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El servei de mediació en habitatge d’Ofideute 
obre un nou punt d’atenció a Figueres 
 

 Ja són 87 els punts d’atenció a Catalunya del servei pioner en 
mediació en l’àmbit de l'habitatge, amb 12 anys de trajectòria. 

 
La xarxa d’oficines del servei d’assessorament en habitatge Ofideute, que 
impulsa l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dependent del Departament de 
Territori, creix amb l’obertura d’un nou punt a Figueres, arribant així als 87 punts 
d’atenció a tot Catalunya.  
 
Aquesta nova oficina entra en funcionament a partir d’avui, 2 de novembre, al 
carrer Salvador Dalí, 108, de Figueres, en colꞏlaboració amb la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de Figueres, i passa a formar part dels 87 punts d’atenció 
Ofideute que hi ha actualment en funcionament a Catalunya.  
 
A Catalunya hi ha un total de 87 punts Ofideute, 44 ho són per convenis signats 
amb la Diputació de Barcelona (Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge, 
SIDH), 10 amb la Diputació de Girona (Servei d’Intermediació en l’Àmbit de 
l’Habitatge, SIAH), 19 ho són per convenis directes amb ajuntaments, 10 amb el 
Consorci de l’Habitatge de Barcelona i les 4 oficines d’atenció Ofideute situades 
les dependències de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona.  
 
Per demarcacions territorials, els punts d’atenció d’Ofideute estan repartits en: 
 
Alt Pirineu i Aran 2 
Barcelona (ciutat) 11 
Barcelona (província) 48 
Tarragona 5 
Girona 14 
Lleida 3 
Terres de l’Ebre 4 

 
 
 
 
Durant el primer semestre de 2022, Ofideute ha iniciat 2.914 expedients, dels 
quals 328 a les comarques gironines.  
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El servei Ofideute, de la Generalitat de Catalunya, que va iniciar la seva activitat 
al gener de 2010, és un servei gratuït d'assessorament i mediació en l’àmbit de 
l’habitatge adreçat a les famílies en risc de pèrdua l’habitatge, bé sigui per 
dificultats per atendre el pagament de llurs préstecs hipotecaris, el pagament de 
la renda mensual dels seus lloguers o la finalització dels seus contractes de 
lloguer, sempre quan el propietari és un gran tenidor d’habitatge o, també, 
solꞏlicitar un lloguer social obligatori si es troben en els supòsits que estableix la 
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en 
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. 
 
Des d’Ofideute també s’inicien mediacions amb els creditors per adaptar les 
obligacions de pagaments mensuals a la capacitat econòmica actual de les 
famílies, així com mediacions en consum per discutir la supressió de les 
clàusules abusives als seus contractes hipotecaris. 
 
2 de novembre de 2022 


