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PERFIL DEL CONTRACTANT 
 
VIVENDES DE GIRONA, SAU, és una societat mercantil de capital integrament Municipal, 
que adopta la forma de societat anònima. 
Es va constituir el dia 3 de desembre de 1990, davant del notari Enric Brancós i Nuñez.  
 
Consta inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 83, foli 87, fulla GI-1469, amb NIF 
A-17279621 
 
DADES DE LA SOCIETAT 
El  capital social, 100% públic, es fixa, en 120.200 euros i està dividit en 2.000 accions 
ordinàries nominatives amb un valor nominal de 60,10€ cadascuna. Totes les accions 
emeses estan totalment desemborsades i pertanyen a la societat municipal INICIATIVES I 
PROJECTS MUNICIPALS, S.A.U., essent el soci únic d’aquesta societat l’Ajuntament de 
Girona. 
 
OBJECTE DE LA SOCIETAT 
Té per objecte principal la construcció i promoció d’habitatges amb Protecció Oficial i la 
seva adjudicació tant en règim de venda com d’arrendament o accés a la propietat 
mitjançant renda amortitzable. Inclou també la realització d’aquelles operacions 
relacionades amb la promoció d’habitatges i la promoció i construcció d’altres instal·lacions 
d’interès públic en règim de concessió, en forma directe o mitjançant la participació en 
altres Societats.  
La promoció, construcció i venda per sí o per compte d’altre, inclòs en règim concesional, 
d’habitatges, locals i edificis i condicionament d’espais, així com la seva explotació i 
administració directa o indirecta, i els destinats a l’estacionament de tot tipus de vehicles. 
Actua com a instrument de l’Ajuntament de Girona per a la promoció d’habitatges socials i 
d’altres actuacions  d’interès públic, essent receptora de sòl i terrenys procedents del 
patrimoni públic de sòl i habitatge en els termes previstos en els articles 22.2, 158 i 
següents del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol i l’article 19.3 del Decret 287/2003, de 
4 de novembre, en tant que entitat urbanística especial de l’Ajuntament de Girona. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Girona de 4 de juliol de 2006 va atorgar la condició d’entitat 
urbanística especial a la societat Vivendes de Girona, S.A.U. amb la finalitat que d’una 
forma més pròpia aquesta entitat s’erigeixi com a instrument municipal per a la promoció 
d’habitatges socials i altres actuacions d’interès públic essent receptora de sòl i terrenys 
procedents del patrimoni públic de sòl i habitatge en els termes previstos en els articles 
22.2, 158 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol i article 19.3 del Decret 
287/2003, de 4 de novembre. 
 
DADES PER A CONTACTAR: 
VIVENDES DE GIRONA, S.A.U. 
PL. Del Vi, núm. 1 
17004 Girona 
Tel. : 972.419.473 
Fax: 972.419.498 
Email: vivendesdegirona@ajgirona.cat     


