treballant per a la millora de les seves 

condicions econòmiques i laborals davant les Societats de Taxació. 

Si desitgeu més informació, rebre els butlletins informatius o donar-vos-hi d’alta, podeu 

trobar-la al web  www.aeth.es o al correu ae.tasadoresh@gmail.com.” 

 


