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El servei de mediació hipotecària de la 
Generalitat s’estén a Montmeló 
 
 

 El servei d’assessorament i mediació sobre el deute hipotecari de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Ofideute, s’estén a Montmeló 
 

 
El secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, Carles Sala, i 
l’alcalde de Montmeló, Antoni Guil, han signat aquest matí un conveni 
d’Ofideute per atendre, assessorar i informar les persones amb problemes de 
pagament dels préstecs hipotecaris als bancs i, si cal, fer la mediació amb les 
entitats al municipi de Montmeló (Vallès Oriental). El director de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, també ha subscrit l’acord. 
 
El servei d’Ofideute de la Generalitat funciona des del gener de 2010 per 
intercedir entre les famílies amb deutes hipotecaris i els bancs titulars dels 
préstecs, amb l’objectiu de buscar solucions i evitar la pèrdua de l’habitatge i 
l’exclusió social residencial. Des de llavors, el servei ha atès 368 famílies del 
Vallès Oriental i s’han fet 183 mediacions. Els bancs han acceptat una solució 
pactada en 92 casos i la resta d’expedients estan en fase d’estudi.  
 
Ofideute és present a la comarca des del setembre de 2012, quan l’Agència va 
signar un conveni amb l’Oficina del Consell Comarcal del Vallès Oriental. A 
Montmeló s’han fet entrevistes a nou famílies, de les quals en quatre casos 
l’assessorament ha tingut un bon resultat, en dos la mediació s’ha tancat amb 
propostes no acceptades i tres estan en tràmit. A la ciutat veïna de Parets del 
Vallès, s’han realitzat 18 entrevistes, de les quals s’han aconseguit nou 
mediacions amb èxit, s’han tancat quatre casos i hi ha cinc expedients oberts i 
en tràmits amb les entitats. Pel que fa a Catalunya, Ofideute ha iniciat 6.396 
expedients, ha fet entrevistes a 5.261 persones amb problemes per pagar les 
hipoteques i s’ha arribat a un acord pactat amb els bancs en 867 casos 
d’impagament.  
 
Una xarxa de 37 oficines 
 
El 2012 es van obrir  11 nous punts del servei d’assessorament sobre el deute 
hipotecari. Aquest any s’han posat en marxa un total de 25, i el gener de 2014 
és previst signar un conveni similar al d’avui a les Terres de l’Ebre. Del total de 
les 37 oficines obertes, 18 pertanyen a la demarcació de Barcelona, 5 a Girona, 
4 a Lleida i 10 a Tarragona (comptant les Terres de l’Ebre). 

http://www.agenciahabitatge.cat/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hHS0dXRyMvYwN_P0M3A89AfyfTUDMvI_dAM6B8pFm8AQ7gaEBAdzjIPrz6_Tzyc1P1C3IjDHQdFRUBKMKpFA!!/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN19BOUFFQTJKMzBPTjFGMElRT0I1VTZKMkdFNw!!/?PC_7_A9AEA2J30ON1F0IQOB5U6J2GE7000000_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ca/ahc/web/serveis/ciutada/ofideute
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Ofideute (a novembre de 2013) 
  

Vallès Oriental 
 

Catalunya 

  Expedients iniciats 436 
  
              6.396 
 

Entrevistes fetes 368 
 

5.261 
 

Mediació  
(expedients en tràmit) 

                 91 
 

1.757 
 

Mediació tancada 92 
 

               1.472 
 

Solucions pactades 51 
 

867 
 

Índex d’acceptació de 
propostes 

              55,4% 
 

58,90% 
 

 

 
19 de desembre de 2013 
 


