
 

CONTRACTE DE TÍTOLS PARTICIPATIUS  

 

I.- REUNITS 

Per una part en/na ......................................Presidenta de La Feixa......................................... , major d'edat, 

amb D.N.I. ................................. , domicili als efectes del present contracte a 

................................................................................................................................................................ i correu 

elèctronic per a notificacions................................................................................................... 

Per altre part en/na  .................................................................subscriptor dels 

títols............................................., major d'edat, amb DNI ................................. , domicili als efectes del 

present contracte a ..................................................................................................................................... i 

correu elèctronic per a notificacions................................................................................................... 

II.- INTERVENEN 

En/na...........................................Presidenta de La Feixa................................................................................. ,  

en nom i representació de La Feixa SCCL, domiciliada al carrer Tolón, 8-18, edifici Can Fugarolas, 08301 de 

Mataró, amb N.I.F. F67577189, inscrita al Registre Territorial de Cooperatives de la Generalitat de 

Catalunya, al full .......................................................................................................... està especialment 

facultada per aquest acte per acord de l’Assemblea Extraordinària de la cooperativa amb data 6 de març de 

2020, en endavant LA FEIXA. 

En/na .................................................................subscriptor dels títols................................ , actuant en el seu 

propi nom i interès. 

Ambdues parts, en les respectives qualitats amb les que actuen, es reconeixen mútuament capacitat 

suficient per contractar i obligar-se i      

III.- MANIFESTEN 

Primer.-  Que La Feixa, SCCL. és una societat cooperativa de consumidores i usuàries, sense ànim de 

lucre. 

Segon.- Que el seu objecte social és el lliurament de béns o la prestació de serveis per al consum directe 

de les sòcies i de llurs familiars i el desenvolupament de les activitats necessàries per a afavorir la 

informació, la formació i la defensa dels drets de les consumidores i les usuàries. La seva activitat es 

centrarà en: comerç al menor i al major, consum de productes d’alimentació, higiene i neteja, tallers, cursos, 

xerrades, formacions no reglades, gestió d’un espai social, bar i/o restaurant, càterings transformació 

d’aliments, distribució, promoció, difusió de l’economia social i solidària. 



 

Tercer.- Que l’Assemblea de La Feixa, SCCL ha acordat l’emissió de títols participatius amb un valor 

nominal de cent (100) euros cada títol i una durada de 5 anys, amb l'objecte de finançar la creació de La 

Feixa, Supermercat Cooperatiu. La durada dels títols participatius serà de 5 anys a comptar a partir de la 

signatura del contracte. 

Quart.- Que  ...................................subscriptor dels títols................................................................................,                                                                      

està disposat a subscriure títols participatius per col·laborar amb LA FEIXA i per fer possible les finalitats 

anteriors i, amb aquesta finalitat, fa la subscripció de títols per la quantitat que més endavant s'especifica. 

Cinquè.- Que  LA FEIXA, està interessada en rebre i accepta la subscripció que realitza 

..........................subscriptor dels títols............li ofereix les condicions de retribució i devolució del títols 

subscrits, que son del seu interès, i  que es detallen al present contracte. 

En conseqüència, ambdues parts de mutu acord subscriuen el present contracte que es regeix especialment 

pels següents: 

IV.- PACTES 

Primer.- .............................................subscriptor dels títols..................................................................... 

adquireix, en aquest acte, i per un import de ............. euros (....en lletra......... €), X títols participatius de 100 

€ els rep i accepta, comprometent-se a retornar-los en les condicions que seguidament s'estableixen.  

Segon.- La quantitat prestada meritarà a favor de ...subscriptor dels títols......... un interès nominal d’un 

2,0% anual. Els interessos meritats seran pagats a ...........................subscriptor dels 

títols........................................., durant els cinc (5) dies hàbils següents al 31 de desembre de cada any, a 

partir del 2021 i durant cinc (5) anys, mitjançant ingrés al compte bancari, indicat. 

Tercer.- L’import nominal dels títols participatius serà prorrogat anualment si cap de les parts comunica 

fefaentment a l’altra la seva intenció de resoldre el contracte, preavisant a l’altre abans a aquests efectes 

amb una antelació mínima de tres (3) mesos a la data de venciment inicial o de qualsevol de les seves 

pròrrogues. En cas d’oposar-se a la renovació per qualsevol de les dues parts, l’import subscrit serà retornat 

per LA FEIXA a ................. subscriptor dels títols.................... en un sol termini, dins els cinc dies hàbils 

següents a la data de finalització, mitjançant ingrés al compte bancari indicat.           

Quart.- En cas que La Feixa no pogués iniciar l'activitat per no haver obtingut el finançament necessari o 

per qualsevol altre motiu abans del 31 de desembre de 2020 aquest contracte quedarà sense efecte i es 

retornarà l'import al subscriptor en el termini màxim de 30 dies sense que això generi cap dret sobre la 

cooperativa ni meriti cap interès per temps transcorregut. 

Cinquè.- Les comunicacions entre les parts es dirigiran a les persones i a les adreces que consten a 

l'encapçalament i s'efectuaran per escrit, per qualsevol mitjà que acrediti la recepció de la comunicació per 

la part destinatària.   



 

Sisè.- El present contracte és regeix per la llei foral catalana i, en particular, per les disposicions de la Llei 

12/2015 de 9 de juliol de  Cooperatives de Catalunya. 

Les parts, renunciant a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, per a la resolució de tota 

controvèrsia derivada de la interpretació, aplicació o execució 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 Barcelona. Les parts es comprometen des d'ara al 

compliment de la resolució arbitral.  

I perquè així consti, en prova de conformitat amb al totalitat del seu contingut, ambdues parts signen el 

present contracte en doble exemplar a un sol efecte, a Mataró, el dia ................................................... de 

2020. 

 

 

 

Nom Nom 

Signatura Signatura        

 


