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El servei de mediació hipotecària Ofideute 
s’estén a Valls 
 
Ja són 130 els municipis que compten amb aquest servei de mediació a 
Catalunya, 48 dels quals estan a la demarcació de Tarragona 
 

 
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha presidit avui la signatura 
d’un conveni de col·laboració per implantar el servei de mediació hipotecària, 
Ofideute, a Valls (Alt Camp). L’acord l’han signat el secretari d’Habitatge i 
Millora Urbana, Carles Sala, el director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, Jaume Fornt, i l’alcalde de Valls, Albert  Batet. 
 
La Generalitat compta des de gener de 2010 amb el servei d’Ofideute, creat per 
intercedir entre les famílies amb deutes hipotecaris i les entitats financeres 
titulars dels préstecs. Des de la seva posada en marxa, Ofideute ha evitat 496 
desnonaments a tota Catalunya i té més d’un miler expedients 
d’intermediació en tràmits per arribar a una solució amb les entitats financeres.  
 
Pel que fa a Valls, el servei de mediació hipotecària es va posar en 
funcionament el passat mes de novembre i ja  s’han iniciat 12 mediacions. Amb 
la signatura del conveni d’avui es formalitza la coordinació amb el servei 
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Ofideute de la Generalitat i d’aquesta manera s’enforteix la col·laboració entre 
les administracions i s’apropa el servei als afectats.  
 
Amb Valls, ja són 130 els municipis catalans que disposen d’aquest servei de 
mediació de manera coordinada amb Ofideute.  A les comarques de Tarragona 
s’han signat acords amb els ajuntaments de Tortosa, Amposta, Reus i amb els 
consells comarcals de l’Alt Camp (23 municipis) i de la Conca de Barberà (22 
municipis). 
 
 
 
15 de febrer de 2013 


