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1. Introducció 
 
El present projecte té com objectiu concretar la prestació del Servei d'Intermediació en l'àmbit 
de l'Habitatge (d’ara en endavant el Servei) als ens locals que sol·licitin tal i com es defineix al Pla 
de Serveis d’Assistència en matèria d’Habitatge de la Diputació de Girona. 
 
El Servei es presta a les oficines o serveis d’Habitatge en funcionament dels ens locals que tinguin 
atorgat el servei a través del Pla vigent de la Diputació de Girona i tindrà l’àmbit de cobertura 
establert per la pròpia Oficina d’habitatge de l’ens local en el qual se situï el servei. Així doncs, 
atendrà als ciutadans i ciutadanes del municipi o municipis del territori al qual formen part.  
 
Aquest document té per finalitat explicar i fixar els procediments a seguir en la prestació del Servei 
de forma orientativa, per tant, es tracta d'un document-guia per al Servei d'Intermediació en l'àmbit 
de l'Habitatge de la Diputació de Girona. En aquest sentit, conté la informació de funcionament del 
Servei, establint l’objecte i les causes d’atenció. Pel que fa a les propostes i resolucions dels casos 
les prepararan i redactaran els/les lletrats/des especialitzats/des contractats/des per la Diputació de 
Girona.  
 
La prestació del Servei consisteix en:  

 assessorament a les persones que tinguin alguna problemàtica relacionada amb els deutes 
de l’habitatge 

 assessorament a les persones que presentin un risc de perdre el seu habitatge principal 

 assessorament en casos emergència habitacional 

 altres assessoraments que sorgeixin davant les noves necessitats ciutadanes o normatives 
en l'àmbit de l'habitatge 

 intermediació en els deutes relacionats amb l’habitatge principal 

 acompanyament de les persones afectades amb coordinació amb altres administracions i 
agents locals. 

 
Així doncs, el servei d’atenció a la ciutadania i els/les lletrats/lletrades treballen conjuntament per a 
assessorar als usuaris que compleixen els requisits i per elaborar les propostes de intermediació o 
mediació que siguin possibles. 
 
S’ha de tenir en compte que els ens locals poden tenir sistemes de funcionament i de col·laboració 
amb altres entitats del municipi i de la zona i s’ha de valorar la col·laboració i coordinació 
d’actuacions dels usuaris del servei. 
 
Alhora també cal remarcar el valor de les trobades o reunions de coordinació interna dels ens locals 
amb el treball coordinat amb altres departaments, tant a nivell organitzatiu com formatiu o de 
resolució de dubtes. 
 
En ambdós casos anteriors, el/la lletrat/da s’haurà d’implicar dins del seu horari contractat per la 
Diputació de Girona per tal d’assegurar el bon funcionament del servei a nivell intern i per poder 
millorar la qualitat a la ciutadania. 

1.1 Condicionants per als ens locals per a la prestació del servei  
 

L’ens local sol·licitant haurà de complir amb les següents obligacions: 

1. Acollir a les instal·lacions de l’ens local el Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge de 
conformitat amb els requeriments següents: 

 Espai: suficient per ubicar una taula amb un mínim de privacitat per poder resoldre les 
consultes que se li dirigeixin.  

 Mobiliari: taula i cadires suficients per al lletrat i els usuaris del Servei d'Intermediació; 
armari amb clau per a l'arxiu temporal dels expedients que es trobin en tràmit. 

 Informàtica i comunicació:  
- Línia telefònica  
- Connexió a Internet 
- Ordinador personal 
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- Equip d'impressora/escàner (no cal que sigui al mateix despatx) 
 

2. Realitzar funcions d'atenció i gestió administrativa a la ciutadania amb mitjans propis de 
l’oficina d’habitatge: 

 Atendre el primer contacte amb  les  persones i/o unitats familiars amb dificultat  davant  els 
pagaments dels deutes en l'àmbit de l'habitatge, segons els processos preestablerts i la 
documentació definida (presencial i telefònica).  

 Determinar la condició de beneficiari del Servei d'Intermediació de les persones que 
s’adrecin al servei, i determinar també el  grau  d’urgència  de  l’atenció  en  cas  que es 
tracti d’un usuari del servei. 

 Informar de la documentació a aportar.  

 Prestar suport en la recepció de documentació que hagi estat  sol·licitada, fins i tot 
l’escanejat i la incorporació a l’arxiu ofimàtic. 

 Obrir l’expedient  

 Gestionar l’agenda de visites de el/la lletrat/da del servei  

 Fer el seguiment de l'expedient 
 

3. Participar en les sessions informatives i de coordinació que organitzi la Diputació de Girona.  

 Reunió anual definida principalment a la primera quinzena de novembre. 
 

4. Difondre els objectius del Servei d'Intermediació a través dels serveis i mitjans de comunicació 
de què disposen (web, tríptics, reunions amb ajuntaments, etc.).  
La Diputació de Girona facilitarà tríptics en paper i publicitarà la informació del servei en actiu a 
la pàgina web www.ddgi.cat. 
 

5. Comunicar al Servei d'Habitatge de la Diputació de Girona les incidències, queixes o 
suggeriments dels ciutadans que s'adrecin al Servei d'Intermediació i facilitar tota la informació 
que els sigui requerida en relació amb la prestació del Servei d'Intermediació.  
 

6. Signar amb el/la lletrat/da assignat a l’oficina o servei local o comarcal el contracte de tractament 
de dades segons el model facilitat per la Diputació de Girona. 

 
7. Complir totes i cadascuna de les normes d’ús de sistemes informàtics i documentals en relació a 

la normativa vigent en matèria de protecció de dades, incloses les mesures exigides pel 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades (en endavant Reglament General de Protecció de Dades o RGPD) i 
la normativa complementària. Compleix els procediments i mesures de seguretat exigits per 
aquesta normativa i, en conseqüència, pot assumir amb plenes garanties la prestació d’aquests 
serveis. 

 
8. Implantar en els sistemes informàtics i documentals que allotgin aquestes dades segons les 

mesures de seguretat definides, pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, esmentat, i 
signar el contracte d’encàrrec de tractament de dades personals només per a la finalitat de la 
prestació del Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge específic.  

 
9. Mantenir la màxima reserva i secret sobre la informació classificada com a confidencial, d’acord 

amb el que disposa l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal (LOPD). Es considerarà informació confidencial qualsevol dada a 
què l’ens local tingui accés en el marc d’aquest servei. L’ens local es compromet a no difondre 
aquesta informació confidencial, així com a no publicar-la, bé directament o bé mitjançant 
terceres persones o empreses, ni a posar-la a disposició de tercers sense consentiment previ 
per escrit de la Diputació de Girona i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

 
10. Les obligacions de confidencialitat i tractament de dades personals relacionades amb el servei 

tindran una duració indefinida, i es mantindran en vigor amb posterioritat a la finalització, per 
qualsevol causa, de la relació entre la Diputació de Girona i l’ens local.  
 

11. Comunicar abans del 15 de novembre de l’any en curs la voluntat de seguir o no amb la 
prestació del Servei d’Intermediació a través el Pla de Serveis d’Assistència en matèria 
d’Habitatge de la Diputació de Girona. En ambdós supòsits s’ha de presentar la memòria de 

http://www.ddgi.cat/
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funcionament del servei amb els casos atesos i les resolucions de l’any en curs, segons el model 
de memòria del Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona. 

 
En cas que no l’ens local no compleixi els requisits previs acordats, la Diputació de Girona podrà 
disposar la finalització de la prestació del servei. 

1.2. Regulació de la protecció de dades 
 
Els/les lletrats/des del servei actuen com a encarregats del tractament de dades amb les 
especificitats d’obligacions dels plec de prescripcions tècniques i el conveni de col·laboració amb 
Ofideute. Així doncs, en quan a la resolució dels casos s’haurà de tenir en compte que el següent:  
 

Via de 
resolució 

Responsable del tractament de les dades 
personals 

Encarregat del tractament 

Ofideute Agència de l’Habitatge de Catalunya Diputació de Girona / 
lletrats/des contractats/des Locals Ens local (OLH / OCH) 

 
Per tant, per una banda, la Diputació de Girona a través del conveni de col·laboració amb l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya té establert els aspectes de la protecció de dades de caràcter personal i 
és en aquest marc que regula als encarregats del tractament de dades (els/les lletrats/des 
contractats) l'accés a l’aplicatiu informàtic que gestiona el Servei d’Ofideute i que permet el 
seguiment dels casos tractats. Així doncs, el/la lletrat/da signarà el model de l’AHC d’autorització i 
acceptació de les obligacions relatives a la seguretat de la informació protecció de dades de 
caràcter personal. 
 
I per altra banda, la gestió i tractament de dades per a la prestació dels expedients d’intermediació 
local d’aquest servei, l’advocat/da haurà d’accedir, obtenir o tractar dades de caràcter personal 
responsabilitat del responsable, que es regula a través del contracte d’encàrrec de tractament de 
dades de caràcter personal entre l’ens local i el/la lletrat/da. 
 
La Diputació de Girona facilitarà l’ens local el contingut del registre d’activitats de tractament 
referent a la prestació del servei per tal que puguin actualitzar el seu registre i que els usuaris 
tinguin accés a la informació dels seus drets de protecció de dades. 

1.3 Estructura del document  
 
Aquest document s'estructura com a guia de funcionament del Servei d'Intermediació en l'àmbit de 
l'habitatge. Els seus continguts principals són: 

 Prestació del Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge de forma global 

 Concreció de la prestació del Servei en les seves dues vessants principals: atenció a la 
ciutadania i assessorament per part del/de la lletrat/da.  

 Documents de treball als annexos: modelatges, guies, plantilles i documents informatius.  
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2.3 Concreció de la jornada de el/la lletrat/da en relació a les tasques. 
2.4 Línies d'actuació del Servei. 
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2. Prestació del Servei d’Intermediació a la ciutadania 

2.1. Fases del Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge 
 
El Servei d'intermediació està compost per dues fases diferenciades:  

 Primera fase: aquesta fase és la de primera atenció a l’usuari i de coneixement general de 

la situació i serà duta a terme principalment per la persona que proporcioni suport 
administratiu al Servei d'intermediació des de l'Oficina o servei d'Habitatge. Les tasques 
pròpies d'aquesta etapa són: 

o Atendre el primer contacte de les persones i/o unitats familiars amb dificultat  
davant els pagaments de l’habitatge principal via presencial o telefònica, segons els 
processos preestablerts i la documentació definida en el present projecte.  

o Determinar si l’usuari compleix les condicions per a ser atès al Servei 
d'Intermediació i en cas afirmatiu determinar el grau d’urgència de l’atenció. 

o Informar de la documentació necessària a aportar per tal de poder prestar el servei. 
o Donar suport en la recepció i validació de la documentació sol·licitada, incloent 

l’escanejat i incorporació a l’arxiu ofimàtic. 
o Obrir l’expedient. 
o Gestionar l’agenda de visites del lletrat/da del Servei d'Intermediació. 

 

 Segona fase: la segona fase correspon a l’entrevista per a valorar la resolució del cas amb 

la intervenció del / de la lletrat/da del Servei d'Intermediació. Les tasques pròpies d'aquesta 
etapa són:  

o Entrevista personalitzada als usuaris del Servei. 
o Verificació de la documentació i informació recollida. 
o Elaboració de la proposta de resolució o mediació del cas que s’inclourà a 

l'expedient de cada cas, ja sigui a través de: 
 l'aplicatiu d'Ofideute 
 dels canals propis en els casos d'intermediació local 

o Incorporació o actualització de la documentació necessària a l’expedient 
o Redacció de la proposta d'intermediació. 

 

 Tercera fase: el personal d’atenció a la ciutadania i el/la lletrat/da faran seguiment de 
l’expedient per tal de garantir el compliment dels terminis establerts per la resolució dels 
casos i sobretot per a la informació als usuaris. En aquesta fase hi haurà tasques de:  

o Coordinació amb altres administracions o entitats per tal d’assegurar la bona 
comunicació i resolució de la problemàtica. 

o Derivació a la Mesa de Valoració de situacions d'emergències econòmiques i 
socials de Catalunya i seguiment del cas 

o Derivació a Serveis Socials o a altres departaments. 
o Altres que s’acordin des del propis serveis d’habitatge. 

2.2. Horaris de prestació del Servei 
 
La prestació del Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'Habitatge serà realitzada per personal 
municipal adscrit a l'Oficina d'Habitatge i el lletrat/da designat per al Servei, en els dies, hores i llocs 
que es detallin en la taula de cada servei. 
 
A continuació es mostra una taula tipus que haurà de ser complimentada i enviada a la Diputació 
previ a l’inici de la prestació del servei.  
 
En cas que hi hagi modificacions s’informarà a la Diputació de Girona. 
 

Atenció a la ciutadania 
 
S’adaptarà a cada oficina 
o servei i es refereix a 

Horari 9h a 14h 

Dies/setmana Dimarts a divendres 

Lloc Oficina Local / Comarcal d'Habitatge  
Adreça / telèfon / c/e 
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l’horari d’atenció a la 
ciutadania.  

Lletrat/da del Servei 
d'Intermediació 
S’adaptarà a cada oficina 
o servei. Aquest 
correspon a l’horari 
establert de visites amb 
els usuaris del servei. 

Horari 10 h a 14 h 

Dies/setmana Un dia a la setmana principalment 5 hores  

Lloc Oficina Local / Comarcal d'Habitatge  
Adreça / telèfon / c/e 

 
Aquest model de taula serà complimentada per tots els serveis en funcionament en el marc del Pla 
de Serveis d’Assistència en matèria d’Habitatge de la Diputació de Girona  i estarà disponible al 
web de la Diputació de Girona i al web de l’ens local corresponent. 

2.3 Concreció de la jornada de el/la lletrat/da en relació a les 
tasques 
 
Els/les lletrats/des són contractats/des per la Diputació de Girona i prestaran el servei a l’ens local 
acordat segons l’horari definit en el marc de les 5 o 6 hores licitades per lot. 
 
Les 5 o 6 hores de servei ordinari es distribuiran de manera que permetin la correcta gestió del 
servei que estarà compost d’un horari fix de visites, temps de gestió fora d’atenció a la ciutadania 
per a la tramitació de l’expedient i la possibilitat d’acompanyar als usuaris més vulnerables – en els 
casos que ho requereixin – en l’acompliment de tasques per a la resolució del seu cas. Aquests 
són: presentació d’escrits als jutjats, acompanyament a notaria o a l’entitat financera o altres que es 
requereixin per a la resolució satisfactòria d’evitar la pèrdua de l’habitatge principal. 
 
Cal tenir en compte que aquest repartiment de la jornada serà variable i s'haurà d'adaptar a les 
dinàmiques i circumstàncies concretes del servei un cop es trobi en funcionament. 
 
En cas que alguna de les oficines d’habitatge finalitzi el servei per motius aliens a la Diputació de 
Girona, es podrà valorar la possibilitat de poder emplaçar al/a la lletrat/da a un altre servei 
d’intermediació del mateix àmbit d’actuació del lot corresponent.  
 

2.4 Línies d'actuació del Servei 
 
El Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge contempla diferents línies d'actuació en 
intermediació, que es concreten amb les següents:  
 

Casos d'Ofideute 
 
(gestionats a través 
de l’aplicatiu 
Habicat ) 

Intermediació 
hipotecària (OFI001) 

 Assessorament  

 Intermediació  

 Acompanyament   

Mediació en consum 
(OFI002) 

 Mediació hipotecària prèvia a 
execució hipotecària  

 Clàusules abusives 

Mediació en lloguer 
(OFI003) 

 Desnonaments  

Casos 
d'Intermediació 
local  
 
 
(gestionats a través 
del model de 

Intermediació 
hipotecària 

 Assessorament 

 Intermediació 

 Acompanyament 

 Clàusules abusives 

Intermediació en lloguer 
 Assessorament  

 Mediació / intermediació  
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funcionament de 
l’ens local) 

 Acompanyament  

Ocupacions irregulars 
 Assessorament  

 Acompanyament dels casos dels ens 
locals que gestionin els casos 
d’ocupacions irregulars socials 

 Mediació dels casos dels ens locals 
que gestionin els casos d’ocupacions 
irregulars socials 
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3. Concreció del Servei: 
Fases i procediments 

 
 

 
3.1 Atenció a la ciutadania. 
3.2 Assessorament de el/la lletrat/da. 
3.3 Les comunicacions usuari/ària i servei d'intermediació en l'àmbit de 

l'habitatge. 
3.4 El seguiment dels expedients. 
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3. Concreció del servei: fases i procediments 
 
En aquest apartat es detallen les fases en la prestació del Servei d'Intermediació i les tasques a 
desenvolupar en cadascuna d'elles. A grans trets, el procés en la prestació del Servei 
d'Intermediació es pot ordenar de la següent forma:  
 

FASE PROCEDIMENTS 

A) ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
(Responsable: principalment serà 
una persona assignada de l’oficina 
o servei d’habitatge existent) 
 
S’assignaran les persones que 
duran a terme aquesta primera 
atenció i es coordinarà la 
informació amb els/les lletrats/des 
assignats/des al servei 
 
Aquesta informació haurà de 
constar a la fitxa del servei  

1) Accés al Servei d'Intermediació en l'àmbit de 
l'Habitatge de la persona i/o unitat familiar usuari 
potencial 

2) Determinar la condició d'usuari del Servei 
d'Intermediació, així com determinar el grau 
d'urgència 

3) Informar de la documentació a aportar  

4) Prestar suport en la recepció de  documentació que 
hagi estat sol·licitada, incloent l’escanejat i 
incorporació a l’arxiu ofimàtic 

5) Obertura de l'expedient: en tots els casos caldrà 
introduir la informació d'usuari (gestió d'usuari). 
Posteriorment, en funció de cada cas:  

 Ofideute: obertura de l'expedient a Habicat 

 Intermediació local: Obrir i tramitar l'expedient 
d'acord amb el procediment fixat per l’ens 
local 

 Introduir les dades obligatòries a la 
plataforma de gestió facilitada per la 
Diputació de Girona 

6) Gestionar l’agenda de visites del lletrat/da del 
Servei d'Intermediació 

7) Seguiment de l'expedient 

B) ASSESSORAMENT DE EL/LA 
LLETRAT/DA 

(Responsable: lletrat/da del 
Servei) 

8)   Entrevista personalitzada als usuaris del Servei 

9) Elaboració de l'expedient de cada cas, ja sigui a 
través de l'aplicatiu d'Ofideute o bé a través dels 
canals propis en els casos d'intermediació local amb 
la documentació estandarditzada del projecte del 
servei 

10)   Redacció de la proposta d'intermediació  

11) Seguiment 

C) OFIDEUTE 
Només en els casos en que es vehiculi per 
aquesta via 

(Responsable: Ofideute, AHC).  

12) Intermediació directa amb les entitats financeres  

13) Retorn del resultat de la negociació 

D) Tancament de l'expedient 

 

3.1. Atenció a la ciutadania 

3.1.1. Accés al Servei d'Intermediació  
 
L'accés al Servei en l'àmbit de l'habitatge podrà realitzar-se de manera presencial o telefònica i es 
pot efectuar a través de tres vies d’entrada:   

 Accés per derivació dels serveis municipals i comarcals 

 Accés directe de l’usuari a l’oficina 

 Accés per derivació d'Ofideute  
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Des dels serveis derivadors és aconsellable que recomanin als/a les usuaris/es potencials que 
contactin amb el Servei de manera presencial dins dels horaris establerts i que alhora informin de la 
possible documentació. L’objectiu és informar al màxim i coordinar-se amb les entitats i 
departaments relacionats per a minimitzar els terminis d’atenció durant el procés  de  gestió de 
l’expedient i reduir el nombre de visites o entrevistes amb el lletrat/da del Servei.  

Accés per derivació dels serveis municipals i comarcals 
L'accés per derivació dels serveis municipals i comarcals és la via més usual d'entrada. Així doncs, 
en el moment  que serveis socials contacti amb l’usuari podrà facilitar informació impresa sobre el 
servei (informació general, usuaris potencials, objectius, funcionament i documentació rellevant per 
avaluar la seva situació), juntament amb el telèfon de contacte i  adreça del Servei en l'àmbit de 
l'habitatge a l'Oficina o Servei d'Habitatge1.  

Accés directe 
La segona via d'accés al Servei serà l'accés directa, en la qual els potencials usuaris es personaran 
o contactaran telefònicament amb l'Oficina o Servei d'Habitatge.  

Accés per derivació d'Ofideute 
Una altra manera d’accedir al Servei és per derivació des del servei Ofideute de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya (AHC). Aquest tipus d’accés serà resultat del contacte directe de la 
ciutadania amb el servei Ofideute Barcelona o Girona.  
 

3.1.2. Condició usuari 

a)  Requisits generals per la condició d’usuari/ària  
 
Per tal de poder atendre a la persona o unitat familiar al servei s’ha de determinar si compleixen 
amb els requisits establerts per ésser considerades usuàries del mateix.  
 
Com a norma general, tindran la condició d’usuàries del Servei les persones i/o unitats familiars 
en risc de perdre el seu habitatge que compleixin els següents requisits:  

a) L’habitatge en risc de pèrdua ha d’ésser l’únic habitatge i constituir l’habitatge principal. 
b) No estar en condicions actuals o previsibles a curt termini, de fer front als deutes 

relacionats amb l'habitatge principal.  
c) La impossibilitat enfront del deute ha d’ésser per causes sobrevingudes (pèrdua de  treball, 

descens justificat dels seus ingressos, increment substancial del tipus d’interès en els 
casos de préstecs hipotecaris, ...). 

d) En cas de problemes amb el pagament de préstecs hipotecaris sobre l'habitatge principal, 
que s'hagin de vehicular a través d'Ofideute, l'usuari potencial ha d'haver intentat, 
prèviament, una negociació no satisfactòria amb l’entitat  financera  responsable  del 
préstec hipotecari per l’adaptació d’aquest a la actual capacitat de pagament del mateix. 

 
En cas de no complir amb el requisit d’haver  negociat  amb  l’entitat  financera  –sempre i quan no 
existeixin notificacions sobre qualsevol tipus de procediment- el/la usuari/ària podrà ser adreçat/da 
a la seva entitat financera per tal que sol·liciti l’adaptació de les condicions hipotecàries a la seva 
dificultat de pagament, mitjançant els instruments que l’entitat financera consideri adients.  
 
Si la negociació de les condicions del préstec hipotecari realitzada per l’afectat amb l’entitat 

                                                      
1 Als ANNEXOS 1, 2 i 3 podeu trobar documents de difusió a disposició dels ens locals i altres entitats locals, 

traduïts a diversos idiomes, amb tota la informació de difusió necessària:  

 ANNEX 1: Full informatiu de la documentació a aportar per l'usuari/ària (versió en català, castellà, 

francès, anglès i àrab).  

 ANNEX 2: Full informatiu del servei en versió imprimible (versió en català, castellà, francès, anglès i 

àrab).  

 ANNEX 3: Tríptic del Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge.  
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financera no genera unes condicions que garanteixin el pagament i, per tant, la seva permanència a 
l’habitatge, es demana a el/la afectat/da que es posi en contacte amb el Servei per tal de seguir 
amb el procés de derivació al lletrat/da del Servei.   
 
En els casos d’intermediacions locals aquest requisit no caldrà que sigui exigit. 

b)  Excepcions en la consideració d'usuari/ària  
 
En les condicions i circumstàncies especials següents podran ser considerats/des usuaris/àries del 
servei.  

1. Excepció al requisit d'habitatge únic i residència principal:  
a. Haver constituït una hipoteca pont per la compra d’un nou habitatge i estar 

compromès a la pèrdua dels dos habitatges. 
b. No viure a l’habitatge principal, per tenir-lo llogat per tal de poder pagar la hipoteca. 
c. Persones que són titulars de dos habitatges només formalment, com a 

conseqüència de separacions, divorcis o herències.  
 

2. Excepció al requisit d'estar en situació d'impagament del deute hipotecari:  
a. Els  avaladors  que  estan  en  risc  de  perdre  l’habitatge  per  l’impagament  de  la 

hipoteca d’un habitatge que no és el seu. 
b. Autònom/a o petit/a empresari/ària en situació d’impagament d’un préstec per al 

sosteniment de la seva activitat professional que té com a garantia hipotecària  
l’habitatge que és la seva residència habitual. 

c. Previsió de trobar-se en un termini més o menys breu en situació d’impossibilitat  
de fer front al pagament del préstec de l’habitatge. 
 

3. Excepció al requisit d'intent de negociació prèvia amb l'entitat financera, per part de 
l'usuari, en casos de deutes hipotecaris: quan existeixin notificacions sobre procediments 
d’execució o subhasta de l’habitatge.  
 

4. Qualsevol altra situació que pugui comportar l’exclusió social residencial per pèrdua 
del primer habitatge. 
 

5. Altres a valorar pels Serveis Socials o el propi Servei.  

A l'ANNEX NÚM. 4 s'inclou una taula amb les ítems a tenir en compte, per part de la persona 
encarregada del primer contacte amb la ciutadania, a l'hora de determinar la condició d'usuari/ària 
del Servei.  

c) Condició d'usuari segons línies d'actuació  
 
Els requisits per a determinar la condició d'usuari d'Ofideute s'adapten a les diferents línies 
d'actuació del servei (en tant en un determinat tipus de casos els requisits podran variar).  
 

Tipus de cas Línia d'actuació Requisits específics per a determinar 
la condició d'usuari/ària 

Casos d'Ofideute Intermediació 
hipotecària (OFI001) 

a)   Requisits generals 

• Habitatge únic 

• Residència habitual 

• PH per compra hab. 

• Deutor de bona fe 

• Negociació prèvia EF  
b)   Excepcions 

• Hipoteca pont, herències 

• Avalador, lloguer, separacions, ... 

• PH per negoci (autònom) 
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c)   Risc d’exclusió residencial  
 

Mediació en consum 
(OFI002) 

Persones consumidores 
 

Mediació en lloguer 
(OFI003) 

a) Requisits generals 

 Proc. judicial obert 

 Arrendador = Entitat  amb 
conveni AHC  

b) Excepcions 

 Recl. Llogater 
c) Habitatges subhastats 

 LAU (abans 1985) 

 LAU (1985-2013) 

 LAU (després 2013) 
 

Casos 
d'Intermediació 
local  

Intermediació 
hipotecària 

a)   Requisits generals 

 Residència habitual 

 Deutor de bona fe 

 Risc d’exclusió residencial  
 

Intermediació en lloguer Requisits generals 

 Impagament de quotes 

 Proximitat de venciment 

 Contracte de lloguer vigent  
 

Ocupacions irregulars a) Requisits generals 

 Ocupació social 

 A definir pels serveis socials 
municipals o comarcals 

 Informe d’exclusió social i/o 
residencial 

b) Excepcions 

 Propietat de l’habitatge persona 
física 

 

d)  Tractament dels casos de no consideració d’usuari/ària  
 
El Servei  donarà per finalitzada l’atenció a el/la ciutadà/na en aquells casos en  que no es 
compleixin els requisits per ésser considerat usuari/ària del servei sense tractar-se de cap de les 
excepcions. Si s’escau, el derivarà als serveis socials municipals/comarcals per tal que puguin 
accedir al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ). 
 
En cas de dubte sobre si es compleixen els requisits per considerar a una persona usuària el 
lletrat/da ho determinarà.  
 
Aquests casos són les situacions en les quals, sense  complir  els requisits  generals, existeix la 
possibilitat que la situació d’impagament aboqui en una exclusió social residencial, o que la 
complexitat de la situació del/de la ciutadà/na fa necessària un anàlisi exhaustiu de la seva realitat 
per determinar si compleix amb els requisits per ésser usuari/ària. 
 

3.1.3. Determinació del grau d’urgència  
 
El servei d’atenció a la ciutadania ha de determinar en el primer contacte amb l’usuari/ària el grau 
d’urgència en la concertació de l’entrevista amb el lletrat/da. Aquest és en funció de l’existència o 
imminència d’inici d’un procediment d’execució hipotecària i/o de desnonament en procediments 
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derivats de la Llei d'arrendaments urbans i del nombre de quotes sense pagar.  
 
En aquest sentit, es tipifiquen 4 nivells d’urgència (de major a menor):  
 
NIVELL 1: Notificacions de procediments judicials que suposin la pèrdua de l'habitatge:  

a.1) Notificació de subhasta de l’habitatge resultat d’un procediment d’execució (hipotecària 
o extrajudicial). A major proximitat de la data de subhasta, major grau d’urgència. 
a.2) Notificació de desnonament resultat d'un procediment derivat de la Llei d'arrendaments 
urbans. A major proximitat de la data, major grau d'urgència.  
 

NIVELL 2: Notificació d’inici de procediment d’execució (hipotecària o extrajudicial) o bé un 
procediment judicial de desnonament en cas de lloguer. La urgència serà major quan més 
antiga sigui la data de la notificació o bé en funció de si ha hagut citació per a la vista.  
 
NIVELL 3: Existència de quotes hipotecàries impagades o quotes mensuals del lloguer 
impagades. A major nombre de quotes impagades major grau d’urgència.  
 
NIVELL 4:  Situació preventiva. No existeixen quotes impagades però la situació econòmica i/o 
laboral de la persona usuària fa preveure que aquest fet succeirà. Es prioritzarà en funció de 
l'antiguitat, mirant de garantir que totes les entrevistes siguin concertades amb un màxim de 30 dies 
després de l’obertura de l’expedient. 
 
A l'ANNEX NÚM. 5 s'inclou una taula amb les ítems a tenir en compte, per part de la persona 
encarregada del primer contacte amb la ciutadania, a l'hora de determinar el grau d'urgència. 

3.1.4. Informació i documentació a aportar  
 
Un cop determinada la condició d’usuari/ària del servei i el seu grau d’urgència, se li informa de la 
documentació que haurà d’aportar per a l’entrevista amb el/la lletrat/da del Servei. En aquest sentit, 
es facilitarà a l’usuari/ària un llistat amb la documentació requerida per a poder realitzar 
l’assessorament o la proposta amb les màximes garanties, i se li demanarà que aporti a l'Oficina o 
Servei d'Habitatge prèviament a la realització de l’entrevista el màxim de documentació possible 
(especialment la considerada preceptiva).  
 
L’objectiu de la gestió documental prèvia a l’entrevista és important per poder agendar i preparar la 
visita amb la major brevetat possible i evitar fer venir l’usuari/ària repetides vegades. 
 
Si durant l’atenció es té coneixement d’altra informació rellevant addicional per al bon 
assessorament del/de la lletrat/da durant l’entrevista, aquesta serà requerida i considerada 
preceptiva per a l’expedient en concret. 
 
Només  en  situació  d’urgència  -existència  de  procediment  d’execució  hipotecària, desnonament  
o existència de data de subhasta- es procedirà a obrir expedient i concertar entrevista amb el 
lletrat/da sense la presentació prèvia de la documentació per part de la persona usuària. Així doncs, 
ser li requerirà la documentació posteriorment a la gestió del seu expedient.  
 
Aquesta documentació serà incorporada a l’expedient de la següent manera diferenciant la gestió a 
través d’Ofideute o de les intermediacions locals: 

 Casos Ofideute: tota la documentació s’incorporarà a l’arxivador documental del programa 
de gestió dels expedients (Habicat). 

 Casos d'Intermediació local: la gestió dels expedients es realitzarà seguint el model de 
funcionament del propi ens local i per tant segons l’organització de l'Oficina o Servei 
d'Habitatge.  

A fi de facilitar la tasca del/de la lletrat/da en el moment de l’anàlisi de la informació relativa al cas i 
la redacció de la proposta d’intermediació, cal que el personal de l'Oficina o Servei d'Habitatge li faci 
arribar la documentació recollida. En els casos excepcionals en què no s'hagi pogut recollir 
prèviament, caldrà informar a l’usuari que es personi a la vista amb el/la lletrat/da amb una còpia de 
tota documentació necessària. 
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a) Documentació preceptiva 

a.1) Tots els casos (deutes hipotecaris, de lloguer):  

 DNI/NIE del sol·licitant (també en casos d’ocupacions irregulars) 

 Certificat d’empadronament amb la relació de tots els membres de la unitat familiar  

 Certificat d’ingressos o certificat de no rebre cap altra prestació (de tots els membres de la 
unitat familiar)  

 Notificacions judicials  

a.2) Casos de deutes hipotecaris 

 Escriptura de compra de l'habitatge 

 Escriptura del préstec hipotecari (s’ha de remarcar que són dos documents diferents)  

 Estat del préstec facilitat per l’entitat financera (document on consta les dades de la 
hipoteca, pagaments, deute i l’import que resta pendent de pagament)  

 En casos de mediació en consum: notificació (burofax) de l'Entitat financera i demanda de 
mediació prèvia a execució.  

a.3) Casos de deutes en el lloguer 

 Contracte de lloguer  

 Estat del pagament de les quotes mensuals del lloguer 

 Darrer rebut del pagament de la quota de lloguer en el seu poder 

b) Documentació potestativa (cas a cas) 

b.1) Tots els casos (deutes hipotecaris i de lloguer) 

 Acords de separació  

 Altres (...)  

b.2) Casos de deutes hipotecaris 

 Darrer rebut de la hipoteca en el seu poder  

 Sol·licituds formulades per a l’obtenció d’ajuts al pagament del préstec hipotecari o 
resolució de la concessió 

 Nota simple expedida pel Registre de la Propietat i relativa a l’habitatge en cas que  
l’interessat tingui altres deutes a part del derivat de l’impagament del préstec hipotecari 

b.3) Casos de deutes en el lloguer 

 Sol·licituds  formulades  per a l’obtenció d’ajuts al pagament del lloguer o resolució de la 
concessió 

b.4) Casos d’ocupacions irregulars 

 Informe de vulnerabilitat de serveis socials 

 Informe de bona convivència 

 

c)  Documentació substitutòria 
 
En les situacions en les quals l’usuari no disposi d’una part de la documentació preceptiva a  
aportar per a la reunió amb el lletrat/da i en les que suposi un cost econòmic considerable 
aconseguir una còpia (en cas que sigui possible), existirà la possibilitat de substituir-la per una altra, 
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als efectes de la concertació d’entrevista amb el lletrat/da2.   
 
Aquest és el cas de la següent documentació d’aportació preceptiva:  

 Escriptura compravenda: en el seu defecte es demanarà la presentació de la nota simple 
registral.  

 Escriptura de préstec hipotecari: en el seu defecte es demanarà la presentació de:  
o Document acreditatiu de l’estat actual del banc aportat per l’entitat financera  
o Últims rebuts pagats  
o Nota simple registral  

 Certificat d’empadronament amb la relació de tots els membres de la unitat familiar: és 
compatible amb el volant d’empadronament col·lectiu o els volants d’empadronament 
individual dels membres de la unitat familiar.  

 Certificat d’ingressos o certificat de no rebre cap altra prestació (de tots els membres de la 
unitat familiar): en el seu defecte es poden justificar els ingressos econòmics que percep la 
unitat familiar amb qualsevol dels documents comunament acceptats.   

Un cas especial dins de la documentació preceptiva serà el document acreditatiu de:  

 Estat del préstec facilitat per l’entitat financera. En el cas que l’entitat financera no lliuri el 
document no se’n demanarà cap altre en substitució ni s’impossibilitarà l’entrevista amb 
el/la lletrat/da.  

 
En aquest cas, si l’atenció del/de la lletrat/da suposa l’elaboració d’una proposta d’acord i l’inici d’un 
procés d’intermediació amb l’entitat financera, des del mateix Servei es requerirà directament el 
document de l’estat del préstec a l’entitat financera com a pas prèvia a l’elaboració de la proposta. 
 
A l'ANNEX NÚM. 6 podeu trobar una taula resum de tota la documentació, preceptiva, potestativa i 
substitutòria (si escau), a aportar en cada cas.  
 

3.1.5. Obertura de l'expedient 

a) Gestió de l'usuari  
 
En tots els casos, tant d’intermediació a través d'Ofideute com d’intermediació local, caldrà realitzar 
un registre d'usuaris amb les dades requerides a través de l’eina de gestió facilitada per la Diputació 
de Girona.  
 
Aquesta gestió consistirà en la introducció de dades bàsiques de l’expedient com poden ser: 

 dades de l’usuari: nom i habitatge objecte de l’atenció al servei 

 data d’obertura de l’expedient i visites posteriors  

 activació d’alarmes de seguiment 

 propietari de l’habitatge objecte de l’atenció al servei 

 proposta realitzada 

 resolució del cas 

a) Obertura d'expedient a l'aplicació Habicat (casos de deutes hipotecaris a través 
d'Ofideute) 
 

Un cop determinada la condició d’usuari/ària, el grau d’urgència i la informació necessària a aportar 
per l’usuari/ària, el següent  pas del protocol d’atenció a el/la ciutadà/na és l’obertura de l’expedient 
amb les dades mínimes requerides i l’assignació de lletrat/da.  
 
A tal efecte, l’AHC ha cedit l’ús de l’aplicació informàtica Habicat a través del conveni de 

                                                      
2 La documentació substitutòria serà suficient per a la realització de l'assessorament amb el/la lletrat/da (en 

què es valora el cas i es proposen actuacions), sempre tenint en compte que la documentació original serà 

necessària per a realitzar la intermediació amb l'entitat financera.  
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col·laboració amb la Diputació de Girona. El funcionament d’aquesta s’explica al Manual 
d’aplicacions informàtiques3 i es fan formacions d’actualització dels protocols d’actuació de 
l’Ofideute. 

a.1)  Camps d'ompliment obligatori: 

 Dades d’identificació de el/la usuari/ària: nom, cognoms, DNI/NIE, telèfon/s i adreça 
electrònica de contacte. 

 Dades d’identificació de l’habitatge afectat d’impagament: adreça, població, règim de 
tinença, relació de l’usuari/ària envers l’habitatge (titular, …). 

 Dades sobre el préstec hipotecari: entitat  financera, quotes  impagades, existència de 
notificacions judicials o situació especial (hipoteca pont, execució hipotecària o subhasta).  

 Observacions. Entre d’altres: descripció del cas   

En cas de situació d’urgència per existència de procediment d’execució hipotecària o de data de 
subhasta es farà constar expressament aquesta circumstància. I especialment, en cas d’haver-hi 
data de subhasta de l’habitatge, es consignarà aquesta data, marcant les caselles disposades a 
aquest efecte a l’aplicatiu informàtic Habicat.  

a.2)  Tractament de casos d’assessorament sense intervenció de el/la lletrat/da 
 
En cas que, un cop determinada la condició d’usuari del Servei i obert l’expedient a l’Habicat, un/a 
ciutadà/na consideri que finalment no requereix de cita amb el lletrat/da,  s’entendrà aquesta 
atenció realitzada per l'Oficina o Servei d'Habitatge com un assessorament sense derivació i així es 
recollirà el l’apartat d’observacions de l’expedient en concret.   
 
El cas es donarà per tancat i s’informarà a Ofideute de la conveniència del tancament de 
l’expedient. 

b) Obertura d'expedient de les intermediacions locals 
 

En els casos de deutes relacionats amb el lloguer, ocupacions irregulars i els relacionats amb 
deutes hipotecaris que per les circumstàncies específiques del cas es realitzin a través de les 
intermediacions locals, s’obriran amb un expedient propi per cada cas segons el funcionament propi 
de l’ens local.  
 
En aquest expedient hi haurà de constar de forma obligatòria les següents dades: 
 

EXPEDIENTS DE CASOS D'INTERMEDIACIÓ EN L'ÀMBIT DEL LLOGUER 

DADES DE L'USUARI/ÀRIA I/O UNITAT FAMILIAR 

Dades  d’identificació  de  el/la  
usuari/ària 

Nom i cognoms 

DNI/NIE 

Telèfon/s i adreça electrònica de contacte 

Adreça de contacte 

Nacionalitat 

Dades de la unitat familiar Nombre de membres de la unitat familiar 

Membres de la unitat familiar menors d'edat 

Nombre d'aturats de la unitat familiar 

Llindar d'ingressos de la unitat familiar 

DADES DE L'HABITATGE 

Dades d'identificació de l'habitatge 
afectat d'impagament: 

Adreça 

Població 

Relació de l'usuari/ària envers l'habitatge 

Superfície útil aproximada 

Dades sobre el contracte de lloguer Tipus de contracte de lloguer 

Data d'inici del contracte de lloguer 

                                                      
3 Aquest manual serà proporcionat per Ofideute, en les sessions formatives prèvies a l'inici de la 

prestació del Servei d'Intermediació.  
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Termini del lloguer 

Condicions de pagament del lloguer 

Quotes impagades 

Data de la citació i data del judici oral 

PROCEDIMENT JUDICIAL SI ESCAU 

En cas d'existir notificació de 
demanda 

Data del requeriment de desallotjament de l'immoble 
per part del Secretari Judicial 

Possibilitat d'enervació 

Data fixada per al llançament 

OBSERVACIONS 

Observacions Descripció del cas  

Altra informació rellevant 

 

EXPEDIENTS DE CASOS D'INTERMEDIACIÓ EN DEUTES HIPOTECARIS 

DADES DE L'USUARI/ÀRIA I/O UNITAT FAMILIAR 

Dades  d’identificació  de  el/la  
usuari/ària 

Nom i cognoms 

DNI/NIE 

Telèfon/s i adreça electrònica de contacte 

Adreça de contacte 

Nacionalitat 

Dades de la unitat familiar Nombre de membres de la unitat familiar 

Membres de la unitat familiar menors d'edat 

Nombre d'aturats de la unitat familiar 

Llindar d'ingressos de la unitat familiar 

DADES DE L'HABITATGE 

Dades d'identificació de l'habitatge 
afectat d'impagament: 

Adreça 

Població 

Relació de l'usuari/ària envers l'habitatge 

Superfície útil aproximada 

Dades sobre el préstec hipotecari Entitat financera 

Quotes impagades 

Existència de notificacions  judicials 

Situació especial d'hipoteca pont 

Situació especial d'execució 

Situació especial de situació de subhasta  

OBSERVACIONS 

Observacions Descripció del cas  

Altra informació rellevant 

 

EXPEDIENTS DE CASOS D'INTERMEDIACIÓ EN OCUPACIONS IRREGULARS 

DADES DE L'USUARI/ÀRIA I/O UNITAT FAMILIAR 

Dades  d’identificació  de  el/la  
usuari/ària 

Nom i cognoms 

DNI/NIE 

Telèfon/s i adreça electrònica de contacte 

Adreça de contacte 

Nacionalitat 

Dades de la unitat familiar Nombre de membres de la unitat familiar 

Membres de la unitat familiar menors d'edat 

Nombre d'aturats de la unitat familiar 

Llindar d'ingressos de la unitat familiar 

DADES DE L'HABITATGE 

Dades d'identificació de l'habitatge 
objecte de l’ocupació: 

Adreça 

Població 

Relació de l'usuari/ària envers l'habitatge 
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Superfície útil aproximada 

Altres dades Entitat financera o gran tenidor propietari de 
l’habitatge 

Existència de notificacions  judicials 

Actuacions realitzades per part de l’ens local 

Informació en relació a l’empadronament 

Informació de bon veïnatge 

Informe de vulnerabilitat 

OBSERVACIONS 

Observacions Descripció del cas  

Altra informació rellevant 

 
A l'ANNEX NÚM. 7, ANNEX NÚM. 8 i ANNEX NÚM. 9 s'adjunta una plantilla model per a 
l'expedient en casos de deutes hipotecaris, deutes en l'àmbit del lloguer i ocupacions irregulars amb 
intermediació local, i a l'ANNEX NÚM. 10 un diagrama de flux d’atenció a l’usuari al servei. 

3.3.6. Concertació de l'entrevista amb el/la lletrat/da del servei 
d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge 
 
Un cop obert l'expedient i rebuda la documentació, es procedirà a la concertació de l'entrevista amb 
el/la lletrada del Servei.  

a) La priorització de casos i el llistat setmanal d’expedients oberts  
 

L'Oficina o Servei d'Habitatge concertarà les entrevistes amb una setmana d’antelació a l’entrevista. 
El  calendari  de  visites  s’establirà  en  funció  d’una  llista  d’espera  prioritzada  segons els  nivells 
d’urgència esmentats.   
 
L'Oficina o Servei d'Habitatge generarà una llista d'espera prioritzada pels nivells d'urgència 
esmentats, en què constaran les següents dades:  

1. Nivell d'urgència 
2. Data d'aportació de la documentació i obertura de l'expedient 

 
Les hores de visita es donaran segons el nivell d'urgència, i dins un mateix nivell d'urgència, segons 
la data d'aportació de la documentació i obertura de l'expedient més antiga.  
 
En els casos de deutes hipotecaris vehiculats a través d'Ofideute, el llistat de priorització de casos 
és generat per l’aplicatiu Habicat.  
 
Hi podrà haver una alteració de l'ordre de prioritat quan després de tres intents de contactar amb 
la persona usuària l'Oficina o Servei d'Habitatge no hagi pogut localitzar-la, o si malgrat  localitzar-la 
aquesta no pot atendre l’entrevista el dia assignat, l'Oficina o Servei d'Habitatge trucarà a la 
següent persona de la llista i així successivament.  

b) La concertació de l’entrevista  
 

La concertació de l’entrevista es realitzarà d’acord amb l’horari i disponibilitat de el/la lletrat/da i 
requerirà de la recollida de dades següents: 

• Dades d’identificació de el/la usuari/ària: idioma de contacte, procedència, sexe, edat, 
estat civil i professió  

• Observacions. Hi ha de constar el numero d’expedient al cas agendat de l’Habitat o bé 
d'expedient propi per les intermediacions locals, així com el nom de la persona de referència 
de l'Oficina o Servei d'Habitatge que l’ha atès  

En aquells casos en que el/la ciutadà/na s’hagi adreçat al servei d’Ofideute de l’AHC (trucada al 
012), serà aquest el que s’haurà encarregar de determinar la condició d’usuari/ària, informar-lo  de 
la documentació a aportar, determinar el grau d’urgència i fer l’obertura de l’expedient. Una  vegada 
realitzats tots aquests passos, Ofideute enviarà la informació a l'Oficina o Servei d'Habitatge per tal 
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que aquest concerti l’entrevista amb el/la lletrat/da.  

c) La programació de l’entrevista en un cas urgent  
 

Es concertarà una entrevista amb caràcter d’urgència amb el/la lletrat/da si durant l’atenció a 
l'Oficina o Servei d'Habitatge es detecta l’existència d’algun tipus de notificació judicial que la faci 
necessària.  
 
Aquests seran agendats inexcusablement en el següent dia de Servei des que el/la ciutadà/ara és 
atès, independentment del lliurament de la documentació.   
 
En cas que no existeixi cap franja horària disponible per atendre d’urgència a la persona usuària,  
s’haurà d’estudiar la possibilitat de reajustar l’agenda traslladant a un moment posterior l’entrevista 
d’algun altre/a usuari/ària a el/la qual no se l’hagi determinat cap tipus d’urgència o en tingui un grau 
menor.   
 
Si el dia d’atenció del Servei ja ha passat aquella setmana, es proporcionarà el contacte amb el 
Servei d’Orientació Jurídica més proper de manera urgent, per tal que aquest  gestioni 
prioritàriament, la possibilitat de li sigui designat un/a advocat/da d’ofici i la sol·licitud de justícia 
gratuïta si compleix amb els criteris, segons les previsions de la llei 1/1996, de 10 de gener, 
d’assistència jurídica gratuïta.   
 
En  tot  cas, serà convenient que des de l'Oficina o Servei d'Habitatge s’informi a el/la ciutadà/na 
que aporti, com a molt tard, tota la documentació a l’entrevista amb el/la lletrat/da, alhora que es 
recomani que, en la manera del possible, s’aporti la documentació amb antelació fent-la arribar a 
l'Oficina o Servei d'Habitatge per qualsevol dels mitjans que es considerin adients (de manera 
física/presencial, correu postal, correu electrònic, ...).  
 

Horari del Servei d’Orientació Jurídica: 

 GIRONA: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h (cal demanar hora prèviament al tel. 972 
204 471). Av. Ramon Folch 4-6 (edifici jutjats) 

 BLANES: dimarts i dijous, de 10 a 14 h (cal demanar hora prèviament al tel. 972 347 
103). Carrer del Ter, 51 

 

d) Existència de cotitulars i/o avaladors 
 

Com a norma general, la concertació de l’entrevista amb la persona usuària es realitza d’acord amb 
l’horari i disponibilitat de el/la lletrat/da, i d’acord amb el grau d’urgència, supeditada al  lliurament 
de tota la documentació que es considera preceptiva. 
 
En aquelles situacions en les quals el personal de l'Oficina o Servei d'Habitatge té coneixement de 
l’existència de cotitulars de l’habitatge (a part de la persona sol·licitant) i/o avaladors de la mateixa, 
s’informarà a la persona sol·licitant de la conveniència de l’assistència a l’entrevista hi d’aquests 
cotitulars/avaladors atès que qualsevol acció que es vulgui portar a terme enfront l’entitat financera 
ha de tenir el vistiplau de tots els afectats pel préstec o crèdit hipotecari, o en el cas de deutes 
relacionats amb el lloguer, que els pugui afectar les conseqüències econòmiques del judici oral.  
 
La impossibilitat que totes les persones afectades puguin assistir a l’entrevista no ha de suposar un 
impediment per al desenvolupament de la mateixa i de les tasques posteriors a desenvolupar per 
el/la lletrat/da. Tot i així, l’usuari/ària ha d’informar a la resta de persones afectades i han d’acord 
amb les accions que, sota l’assistència del Servei, l’usuari/ària realitzi enfront l’entitat financera 
creditora del préstec o crèdit hipotecari, o davant de l'arrendador en casos de deutes relacionats 
amb el lloguer. 
 
A tal efecte cal recordar a la persona usuària que en cas d’arribar a un acord en la negociació totes 
les persones afectades s’hauran de personar per a la signatura de l’acord.  
 
Només en aquelles situacions en les quals la persona usuària informi a el/la lletrat/da de la 
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impossibilitat de contactar amb alguna de les persones afectades (separacions, ...), o d’aconseguir 
el seu vistiplau a les accions desenvolupades pel Servei  en el seu nom, el/la lletrat/da sol·licitarà 
que aquesta/es persona/es es presentin a una propera entrevista o que l’usuari/ària aporti una 
autorització o poder al seu nom per tal de prosseguir amb  l’expedient. En cas que sigui inviable 
aconseguir aquesta autorització o poder, el/la lletrat/da procedirà al tancament de l’expedient.  
 
En aquestes situacions, es recordarà a l’usuari/ària que, en cas que la situació que ha portat al  
tancament de l’expedient reverteixi, es pot posar en contacte amb  l'Oficina o Servei d'Habitatge per 
tal de reobrir el seu expedient.  

e) La no assistència reiterada de l’usuari/ària a la cita  
 

S’ha  de  recordar  a  les  persones  usuàries,  que  en  cas  de  no  poder  presentar-se  a 
l’entrevista concertada, que avisin a l’efecte d’alliberar aquest espai horari per a un altra usuària  i, 
per tal de concertar un nova entrevista. Els canvis que es produeixin a l’agenda del Servei  hauran 
d’ésser notificats a el/la lletrat/da mitjançant la bústia electrònica del Servei.  
 
En cas que una persona usuària no es presenti a l’entrevista concertada, el/la lletrat/da haurà  
d’avisar al personal de l'Oficina o Servei d'Habitatge d’aquest fet per concertar una nova  entrevista. 
Aquesta comunicació es realitzarà mitjançant la bústia electrònica.  
 
Si la persona usuària renúncia o desisteix a l’assistència del servei, l'Oficina o Servei d'Habitatge 
haurà d’informar al servei d’Ofideute, si escau, per al tancament de l’expedient o procedir al 
tancament de l'expedient en la resta de casos.  
 
Així mateix, la renúncia reiterada a l’entrevista amb el/la lletrat/da o la no presentació de la  
documentació requerida pot suposar el tancament de l’expedient de la persona usuària.  
 
Per a fer efectiu el tancament caldrà informar a l’usuari/ària i donar-li 15 dies per a respondre abans 
del tancament. 
 

3.2.  Assessorament de el/la lletrat/da 

3.2.1 Casos de deutes hipotecaris 
 
Els casos de deutes hipotecaris es vehicularan preferentment a través d'Ofideute. Altrament es 
podran tramitar a través d'un procés d'intermediació local.  
 
En ambdós casos es realitzarà una entrevista personalitzada amb els/les usuaris/àries per tal 
d'analitzar cada cas i determinar la millor opció per a la intermediació. En aquesta entrevista caldrà 
que el/la lletrat/da disposi del màxim de documentació preceptiva i potestativa necessària. 
 
El lletrat/da haurà de definir conjuntament amb el ciutadà una proposta de solució que faci 
compatible el manteniment de l'habitatge amb la seva situació econòmica actual. Posteriorment, si 
escau, el/la lletrat/da haurà de realitzar una proposta d'intermediació atenent a les circumstàncies 
del cas, tant si aquesta ha de ser proposada a les entitats financeres a través d'Ofideute com si la 
proposta es fa directament a l'entitat financera per part del Servei.  

3.2.2 Casos de deutes en l'àmbit del lloguer 
 
En els casos de deutes en l'àmbit del lloguer caldrà seguir un procediment diferenciat segons si: 

i. s'ha rebut notificació de demanda per impagament de les rendes o quantitats degudes 
ii. per l’extinció del contracte 
iii. si encara no hi ha hagut demanda (ja sigui perquè encara no hi ha hagut impagaments però 

es preveuen, o bé hi ha hagut impagaments i el propietari encara no ha presentat la 
demanda).  
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a) Inexistència de notificació de demanda judicial 
 

És recomanable que, abans que es doni la reclamació de les rendes pendents judicialment o bé 
abans de deixar de pagar les mensualitats de manera perpètua, es realitzi una reunió entre 
arrendador i arrendatari per a trobar una solució a la situació d'impagament o futur impagament, a 
través d'un acord consensuat.  
 
Per tant, es recomana intentar arribar a un acord per tal d’intentar apropar posicions i arribar a un 
acord que pugui ser beneficiós per a ambdues parts.  
 
Cal reconduir el cas a través dels ajuts d’especial urgència gestionats des de l'Oficina o Servei 
d'Habitatge, i/o als Serveis Socials en previsió que els/les afectats/des puguin ser usuaris/àries 
potencials d'aquest servei, en especial en relació a possibles ajuts en el lloguer o situacions 
d'emergència habitacional.  
 
Tot i que es trobi en procés de negociació, ja sigui pels propis arrendataris o per mitjà del Servei  en 
l'àmbit de l'habitatge, es recomana buscar un lletrat del Torn d'Ofici als corresponents Serveis 
d'Orientació Jurídica (SOJ). 

b) Existència de notificació de demanda judicial  
 

En els casos en què l'usuari/ària ja hagi rebut una notificació de la demanda, caldrà procedir de 
forma immediata a la reconducció del cas al Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) que correspongui, 
per tal que s'assigni un advocat del torn d'ofici.  
 
En aquests casos caldrà la màxima celeritat, en tant els terminis són molt ajustats, i només es 
podrà recórrer a l'assistència jurídica gratuïta en els tres dies següents a la notificació.  
 
En aquest primer contacte caldrà:  

 Verificar l'accés potencial al circuit d'assistència jurídica gratuïta. Per a fer-ho caldrà complir 
els requisits bàsics d'accés que es detallen a l'ANNEX NÚM. 11.  

 Reconduir a el/la usuari/ària al Servei d'Orientació Jurídica el més aviat possible per tal 
d'assegurar la possibilitat d'assistència jurídica gratuïta.  

 Realitzar un acompanyament i un assessorament inicial de les conseqüències i 
implicacions dels judicis per desnonament. Podeu trobar un document explicatiu d'aquets 
procediment a l'ANNEX NÚM. 12.  

 

3.3. Les comunicacions usuari/ària i servei d'intermediació en 

l'àmbit de l'habitatge  

Durant tot el període de tramitació d’un expedient -una vegada obert, i fins al seu tancament- 
l'Oficina o Servei d'Habitatge es converteix en el mecanisme de comunicació entre el/la usuari/ària i 
el Servei. Aquesta pot tenir a veure amb les següent situacions:  

3.3.1. Aportació de nova informació o documentació 
 
Quan la persona usuària aporti alguna dada nova a l’expedient: documentació no lliurada durant 
l’entrevista, notificació del jutjat, contactes amb l’entitat financera, etc. caldrà:  

• Comprovarà l’existència d’un expedient obert   
• Trametrà les novetats comunicades per el/la usuari/ària a el/la lletrat/da  

La incorporació a l’expedient de la informació, novetat o documentació rellevant o pertinent serà 
realitzada pel personal de l'Oficina o Servei d'Habitatge, qui ho notificarà a el/la lletrat/da.  

3.3.2 Interès per l’estat de l’expedient   
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Comunicar a el/la afectat/da si hi ha hagut novetats en la resolució del seu cas, consultant 
l’expedient i/o consultant amb el/la lletrat/da.   
 
En cas que no consti cap novetat, l'Oficina o Servei d'Habitatge recordarà a el/la usuari/ària  que en 
el moment que es tingui coneixement de qualsevol novetat sobre el seu cas, serà informat 
immediatament.  

3.3.3  Reclamació de documentació pendent  
 
Pot haver-hi situacions en que sigui l'Oficina o Servei d'Habitatge la que prengui la iniciativa per 
contactar amb el/la usuari/ària del servei per reclamar la documentació que no hagi estat  aportada 
durant el primer contacte o durant la reunió amb el/la lletrat/da.    
 
En aquest cas, el contacte s’iniciarà amb la comunicació del/la lletrat/da al personal de l'Oficina o 
Servei d'Habitatge informant que l’usuari/ària durant l’entrevista ha estat requerit per tal que presenti 
aquella part de la documentació rellevant que ni va aportar a l’obertura de l’expedient, ni a 
l’entrevista.  
 
El personal de l'Oficina o Servei d'Habitatge s’encarregarà de la reclamació de l’esmentada 
documentació la qual, en cas d’ésser aportada per el/la usuari/ària incorporarà a l’expedient de  
el/la mateixa i notificarà aquest fet a el/la lletrat/da mitjançant correu electrònic.   
 
Si passats dos mesos des de la reclamació inicial de l'Oficina o Servei d'Habitatge el/la usuari/ària 
no s’ha posat en contacte o informa de la incapacitat de presentació de la documentació requerida, 
l'Oficina o Servei d'Habitatge haurà d’informar a el/la lletrat/da. En aquest sentit, aquest si considera 
que sense l’esmentada documentació no es pot seguir amb l’expedient  i que impossibilita la 
generació d’una proposta assenyada podrà procedir a determinar-ne el tancament  per desistiment 
de la persona usuària, fet que, si escau, s’haurà de comunicar al servei d’Ofideute per tal que es 
faci efectiu.   

3.4. El seguiment dels expedients  

Durant el període en què l’expedient roman obert existeixen, entre d’altres, tasques com per 
exemple:  

3.4.1.  Concertació de noves entrevistes amb el/la lletrat/da  
 
Com a norma general, en aquells casos en els quals els usuaris hagin d'aportar algun tipus de 
documentació i/o informació per tal de poder avaluar la seva situació o preparar proposta per  al  
seu  enviament,  la  gestió  del  requeriment  d'aquesta documentació/informació serà realitzada pel 
personal de l'Oficina o Servei d'Habitatge, d’acord amb la informació  facilitada a tal efecte per part 
de el/la lletrat/da del Servei.  
 
El/la lletrat/da podrà concertar una segona o posteriors entrevistes directament en aquelles 
situacions en que aquesta nova entrevista no es conseqüència de necessitat  de  nova informació  
i/o documentació, sinó resultat d'altres circumstàncies: manca de temps per estudiar acuradament 
el cas per part de el/la lletrat/da del Servei, necessitat de l'usuari/ària de valorar i prendre una 
determinació en relació a la informació i/o proposta,  necessitat d'informar a avaladors o cotitulars, 
etc.   
 
Independentment de qui acabi realitzant la concertació de la nova entrevista, la gestió de la reserva 
d’hora la realitzarà a l’agenda del Servei  habilitada a tal efecte, complimentant totes les dades del 
formulari.   

3.4.2 Actualització i seguiment de l'estat dels expedients  
 
Serà necessari fer un seguiment i actualització de l'estat dels expedients per tal d'evitar que 
romanguin inactius de forma innecessària. Pel que fa a aquest seguiment, cal diferenciar els casos 
d'Ofideute i els casos d'intermediació local, en tant en el primer supòsit hi haurà d'haver un 
seguiment coordinat de l'expedient.  
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En els casos d'Ofideute, el circuit habitual de resposta a una proposta passa per la comunicació  
directa de l’entitat financera amb Ofideute, però hi ha situacions en les quals l’entitat obre un canal 
de comunicació directa amb l’usuari/ària per tal d’arribar a una solució al problema d’impagament 
del deute hipotecari.  
 
En cas que l’usuari/ària no ens informi d’aquest fet, ens trobarem en una situació en la qual el 
Servei d'Intermediació ni podrà assessorar a l’usuari/ària ni podrà procedir al tancament de 
l’expedient.   
 
En els casos d'intermediació local també pot succeir que els/les usuaris/àries estableixin 
comunicacions i accions amb les entitats financeres o privats en els casos de lloguer, al marge del 
seguiment i assessorament que s'estigui duent a terme des del Servei.   

3.4.3. Comunicacions amb els/les usuaris/àries i terminis establerts  
 
Per tal de resoldre les incerteses que aquest circuit paral·lel genera dins del funcionament del  
Servei, el personal de l'Oficina o Servei d'Habitatge s’haurà de posar en  contacte amb els 
usuaris/es els expedients en els següents terminis:  

 Al cap de 90 dies sense novetats en l'expedient, es contactarà amb l'usuari/ària.  

 En cas de no poder contactar amb l'usuari, després de 60 dies, tornarem a intentar 

contactar amb l'usuari/ària.   

 En cas de no poder contactar, s'enviarà una notificació d'arxivament de l'expedient per 
manca de contacte en cas que l'usuari/ària no es personi al Servei en el termini d'un mes.  

 Passats els 30 dies, sense cap tipus de notícia, es farà una petició de tancament a 
Ofideute o es procedirà al tancament de l'expedient d'ofici.  

 

3.4.4. Tipologies de comunicacions 
 
Un cop contactats /des els/les usuaris/àries, podem definir les següents situacions:  

 Signatura d’acord privat: en el cas que l’Oficina o Servei d'Habitatge sigui informat de la 
signatura d’un acord entre l’entitat financera i l’usuari/ària, s’haurà de demanar a 
l’usuari/ària que es personi a les oficines de l'Oficina o Servei d'Habitatge per signar el 
formulari de tancament de l’expedient.  
 
Un cop signat, aquest s’incorporarà a l’expedient i es notificarà a el/la lletrat/da del Servei  
per tal de tramitar el tancament de l’expedient. En aquelles situacions en les quals 
l’usuari/ària no es persona a signar el tancament de l’expedient, el  personal  de l'Oficina o 
Servei d'Habitatge comunicarà a l'assessor/a del Servei  l’existència de l’acord i la 
inexistència de formulari de tancament signat per tal que aquest procedeixi a realitzar el 
tancament d’ofici de l’expedient. 
 

 Existència d’acord privat: en el cas que l’usuari/ària i l’entitat financera hagin arribat  a un 

acord sense que no s’hagi produït encara la signatura del mateix, el personal de l'Oficina o 
Servei d'Habitatge informarà a l’usuari/ària de la disponibilitat del Servei  a revisar l’acord i, 
en determinades situacions, fer un acompanyament a la signatura del mateix.  

Contacte 
amb 

l'usuari/ària 

90 
dies

• Contacte 
amb 

l'usuari/ària

• Notificació

60 
dies

Petició de 
tancament 
d'expedient

30 
dies 
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Si l’usuari/ària està interessat en la revisió de la proposta, l’haurà de fer arribar a l'Oficina o 
Servei d'Habitatge, el qual la incorporarà a l’expedient i ho notificarà a el/la lletrat/da del 
Servei. Una vegada revisada la proposta el/la lletrat/da del Servei  contactarà amb 
l’usuari/ària per informar-lo/a sobre la idoneïtat de la proposta i es resoldran els dubtes que 
sobre la mateixa pugui tenir.  
 
En aquest tipus de situació l'Oficina o Servei d'Habitatge no podrà iniciar el tancament de 
l’expedient fins que no s’hagi produït de manera efectiva la signatura de l’acord.  Així 
doncs, si l’usuari/ària ha declinat l’oferta de revisió de la proposta o -havent  estat  
acceptada  aquesta- no va seguida de l’acompanyament de la signatura de l’acord, el  
personal de l'Oficina o Servei d'Habitatge  haurà de contactar -després d’haver passat  un 
període d’espera prudencial- una altra vegada amb l’usuari/ària per tal de saber si  s’ha 
realitzat la signatura. A partir d’aquí, s’haurà de procedir de la mateixa manera que s’ha 
determinat en l’apartat: Signatura d’acord privat.   
 

 Inexistència d’acord privat: en el cas que havent existit contactes entre l’usuari/ària i 
entitat financera aquests no hagin arribat a un acord, el personal de l'Oficina o Servei 
d'Habitatge consultarà a l’usuari/ària sobre què voldrà fer a partir d’aquell moment. Si opta 
per desistir del procediment d’intermediació, el personal de l'Oficina o Servei d'Habitatge 
haurà de procedir de la mateixa manera que s’ha determinat en l’apartat: Signatura d’acord 
privat.   
 
Si per contra, opta per seguir amb el procediment d’intermediació, s’haurà de concertar 
una nova entrevista amb el/la lletrat/da del Servei per tal d’analitzar amb aquest quines 
accions es poden realitzar i si existeix la possibilitat de fer una modificació  de la proposta a 
l’entitat financera.  
 
Abans de la concertació d’aquesta entrevista l’usuari/ària haurà de fer arribar a l'Oficina o 
Servei d'Habitatge tota la documentació disponible relacionada amb els contactes o  
negociacions que hagi tingut directament amb l’entitat financera.  
 

 Inexistència de contactes entre usuari/ària i entitat financera: en el cas que  

l’usuari/ària informi a l'Oficina o Servei d'Habitatge de la inexistència de contactes amb  
l’entitat financera, ho notificarà a el/la lletrat/da del Servei. Aquest/a contactarà amb el 
servei d’Ofideute per tal de reclamar a l’entitat financera una resposta a la proposta 
enviada.  

En aquelles ocasions en les quals passat aquest termini intentant contactar amb l’usuari/ària,  això 
no hagi estat possible, el personal de l'Oficina o Servei d'Habitatge comunicarà a el/la lletrat/da del 
Servei aquesta situació per tal que aquest procedeixi a realitzar el  tancament d’ofici de l’expedient.  
En cas de manca de resposta per part de l’usuari o de l’entitat financera, cada dos mesos 
inicialment i un mes més posteriorment s’anirà contactar abans de donar per tancat l’expedient. 

3.4.5  Nova atenció a usuaris amb expedients tancats  
 
Una situació especial, que pot succeir es trobar-nos amb l’atenció a usuaris/es del Servei que ja 
hagin estat atesos anteriorment pel Servei o per Ofideute, havent-se donat per tancat el seu  
expedient. Davant d’aquests casos, existeixen dos possibles actuacions, que depenen dels fets que 
s’hagin produït durant la tramitació de l’expedient en qüestió i que van donar lloc al seu tancament:  

 Reobertura de l’expedient (existent i tancat) o,  

 Obertura d’un nou expedient  

 c.1) Reobertura de l’expedient  
 
En el cas d’intermediació local es procedirà a la reobertura amb el mateix número d’expedient i en 
cas d’Ofideute es procedirà a sol·licitar a el/la validador/a la reobertura d’un expedient ja tancat 
sempre i quan el tancament fos per:  
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 No haver-se produït l’entrevista amb el/la lletrat/da del Servei. Els  motius de tancament 
associats a aquesta situació són:  

o No localitzable. Quan no s’ha pogut contactar amb el sol·licitant per citar-lo a una 
entrevista.   

o No presentat a l’entrevista. Quan s’ha contactat amb el sol·licitant, se l’ha citat però 
no s’ha presentat.   

o Desistiment sol·licitant. Quan s’ha contactat amb el sol·licitant per citar-lo però ens 
informa que ja no està interessat.  
 

 S’ha produït la entrevista, però no s’ha completat l’assessorament o no s’ha desenvolupat 
una proposta. Els motius de tancament associats a aquesta situació són:  

o Pèrdua comunicació. Quan no s’ha pogut fer la proposta, o l’assessorament  
complet, perquè la persona interessada no ha aportat la documentació que 
mancava i per tant no s’ha pogut valorar el cas, però si hi ha hagut visita 
(entrevista).    

o Desistiment per part de l’usuari/ària. En aquells casos en què  tot  i  tenir  contacte  
amb la persona, aquesta no aporta la documentació necessària.     

c.2) Obertura de nou expedient  
 
En la resta de situacions (realització d’assessorament i/o intermediació amb les entitats financeres, 
o en casos de deutes relacionats amb el lloguer), una nova atenció a la persona usuària suposa la 
obertura d’un nou expedient.  
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4. Annexos 

ANNEX NÚM. 1: FULL INFORMATIU DE LA DOCUMENTACIÓ A APORTAR 
PER L'USUARI/ÀRIA  
 

FULL INFORMATIU DE DOCUMENTACIÓ - VERSIÓ EN CATALÀ 

Aquesta informació està disponible en cinc idiomes (català, castellà, angles, francès i àrab) per 
intentar donar suport a les persones amb dificultat idiomàtiques. 
L'usuari/a haurà d'aportar la següent documentació per tal de continuar i concretar l'assessorament 
per part del/la lletrat/da del Servei:  
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ANNEX NÚM. 2: FULL INFORMATIU DEL SERVEI EN FORMAT IMPRIMIBLE   

FULL INFORMATIU DEL SERVEI - VERSIÓ EN CATALÀ 

Aquesta informació està disponible en cinc idiomes (català, castellà, angles, francès i àrab) per 
intentar donar suport a les persones amb dificultat idiomàtiques. 

QUÈ ÉS EL SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE? 

Es tracta d’un servei gratuït d’informació, 
assessorament i intermediació per a les persones 
que tinguin dificultats per afrontar els deutes relacionats 
amb el seu habitatge habitual, ja siguin deutes en la 
hipoteca o en el lloguer, o bé que es trobin en altres 
situacions que suposin la pèrdua de l’habitatge.   
L’objectiu del Servei d’Intermediació en l’Àmbit de 
l’Habitatge és, en la mesura del possible, evitar la 
pèrdua de l’habitatge principal i prevenir situacions 
d’emergència habitacional. El Servei té una cobertura 
local/comarcal, i atendrà els ciutadans i ciutadanes 
dels municipis que formin part de la comarca/municipi 
de NOM. 
QUI L’OFEREIX? 
El Servei és prestat conjuntament per l’ens local i la Diputació de Girona, amb la col·laboració de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la participació del Col·legi d’Advocats de Girona.  

QUINS SERVEIS PRESTA? 

a) Informació i assessorament: Informació sobre les opcions existents per afrontar el 
problema dels deutes relacionats amb l’habitatge principal, i assessorament personalitzat.  

b) Proposta: Definició conjunta d’una proposta de solució que faci compatible el manteniment 
de l’habitatge amb la seva situació econòmica actual.  

c) Intermediació: Intermediació amb entitats financeres mitjançant Ofideute (servei de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya) o per mitjà del servei local, o bé amb el propietari en 
casos de deutes en el lloguer.  

d) Derivació: Derivació a altres serveis quan sigui necessari (serveis d’orientació jurídica quan 
sigui necessària l’assistència jurídica gratuïta, serveis socials, etc.). 

 

A QUI S’ADREÇA? 

A aquelles persones que tenen el risc de perdre el seu habitatge habitual perquè no poden fer front 
al pagament de deutes relacionats amb l’habitatge principal (ja sigui de manera preventiva, en 
situacions d’impagament efectiu o bé quan ja s’ha iniciat un procediment judicial).  
 
 

COM FUNCIONA?  

1. Les persones interessades en aquest servei s’han de dirigir a l’Oficina o Servei d’Habitatge, ja 

sigui presencialment o bé telefònicament.   

2. Es comprovarà que la persona que sol·licita el servei compleix els requisits per a ser usuari/a i 

se la informarà de la documentació que ha d’aportar. Un cop es determini la condició d'usuari/a 
i es reculli aquesta documentació, es concertarà una entrevista amb l’advocat/ada. 

3. L’advocat/ada elaborarà, conjuntament amb la persona usuària, una proposta d’intermediació, 

en què proposarà noves condicions de pagament que li permetin, en la mesura del possible, 
mantenir l’habitatge.  

4. El Servei comunicarà a la persona usuària el resultat de la intermediació perquè en faci una 

valoració i, si escau, accepti les noves condicions o alternatives.  
 

REQUISITS 
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 La persona sol·licitant només pot demanar el servei per a un sol habitatge en risc de 
pèrdua, que ha de ser la seva residència habitual.  

 En el moment de demanar el servei o bé a curt termini, la persona sol·licitant no ha d’estar 
en condicions de fer front al préstec hipotecari constituït per la compra de l’habitatge, o de 
pagar les quotes de lloguer.  

 En els casos de deutes hipotecaris, cal haver negociat prèviament possibles alternatives  
amb l’entitat financera i no haver arribat a cap acord.  

Altres situacions de risc de pèrdua de l’habitatge:   

 Ser avalador/a de l’habitatge.  

 Haver constituït una hipoteca pont per comprar un nou habitatge i estar en situació de risc 
de perdre els dos habitatges. 

 Ser propietari/ària de dos habitatges com a conseqüència d’herències, separacions o 
divorcis. 

 No viure a l’habitatge principal, perquè està llogat, en casos de separació o divorci, entre 
d’altres.  

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR  

En tots els casos:  

 

 DNI/NIE de la persona sol·licitant;  

 certificat d’empadronament en què constin tots els membres de la 
unitat familiar;  

 certificat  d’ingressos  o  certificat  que acrediti que no es rep cap 
prestació (de tots els membres de la unitat familiar);  

 notificacions judicials; 

 altres.  

En els casos de 
deutes en la 
hipoteca:  

 

 escriptura de la compra de l’habitatge; 

 escriptura del préstec hipotecari (cal remarcar que són dues 
escriptures diferents);  

 estat del préstec o crèdit facilitat per l’entitat financera; 

 últim rebut pagat del préstec o crèdit hipotecari. 

En els casos de 
deutes en el 
lloguer: 

 

 contracte del lloguer;  

 estat del pagament de les quotes mensuals del lloguer; 

 darrer rebut del pagament de la quota de lloguer de què disposi la 
persona sol·licitant. 

 
Oficina o Servei d’Habitatge 
Adreça 
Telèfon 
A/e 
Horari d’atenció a la ciutadania  
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ANNEX NÚM. 3: TRÍPTIC DEL SERVEI D'INTERMEDIACIÓ EN L'ÀMBIT DE 
L'HABITATGE  
 
Mostra del trítpic de difusió del servei editat per la Diputació de Girona (exemple del Consell 
Comarcal de la Selva). 
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ANNEX NÚM. 4: FORMULARI DE CONDICIONS DELS BENEFICIARIS DEL 
SERVEI D'INTERMEDIACIÓ EN L'ÀMBIT DE L'HABITATGE 
 
Al formulari 1 podeu trobar la seqüència de preguntes que s'han d'efectuar als potencials usuaris:  
 

FORMULARI 1: DETERMINACIÓ DE LA CONDICIÓ D'USUARI DEL SERVEI 
Si a l'apartat 1, referent 
al tipus d'habitatge en 
risc,  en qualsevol de 
les preguntes la 
resposta ha estat SÍ, 
es pot passar a 
l'apartat 2. 

1) L'habitatge que es troba en risc de pèrdua és l'únic 
habitatge que tenen i, per tant, és l'habitatge principal? 

SÍ NO 

En cas que s'hagi contestat que NO a la pregunta anterior:  

 La hipoteca constituïda era una hipoteca pont per la 
compra d'un nou habitatge i està compromesa la pèrdua 
dels dos habitatges? 

SÍ NO 

 No viuen a l'habitatge principal perquè el tenen llogat per a 
poder pagar la hipoteca 

SÍ NO 

 La titularitat del segon habitatge és només formal com a 
conseqüència d'una separació, divorci o herència? 

SÍ NO 

Si a l'apartat 2, referent 
a la capacitat 
econòmica de l'afectat,  
en qualsevol de les 
preguntes la resposta 
ha estat SÍ, es pot 
passar a l'apartat 2. 

2) Es preveu, a curt termini, no poder estar en condicions de 
fer front als deutes relacionats amb l'habitatge? 

SÍ NO 

En cas que s'hagi contestat que NO a la pregunta anterior:  

 Són avaladors  que  estan  en  risc  de  perdre  l’habitatge  
per  l’impagament  de  la  hipoteca d’un habitatge que no 
és el seu? 

SÍ NO 

 Es tracta d'un autònom/petit  empresari  en  situació  
d’impagament  d’un  préstec  per  al  sosteniment de la 
seva activitat professional que té com a garantia 
hipotecària  l’habitatge que és la seva residència habitual? 

SÍ NO 

 Preveu trobar-se en un termini més o menys greu en 
situació d'impossibilitat de fer front al pagament del 
préstec de l'habitatge? 

SÍ NO 

En cas de contestar SÍ 
es pot avançar a 
l'apartat 4.  

3) Les raons per no poder fer front són causes sobrevingudes?  

 Pèrdua del treball 

 Descens d'ingressos justificat 

 Increment substancial tipus d'interès en préstecs 
hipotecaris 

 Altres causes justificades 
 

SÍ NO 

Només en casos de 
préstecs hipotecari. En 
cas de resposta 
negativa, cal reconduir-
los a la negociació 
prèvia.  

4) En cas que els problemes de pagament es relacionin amb 
préstecs hipotecaris, l'afectat/da ha intentat, prèviament, una 
negociació no satisfactòria amb l'entitat financera per a poder 
adaptar-la a la seva situació? 

SÍ NO 

En cas que s'hagi contestat que NO a la pregunta anterior: 

 Existeixen notificacions sobre  procediments  d’execució  o  
subhasta  de  l’habitatge? 

SÍ NO 

Clàusula residual per a 
casos atípics 

5) Es tracta d'una altra situació que pugui comportar l’exclusió 
social residencial per pèrdua del primer habitatge? 

SÍ NO 
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ANNEX NÚM. 5: FORMULARI DE DETERMINACIÓ DEL NIVELL D'URGÈNCIA 
AL SERVEI D'INTERMEDIACIÓ EN L'ÀMBIT DE L'HABITATGE 
 
Un cop determinada la condició d'usuari, per a un correcte tractament de totes les situacions i 
circumstàncies que envolten els casos, cal que es determini el grau d'urgència de cada cas, per tal 
d'efectuar la millor intermediació possible. Al formulari 2 trobareu unes indicacions per a poder 
determinar el grau d'urgència (nivell 1 com a més urgent, nivell 4 com a menys urgent):  
 

TAULA 2: DETERMINACIÓ DEL GRAU D'URGÈNCIA 

NIVELL 
D'URGÈNCIA 

REQUISITS SUBREQUISITS 
GRADUACIÓ DE 
L'URGÈNCIA 

Nivell 1 Existència de notificacions 
judicials que suposin la 
pèrdua de l'habitatge 

Notificació  de  subhasta  
de  l’habitatge  resultat  
d’un  procediment  
d’execució (hipotecària o 
extrajudicial). 

A major proximitat de la 
data de subhasta, major 
grau d’urgència 
 

  Notificació de 
desnonament resultat 
d'un procediment derivat 
de la Llei 
d'arrendaments urbans. 

A major proximitat de la 
data de llançament, 
major grau d'urgència 

Nivell 2 Notificació d’inici de 
procediment 

Procediment d’execució 
(hipotecària o 
extrajudicial) 

Com més antiga sigui la 
data de notificació, major 
grau d'urgència 

  Procediment judicial 
derivat de la Llei 
d'arrendaments urbans 

Com més propera sigui la 
data de citació per a la 
vista, més urgència 

Nivell 3 Existència de quotes 
impagades 

Quotes hipotecàries 
impagades 

A major nombre de 
quotes impagades major 
grau d’urgència   Quotes mensuals de 

lloguer 

Nivell 4: 
PREVENCIÓ 

No existeixen quotes 
impagades però la situació 
econòmica i/o laboral de la 
persona usuària fa preveure 
que aquest fet succeirà. 

 Es prioritzarà en funció 
del número de setmanes 
en llista d’espera 

 

 
Cal garantir que totes les entrevistes siguin concertades amb un màxim de 30 dies després 
de l’obertura de l’expedient. 



Diputació de Girona  38 
 

ANNEX NÚM. 6: TAULA RESUM DE LA DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER 
PART DE EL/LA USUARI/IA 
 

TAULA 3: DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER PART DE EL/LA USUARI/ÀRIA 
(PRECEPTIVA, SUBSTITUTÒRIA I POTESTATIVA) 

 
DOCUMENTACIÓ 
PRECEPTIVA 

DOCUMENTS 
SUBSTITUTORIS DE LA 
DOCUMENTACIÓ 
PRECEPTIVA 

DOCUMENTACIÓ 
POTESTATIVA 

Tots els 
casos  

DNI/NIE del sol·licitant  Altra documentació que es 
consideri adient.  Certificat  d’empadronament  

amb  la  relació  de  tots  els  
membres  de  la    unitat 
familiar 

Volant  d’empadronament  
col·lectiu  o  els  volants 
d’empadronament individual 
dels membres de la unitat 
familiar. 

Certificat  d’ingressos  o  
certificat  de  no  rebre  cap  
altra  prestació  (de  tots  els 
membres de la unitat 
familiar)  

Qualsevol  dels  documents  
comunament acceptats.   
 

Acords de separació  

Notificacions judicials o 
Cèdula de citació a la vista 
oral en casos de 
desnonament 
 

 

Casos de 
deutes 
hipotecaris 

Escriptura de compra de 
l'habitatge 
  

Nota simple registral  
 

Darrer rebut de la hipoteca 
en el seu poder  

Escriptura del préstec 
hipotecari (s’ha de remarcar 
que són 2 diferents)  
 

Document acreditatiu de 
l’estat actual del banc aportat 
per l’entitat financera 

Sol.licitud/s  formulades  per  
obtenir  ajut/s  al  pagament  
del  prèstec  hipotecari  o 
resolució de concessió dels 
ajuts  

Últims rebuts pagats  

Nota simple registral  

Estat del préstec facilitat per 
l’entitat financera (document 
on consta les dades de la 
hipoteca, pagaments, deute 
i l’import que resta pendent 
de pagament) 

El cas de no disposar del 
mateix -per no lliurament  de  
l’entitat  financera-  ni  es  
demanarà  cap  altre  
document  en  substitució  ni 
impossibilitarà l’entrevista amb 
l’assessor.  

Nota simple expedida pel 
Registre de la Propietat i 
relativa a l’habitatge en cas 
de  que  l’interessat  tingui  
altres  deutes  a  part  del  
derivat  de  l’impagament  del 
prèstec hipotecari  

Casos de 
deutes en 
el lloguer 

Contracte de lloguer  Sol.licitud/s  formulades  per  
obtenir  ajut/s  al  pagament  
del  lloguer  o resolució de 
concessió dels ajuts 

Darrer rebut del pagament 
de la quota de lloguer en el 
seu poder 
 

  

Estat del pagament de les 
quotes mensuals de lloguer 
(extracte bancari dels 
moviments dels darrers 6 
mesos amb segell de 
l'entitat).  
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ANNEX NÚM. 7: MODEL D'EXPEDIENT PER ALS CASOS D'INTERMEDIACIÓ 
LOCAL EN L'ÀMBIT DEL LLOGUER  
 

SERVEI D'INTERMEDIACIÓ EN L'ÀMBIT DE 
L'HABITATGE 
Casos de deutes relacionats amb el lloguer 

Número 
d'expedient:  

 

 

DADES DE L'USUARI/ÀRIA I/O UNITAT FAMILIAR 

Dades  d’identificació  de  el/la  usuari/ària 

Nom i cognoms  

DNI/NIE  

Telèfon/s i adreça electrònica 
de contacte 

 

Adreça de contacte  

Nacionalitat  

Dades de la unitat familiar 

Nombre de membres de la 
unitat familiar 

 

Membres de la unitat familiar 
menors d'edat 

 

Nombre d'aturats de la unitat 
familiar 

 

Llindar d'ingressos de la unitat 
familiar 

 

 
DADES DE L'HABITATGE 
 

Dades d'identificació de l'habitatge afectat d'impagament: 

Adreça  

Població  

Relació de l'usuari/ària envers 
l'habitatge 

 

Superfície útil aproximada  

Dades sobre el contracte de lloguer 

Tipus de contracte de lloguer  

Data d'inici del contracte de 
lloguer 

 

Termini del lloguer  

Condicions de pagament del 
lloguer 
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Quotes impagades  

Data de la citació i data del 
judici oral 

 

 
PROCEDIMENT JUDICIAL (SI ESCAU) 
 

Data del requeriment de 
desallotjament de l'immoble per 
part del Secretari Judicial 

 

Possibilitat d'enervació  

Data fixada per al llançament  

 
DESCRIPCIÓ DEL CAS 
 

Descripció del 
cas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observacions 
i altra 
informació 
rellevant 

 

 
DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA 
 

PRECEPTIVA (o 
documents 
equivalents) 

DNI/NIE del sol·licitant  

Certificat  d’empadronament  amb  la  relació  de  tots  els  
membres  de  la    unitat familiar 

 

Certificat  d’ingressos  o  certificat  de  no  rebre  cap  
altra  prestació  (de  tots  els membres de la unitat 
familiar)  

 

Notificacions judicials o Cèdula de citació a la vista oral 
en casos de desnonament 

 

Contracte de lloguer  

Darrer rebut del pagament de la quota de lloguer en el 
seu poder 

 

Estat del pagament de les quotes mensuals de lloguer 
(extracte bancari dels moviments dels darrers 6 mesos 
amb segell de l'entitat).  

 

POTESTATIVA  Acord de separació   
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Sol.licitud/s  formulades  per  obtenir  ajut/s  al  pagament  
del  lloguer  o resolució de concessió dels ajuts 

 

  

  

  

 
COMPLIMENT DE CRITERIS D'URGÈNCIA 
 

Nivell d'urgència Requisit/s o subrequisit/s que es compleixen Data / nombre de 
quotes 
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ANNEX NÚM. 8: MODEL D'EXPEDIENT PER ALS CASOS D'INTERMEDIACIÓ 
LOCAL EN L'ÀMBIT DELS DEUTES HIPOTECARIS 
 

SERVEI D'INTERMEDIACIÓ EN L'ÀMBIT DE 
L'HABITATGE 
Casos de deutes relacionats amb els deutes hipotecaris 

Número 
d'expedient:  

 

 
DADES DE L'USUARI/ÀRIA I/O UNITAT FAMILIAR 
 

Dades  d’identificació  de  el/la  usuari/ària 

Nom i cognoms  

DNI/NIE  

Telèfon/s i adreça electrònica 
de contacte 

 

Adreça de contacte  

Nacionalitat  

Dades de la unitat familiar 

Nombre de membres de la 
unitat familiar 

 

Membres de la unitat familiar 
menors d'edat 

 

Nombre d'aturats de la unitat 
familiar 

 

Llindar d'ingressos de la unitat 
familiar 

 

 
DADES DE L'HABITATGE 
 

Dades d'identificació de l'habitatge afectat d'impagament: 

Adreça  

Població  

Relació de l'usuari/ària envers 
l'habitatge 

 

Superfície útil aproximada  

Dades sobre el préstec hipotecari 

Entitat financera  

Quotes impagades  

Existència de notificacions  
judicials 

 

Situació especial d'hipoteca 
pont 
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Situació especial d'execució  

Situació especial de situació de 
subhasta  

 

 
PROCEDIMENT JUDICIAL (SI ESCAU) 
 

Data del requeriment de 
desallotjament de l'immoble per 
part del Secretari Judicial 

 

Possibilitat d'enervació  

Data fixada per al llançament  

 
DESCRIPCIÓ DEL CAS 
 

Descripció del 
cas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observacions 
i altra 
informació 
rellevant 

 

 
DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA 
 

PRECEPTIVA (o 
documents 
equivalents) 

DNI/NIE del sol·licitant  

Certificat  d’empadronament  amb  la  relació  de  tots  els  
membres  de  la    unitat familiar 

 

Certificat  d’ingressos  o  certificat  de  no  rebre  cap  
altra  prestació  (de  tots  els membres de la unitat 
familiar)  

 

Notificacions judicials o Cèdula de citació a la vista oral 
en casos de desnonament 

 

Escriptura de compra de l'habitatge  

Escriptura del préstec hipotecari (s’ha de remarcar que 
són 2 diferents) 

 

Estat del préstec facilitat per l’entitat financera (document 
on consta les dades de la hipoteca, pagaments, deute i 
l’import que resta pendent de pagament) 

 

POTESTATIVA  Darrer rebut de la hipoteca en el seu poder   
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Sol.licitud/s  formulades  per  obtenir  ajut/s  al  pagament  
del  prèstec  hipotecari  o resolució de concessió dels 
ajuts  

 

Nota simple expedida pel Registre de la Propietat i 
relativa a l’habitatge en cas de  que  l’interessat  tingui  
altres  deutes  a  part  del  derivat  de  l’impagament  del 
prèstec hipotecari 

 

  

  

 
COMPLIMENT DE CRITERIS D'URGÈNCIA 
 

Nivell d'urgència Requisit/s o subrequisit/s que es compleixen Data / nombre de 
quotes 
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ANNEX NÚM. 9: MODEL PER AL SEGUIMENT DELS EXPEDIENTS DE CASOS 
AMB INTERMEDIACIÓ LOCAL  
 

SEGUIMENT D'EXPEDIENT DEL SERVEI 
D'INTERMEDIACIÓ EN L'ÀMBIT DE 
L'HABITATGE 

Núm. Expedient  

Data d'obertura   

Nom de l'usuari/ària  

Nom del lletrat/da   

Tipus d'expedient  

Entitat financera/part 
arrendadora  

 

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL RECLAMADA/ APORTADA 

Tipus d'informació 
Data de 
reclamació 

Data 
d'aportació 

Observacions 

    

    

    

REALITZACIÓ D'ENTREVISTES 

Motiu de l'entrevista (entrevista 

inicial, segona entrevista, tancament 
d'expedient, etc.) 

Data Observacions 

   

   

   

COMUNICACIÓ ENTRE EL SERVEI D'INTERMEDIACIÓ I L'USUARI/ÀRIA 

Motiu de la comunicació Data Observacions 

   

   

   

   

TANCAMENT DE L'EXPEDIENT Data  

Motiu de tancament  

Observacions  

REOBERTURA DE L'EXPEDIENT (SI ESCAU) Data   

Motiu de la reobertura  

Observacions  

ALTRES  
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ANNEX NÚM. 10: DIAGRAMA DE FLUX D’ATENCIÓ DEL SERVEI 
D’INTERMEDIACIÓ 
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ANNEX 11: REQUISITS PER A L'ACCÉS POTENCIAL AL CIRCUIT 
D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA 

Qui pot sol·licitar assistència jurídica gratuïta? 

 Persones físiques  

 Requisits econòmics: han d'acreditar uns recursos i ingressos anuals bruts de la unitat 
familiar que no superin els següents llindars de l'IPREM (indicador públic de rendes 
d'efectes múltiples) en funció dels membres que formen la unitat familiar de la persona 
sol·licitant. 

Membres de la 
unitat familiar 

1 membre 2-3 membres 
4 o més 
membres 

IPREM 2 IPREM 2,5 IPREM 3 IPREM 

Ingressos 
anuals 

12.780,00 € 15.975,33 € 19.170,39 € 

 

 Associacions d'utilitat pública i fundacions inscrites en el registre administratiu 
corresponent sempre que, sense tenir patrimoni suficient, el resultat comptable de l’entitat 
en còmput anual sigui inferior al triple de l’IPREM (19.170,39 €). 

De forma excepcional, la comissió d'assistència jurídica gratuïta podrà concedir el dret, mitjançant 
una resolució motivada, a persones que no superin el quíntuple de l’IPREM (31.950,65 €), tenint en 
compte la carència de patrimoni suficient4, sempre que acreditin alguna de les següents 
circumstàncies:  

 Si la Comissió ho decideix després d'una avaluació objectiva de les circumstàncies de 
família del sol·licitant, el nombre de fills o familiars al seu càrrec, les taxes judicials i altres 
costos derivats de la iniciació del procés, o altres de naturalesa anàloga.  

 Persones que tinguin la condició d'ascendent d'una família nombrosa de categoria especial 

 Atenent les circumstàncies de salut del sol·licitant i a les persones amb discapacitat5, així 
com a les persones que els tinguin al seu càrrec quan actuïn en un procés en el seu nom i 
interès, sempre que es tracti de procediments que tinguin relació amb les circumstàncies de 
salut o discapacitat que motiven aquest reconeixement excepcional. 

Com s'ha de sol·licitar? Sol·licitud i documentació  
 
Cal emplenar l'imprès de sol·licitud6. Se n'han de presentar quatre còpies: per a la Comissió 
d'Assistència Jurídica Gratuïta, per al col·legi d'advocats, per al col·legi de procuradors i per a la 
persona sol·licitant. 
Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al Servei d'Orientació Jurídica del partit judicial on s'ha de 
tramitar el procediment judicial o bé al jutjat del domicili de la persona sol·licitant. 
Juntament amb aquest imprès cal aportar la documentació següent per acreditar la situació 
econòmica de la unitat familiar: 

 Una còpia de la darrera declaració d'IRPF dels membres de la unitat familiar 

 Una còpia de la darrera declaració de l'impost de patrimoni dels membres de la unitat 
familiar 

 Una còpia de les sis darreres nòmines dels membres de la unitat familiar 

 Un informe actual de vida laboral, de la Tresoreria General de la Seguretat Social 

                                                      
4 D'acord amb l'article 4 de la mateixa Llei, per valorar l'existència de patrimoni suficient es tindrà en 
compte la titularitat de béns immobles sempre que no constitueixin l'habitatge habitual de la 
persona sol·licitant, així com els rendiments de capital mobiliari. 
5 Es refereix a les persones que assenyala l'apartat 1 article 4 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, 
per el que s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de 
la seva inclusió social.  
6 Podeu trobar l'imprès de sol·licitud a:  
http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/assistencia_juridica_grat/sol_licitud_i_documen
taci/ 
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 En cas que la persona sol·licitant no estigui obligada a fer la declaració d'IRPF, un certificat 
dels centres de treball i/o un certificat de cobrament de pensions i/o un certificat de l'Oficina 
de Treball de la Generalitat sobre percepcions de prestacions o subsidis d'atur, certificats 
d'ajuts o altres percepcions provinents d'altres administracions públiques 

 Una còpia del llibre de família, si la persona sol·licitant està casada i/o té fills a càrrec seu 

 Una còpia del contracte de lloguer o del rebut mensual de l'habitatge habitual de la persona 
sol·licitant (hipoteca), si s'ha declarat com a càrrega per a l'economia familiar 

 Una còpia dels títols de propietats de béns immobles de la unitat familiar 

 Un certificat de valors de béns mobles, si se n'és titular 

A més d'aquesta documentació, el col·legi d'advocats que tramiti la sol·licitud i la Comissió 
d'Assistència Jurídica Gratuïta poden demanar documentació complementària per acreditar més 
específicament la situació econòmica de la unitat familiar segons les dades que s'indiquin de la 
persona sol·licitant. 
 

MÉS INFORMACIÓ: 
http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/assistencia_juridica_grat/ 
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ANNEX NÚM. 12: PROCEDIMENT JUDICIAL EN CASOS D'IMPAGAMENT DEL 
LLOGUER 
 
En aquest document s'esquematitza el procediment judicial que comporta l’impagament de les 
mensualitats del lloguer.  

Normativa aplicable  
 

 Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.  

 Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilització processal del lloguer i 
de l'eficiència energètica dels edificis (modifica Llei 1/2000).  

 Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer 
d'habitatges (modifica Llei 1/2000).  

Situació prèvia a l'inici del procediment judicial  
 
És recomanable que, abans que es doni la reclamació de les rendes pendents judicialment o bé 
abans de deixar de pagar les mensualitats de manera perpètua, es realitzi una reunió entre 
arrendador i arrendatari per a trobar una solució a la situació d'impagament o futur impagament, a 
través d'un acord consensuat.  
 
Per tant, es recomana intentar arribar a un acord per tal d’intentar apropar posicions i arribar a un 
acord que pugui ser beneficiós per a ambdues parts.  
 
Tot i que es trobi en procés de negociació, ja sigui pels propis arrendataris o per mitjà del Servei 
d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge, és necessari acudir immediatament a buscar un lletrat del 
Torn d'Ofici als corresponents Serveis d'Orientació Jurídica (SOJ) dels Col·legis d'Advocats on 
correspongui el Jutjat que porta l'assumpte. 

Procediment judicial  
 
D'acord amb la normativa processal, tant les accions de desnonament relatives a reclamació de 
rendes impagades (amb independència de la quantitat que es reclami) com les d’expiració legal o 
contractual, es tramiten mitjançant el judici verbal. 

a) Presentació de la demanda per a reclamar les rendes o quantitats impagades  
 
La presentació de la demanda dóna inici a un procediment judicial, que en el cas que ens ocupa pot 
derivar en dues situacions diferents. 

1) Requisits per a la presentació de la demanda 
 

 La demanda de desnonament s'haurà de presentar a partir del dia 8 de la segona 
mensualitat que es tingui en deute (no completa)7.  

 Es poden presentar com a fets de la demanda que l'arrendatari paga sempre fora de temps 
i no en els terminis assenyalats per la norma8.  

2) Contingut de la demanda 
 

En cas de no haver arribat a un acord consensuat, o quan no hi ha hagut intent d'acord previ, el 
propietari podrà interposar una demanda de reclamació per les rendes impagades o per expiració 
del contracte.   
 
En aquesta demanda es podrà sol·licitar el desnonament de la finca urbana per impagament de les 
rendes o quantitats degudes, o per expiració legal o contractual del termini de lloguer.  
En aquest cas, el propietari podrà anunciar el seu compromís de condonar el deute i les costes, 

                                                      
7 Si es presenta la demanda dins la primera mensualitat, la jurisprudència considera que es tracta 
d'un "mer retard" i es desestima la demanda.  
8 Els tribunals consideren que la continuïtat i reiteració en el retard dels pagaments suposa un 
incompliment de les obligacions contractuals.  
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total o parcialment, a condició del desallotjament voluntari de l'habitatge dins el termini que s'indiqui 
pel propietari (no inferior a 15 dies des de la notificació de la demanda).  
 
A més, el propietari podrà sol·licitar l'execució del llançament en data i hora que fixi el jutjat, en el 
mateix moment de la demanda (per tant, no haurà d'esperar a sol·licitar l'execució un cop estigui 
dictada la resolució judicial).  

b) Requeriment previ a la vista  
 
En les demandes en què es demani el desnonament per manca de pagament, un cop admesa la 
demanda i prèviament a la vista, haurà de fer un requeriment a l'arrendatari.  
 
En aquest requeriment haurà de constar:  

 Requeriment al demandat perquè en el termini de 10 dies, realitzi una de les següents 
accions:  

o Desallotgi voluntàriament l'immoble.  
o Pagui a l'arrendador les quantitats reclamades 
o Enervació del desnonament: pagui la totalitat del deute o bé posi a disposició de 

l'arrendador, al tribunal o notarialment, l'import de les quantitats reclamades i les 
que tingui en deute en el moment d'aquest pagament.  

o S'oposi a la demanda.  

 En cas que el propietari, a la demanda, hagi anunciat el compromís de condonació total o 
parcial del deute a condició del desallotjament voluntari, caldrà que consti al requeriment.  

 Haurà de constar el dia i l'hora en què tindrà lloc l'eventual vista en cas d'oposició (que 
servirà de citació) i la data del llançament en cas que no hi hagi oposició.  

 Haurà de constar que si la persona demandada vol sol·licitar assistència jurídica gratuïta, 
ho haurà de fer-ho en els tres dies següents a la pràctica del requeriment.  

 Haurà de constar que la manca d'oposició al requeriment significarà que dóna consentiment 
a la resolució del contracte d'arrendament. 

Cal indicar la possibilitat de procedir al desallotjament de l'habitatge sense necessitat de celebrar 
judici, sempre que l'inquilí romangui passiu després de la notificació de la demanda o refusi rebre-
la. 
 
L'arrendatari disposarà d'aquest termini de 10 dies hàbils per desallotjar l'immoble; enervar en els 
casos que procedeixi o al·legar per escrit, les raons per les quals considera que, no deu, en tot o en 
part, la quantitat reclamada o si entén que pot paralitzar el desnonament pagant tot el deute. 
 
Si no fa res de l'anterior, el Secretari Judicial i sense necessitat de celebrar un judici de 
desnonament, dictarà una resolució (decret) donant per acabat el procés. 

c) Notificació del requeriment:  
 
L'entrega del requeriment es realitzarà a la seu del tribunal o bé al domicili de l'arrendatari.  
Si el destinatari es troba al domicili però es nega a rebre el requeriment se li informarà que aquest 
queda a la seva disposició a l'oficina judicial i s'entén com comunicada.  
 
Si el requeriment es notifica al domicili arrendat, es podrà entregar el requeriment a una altra 
persona (empleat, familiar o persona convivent major de 14 anys que es trobi al domicili, o al 
conserge, indicant que estan obligats a la seva entrega.  
 
En cas que no es pugui trobar a la persona ni es pugui efectuar la comunicació a l'arrendatari al 
domicili (ni ha comunicat el nou domicili a l'arrendador, al que aquest no s'hagi oposat) es 
procedirà, sense més tràmits, a fixar el requeriment en el taulell d'anuncis de l'oficina judicial.  

d) Enervació del desnonament 
 
L'enervació suposa evitar el desnonament pagant les quantitats degudes en concepte de les 
rendes, així com les costes de la interposició de la demanda. 
Per tant, es podrà enervar el desnonament si, un cop realitzat el requeriment, l'arrendatari, dins el 
termini de 10 dies: 
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 Paga a l'actor les quantitats reclamades i les que tingui endeutades en el moment del 
pagament enervador.  

 Posa a disposició de l'arrendador aquest import al tribunal o notarialment.  

Cal assenyalar que l’arrendatari no té sempre aquesta facultat enervadora, ja que queda sense 
efecte si el propietari, amb un mes d’antelació a la presentació de la demanda, l’ha requerit per al 
pagament a través d’un burofax o un altre mètode igualment fefaent. 
 
Tampoc serà possible l'enervació si l'arrendatari hagués enervat el desnonament en una ocasió 
anterior, llevat que el cobrament no s'hagués realitzat per causes imputables a l'arrendador.  
 
En els casos en què es produeix l'enervació, no hi ha resolució contractual de l'arrendament i 
l'arrendatari continua amb aquest i els seus efectes contractuals.  

e) Oposició del deutor 
 
En cas que l'arrendatari s'oposi a la demanda, després del requeriment, es procedirà als tràmits del 
judici verbal. És a dir, hi haurà una celebració d’un judici en què es doni audiència (en la qual 
s’escoltarien les dues parts) i finalment es resoldrà la controvèrsia. 
 
Per tant, en cas d'oposició, cal una resolució judicial que imposi l’abandonament de l’immoble, amb 
la qual cosa estem de nou en un escenari judicial, que suposarà a la pràctica un lapse temporal 
significativament superior 

f) El llançament 
 
En el requeriment s'expressarà la citació per a la pràctica del llançament en cas que no hi hagi 
oposició, procedint al llançament en la data indicada.  
 
En cas d'oposició i celebració del judici, el llançament es fixarà a la diligència que té per oposat al 
demandat.  

Assistència jurídica gratuïta 
 
El torn d’ofici ofereix informació al llarg del procés, i intenta suspendre’l sobre la base de la nul·litat 
de les actuacions en cas que existeixi qualsevol defecte processal.  
 
Tanmateix cal tenir en compte que sempre dependrà la decisió del jutge de l'estudi de cada cas 
concret. Però existeix un efecte molt més important, i és el fet d‘anar sota el paraigua de la Justícia 
Gratuïta, sent que almenys, i encara que no s’aconsegueixi paralitzar el desnonament de l'inquilí, sí 
que ens evitarem l’abonament de les costes processals (que és el pagament de la minuta de 
l'advocat i del procurador contraris), que van en funció de la quantia reclamada en el procés, i que 
sempre s’imposen a la part que perd el procés, és a dir, a l'executat o desnonat. 
 
Per tant, i tret que la persona estigui en situació de millor fortuna en el termini de 3 anys des que 
s'acaba el procés judicial, no tindrà obligació d'abonar les costes processals, evitant així almenys 
una bona suma de diners a sumar a l'embargament de la nòmina després del judici pel sobrant 
impagat o les rendes no abonades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


