
TAULA DE 
COORDINACIÓ 
LOCAL PEL 
DRET A 
L’HABITATGE
DE GIRONA

ON ADREÇAR-SE

Atenció social, informes socials, mediació i lloguer social
Serveis socials municipals
Informació ciutadana 972 419 010. Dient el barri on viviu us donaran les dades del centre social 
que us correspon. També podeu adreçar-vos als centres cívics i socials del vostre barri. 

Oficina municipal d’habitatge
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i els dilluns de 16.30 a 18.30 h. 
C. Pou rodó, 4. Girona 17004, tel. 972 010 202.  www2.girona.cat/ca/ssocials

Sensibilització i informació afectats
PAH Girona. Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Comarques de Girona
Assemblees cada divendres a les 19 h a Can Ninetes, Sta. Eugènia, 146
Tel.: 636 380 002     A/e: pahgirona@gmail.com   Web: pahgirona.blogspot.com    

Atenció social  i mediació
Càritas 
Servei d’assessorament de deutes familiars
Horari: matins de 10 a 13 h 
Pujada de la Mercè, 8. Girona 17004, tel. 972 204 980. www.caritasgirona.cat

Orientació jurídica i justícia gratuïta
Col·legi d’Advocats
Horari: de 9 a 14 h i de 16 a 19 h 
Pl. Jaume Vicenç Vives, s/n, tel. 972 210 208

SOJ. Servei d’Orientació Jurídica
Horari: matins de 9 a 14 h
Edifici Jutjats, Av. Ramon Folch, tel. 972 204 47. www.icag.cat
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FUNCIONS

TAULA DE COORDINACIÓ LOCAL PEL DRET A 
L’HABITATGE DE GIRONA
Aquesta taula es constitueix davant la greu problemàtica que pateixen alguns 
ciutadans de Girona per fer front a deutes en matèria d’habitatge, principalment 
per crèdits hipotecaris, i que pot tenir com a conseqüència desnonaments i 
processos de deteriorament de les condicions de vida de les persones i famílies 
afectades entre altres.

Coordinar-se per:
• Procurar solucions efectives per a la dació en  pagament, per a l’accés als lloguers 

socials i per mantenir l’habitatge.

• Donar suport a la ILP per a la dació en pagament, contra els desnonaments i pel 
lloguer social a la ciutat de Girona.

• Difondre la taula de coordinació local i els serveis que acull.

• Evitar desnonaments.

• Coordinar la relació entre tots els components de la taula per a una major efectivitat.

• Establir protocols i acords que millorin l’atenció als afectats.

• Afavorir  la tasca de cada un dels membres de la taula i respectar la seva autonomia.

OBJECTIUS

MEMBRES DE LA TAULA

Ajuntament de Girona

PAH Girona. Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
de Comarques de Girona

Sensibilització i informació als afectats

Atenció social
Informes socials

Mediació
Lloguer social

Càritas 

Atenció social 
Mediació

Col·legi d’Advocats de Girona

Orientació jurídica i justícia gratuïta

Grups polítics de l’Ajuntament de Girona

(CiU, PSC-PM, CUP, PP, ICV-EUiA-E) i ERC


