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El servei de mediació hipotecària Ofideute 
obre un nou punt d’atenció a Lloret de Mar 
 
La xarxa d’oficines del servei d’assessorament en habitatge Ofideute, que 
impulsa l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dependent del Departament de 
Drets Socials, creix amb l’obertura d’un nou punt a Lloret de Mar, arribant així als 
83 punts d’atenció a tot Catalunya.  
 
Aquesta nova oficina, que s’ha posat en funcionament aquest mes de setembre  
a  Lloret de Mar, en col·laboració amb la Diputació de Girona i l’Ajuntament de 
Lloret de Mar, presta un servei que consisteix en un assessorament que realitzen 
advocats contractats per la Diputació de Girona a persones en risc de perdre el 
seu habitatge principal i està situat a l’avinguda Camí de l’Àngel, 11. L’horari 
d’atenció del nou punt d’Ofideute a Lloret de Mar és de dilluns a divendres de 9 
a 14 hores . El servei s’ha de sol·licitar prèvia cita a través del telèfon 972 36 65 
21 o el correu electrònic sih.lloret@ddgi.cat  
 
La Generalitat compta des de gener de 2010 amb el servei Ofideute, que és un  
servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats 
per atendre el pagament de llurs préstecs hipotecaris, la renda mensual dels 
seus lloguers si el propietari és una entitat financera, o els seus múltiples 
préstecs personals fruits de relacions de consum i que estan en risc de perdre el 
seu habitatge principal. Des d’Ofideute es poden iniciar mediacions amb els 
creditors per adaptar les obligacions de pagaments mensuals a la capacitat 
econòmica actual de les famílies. Així mateix, també s’hi poden adreçar els 
consumidors que volen iniciar una mediació en consum per discutir la supressió 
de les clàusules abusives als seus contractes hipotecaris. 
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http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/serveis/ofideute/!ut/p/z1/lVJbT8IwFP4tPuyx9Mg6KL4tYhACasTg1hfSle5iWDu2wsRf7_ESE41A6Ft7vlv7lQoaUWHkrsikK6yRa9zHorfkD4PRLWfdKTxOGITBeDgac-YDMLqgggplXOVyGstcKelBqxMPGl3vdNF4YNNipbdOfwArVaxonEJfBwFThAWqR5hOApIo4KQrmd-DAVPpitPnU84Cx3BghYB8cQoSo0X_oMXoks7PzPxHkC-GKDjl_vzmDny4Z2cLTj6vcOQRsJ_iZbMRIZZgjdOvjkbHW0BGt55dzzIMIl1OCpNaGn3jaPSDQ-tsbZOvPxCaxOfIqHWqa113tjUe585VzZUHaNW2nczabK07ypYe_EfJbYPZfiNpVZbc3xPz9pSW5XLmgpiIZN9evAMHIopL/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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