I.- REUNITS
Per una part, en Vicent Garcia i Martí, major d’edat, i domicili als efectes del present
contracte al Carrer Major, 152 – Ecoworking, a 46135-Albalat dels Sorells (València).
Per altra part, en/na ……………………………..……., sòcia número …….... d’ALTERNA
COOP V, major d’edat, amb DNI………………….., i domicili al Carrer ………………, amb el codi
postal …………. de …………
II.- INTERVENEN
En Vicent Garcia i Martí en la seva condició de president d’ALTERNA COOP V, i en nom i
representació d’ALTERNAcoop, domicialiada al Carrer Major 152 – Ecoworking, a 46135-Albalat
dels Sorells (València), amb CIF F98883770, inscrita al Registre de Cooperatives de la
Comunitat Valenciana amb el número 2547 de data 3 d’abril de 2017.
En/na………………………………………….., actuant en el seu propi nom i interés.
Les dos parts, en les respectives qualitats amb les que actúen, es reconeixen
mútuament capacitat suficient per contractar i obligar-se i

III.- MANIFESTEN
1.- Que ALTERNAcoop es una cooperativa de consum i sense ànim de lucre.
2.- Que el seu objecte social es proveir de serveis de mobilitat més sostenible a les
persones sòcies que formen part de la cooperativa.
3.- Que ALTERNAcoop ha acordat l’emissió de títols participatius amb un valor nominal
de 100 euros cada títol a 5 anys amb l’objecte de finançar la posada en funcionament del
servei de mobilitat elèctrica compartida i de la compra de vehicles elèctrics per a la flota de la
cooperativa amb la que volem accelerar l’arribada del servei de mobilitat compartida, elèctrica
i amb renovables.
La durada dels títols participatius serà de 5 anys a partir del dia ………………. i amb data de
venciment ………………………..
4.- Que en/na……………………………………...…. està disposada a subscriure títols
participatius per a col.laborar amb ALTERNAcoop per fer possible les finalitats anteriors i, amb
aquesta finalitat fa la subscripció de títols per la quantitat que més endavant s’especifica.
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5.- Que en/na…………………………………………..…………. està interessada en rebre i
accepta la subscripció que realitza i que accepta les condicions de retribució i devolució del
títols subscrits amb ALTERNAcoop, que són del seu interés, i que es detallen al present
contracte.
En conseqüència, les dos parts de mutu acord subscriuen el present contracte que es
regeix especialment pels següents:
IV.- PACTES
Primer.- En/na ……………………………………...……… adquireix, en aquest acte, i per
un import de ………………. Euros (….. €), XXX títols participatius d’ALTERNAcoop, els rep i
accepta en les condicions que seguidament s’estableixen.
Segon.- L’aportació voluntària meritarà a favor d’un interés nominal d’un 3% anual. Els
interessos meritats seràn pagats durant els cinc dies hàbils següents al 31 de desembre de
cada any. L’interès podrà variar previ acord de l’Assemblea General de la cooperativa.
Tercer.- El import nominal dels títols participatius podrà ser renovat amb acord de les
dues parts abans dels tres mesos pel seu venciment. En cas contrari l’import nominal dels títols
participatius serà retornat per ALTERNAcoop en un sol termini, dins els cinc dies hàbils
següents a la data de la seva finalització, mitjançant ingrés al compte bancari indicat per
en/na………..
Quart.- En/na………………………………………..…….. pot demanar el retorn anticipat
dels títols subscrits, total o parcialment, un cop haja transcorregut un any des de la seva
aportació, mitjançant una sol.licitud per escrit, dirigida al Consell Rector d’ALTERNA COOP V,
que farà efectiu el retorn en un termini no superior als tres mesos des de la recepció de la seva
sol.licitud al Consell Rector, mitjançant l’ingrés de la quantitat resultant al compte bancari
indicat per en/na……………………………………...…..
Cinquè.- Les comunicacions entre les parts es dirigiràn a les persones i a les adreces
que consten a l’encapçalament i s’efectuaran per escrit, per qualsevol mitjà que acredite la
recepció de la comunicació per la part destinatària.
Sisè.- Les parts, renunciant a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, per a la
resolució de tota controvèrsia derivada del present contracte, es sotmeten a l’Arbitratge del
Consell Superior de la Cooperació, el qual, d’acord amb el seu Reglament, nomenarà un àrbitre
i gestionarà l’arbitratge; l’Arbitratge es celebrarà a València. Les parts es comprometem des
d’ara al compliment de la resolució arbitral.
I perquè així conste, en prova de conformitat amb la totalitat del seu contingut, les dos parts
signen el present contracte en doble exemplar i a un sol efecte a
València, el ….. de…………………...de 20…..
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