
 

 
 

 
AVALS PERSONALS MANCOMUNATS 

 
 
Coop57 no opera amb garanties ni aportacions patrimonials, ni demana nòmines de cap tipus.  
 
Treballem amb els Avals Personals Mancomunats. 
 
Què son? 
 
És un compromís personal i individual per respondre com avalador per una part d’un préstec 
concedit a un projecte col·lectiu. 
 
Com funcionen? 
 
A l’entitat se li demana que aporti com a garantia el compromís de persones que avalin, 
cadascuna, una part de l’import del préstec. 
En el cas que l’entitat no pogués retornar el préstec, els avaladors respondrien en el seu nom i 
per la part avalada. Abans d’arribar a aquest escenari treballem amb l’entitat per facilitar el 
retorn del préstec (allarguem termini, fem carències, no imposem penalitzacions...). 
En situacions de no poder retornar els préstec les persones avaladores respondrien amb el 
seu nom i només la part que es van comprometre a avalar del préstec, però els ritmes i els 
imports els defineix la persona avaladora ja que Coop57 s’adapta a les seves possibilitats. La 
quantitat que s’haurien de retornar no contindria interessos, seria només el principal. 
En cas de no tenir disponibilitat de retorn, no hi ha interessos de demora, ni penalitzacions de 
cap tipus.  
 
Més enllà de l’aval econòmic aquest també és un aval social que, per a Coop57, és tant o 
més important que el primer. 
 
Els avantatges del sistema d’avals mancomunats son:  
 

- El sistema d’avals mancomunats és un document privat que no va a notari i amb el que 
s’adjunta només el DNI de la persona. Es basa en la confiança. 

- L’aval mancomunat no comporta cap immobilització de diners, ni dipòsit o fiança. Es a 
dir, és només un compromís personal i individual que confia amb un projecte 
col·lectiu. 

- El compromís adquirit pot ser per qualsevol quantitat econòmica assumible i adaptada 
a les possibilitats que tinguin les persones. 

- Els avals mancomunats poden ser de l’entorn proper com ara familiars, amics, 
treballadors/es, però també d’altres persones o entitats solidàries…  

- Reafirma la confiança i el compromís entre avaladors/es, entitat i Coop57 
- Demostra el teixit social i el suport social dels projectes què és premissa de Coop57 
- En el cas d’associacions afavoreix la participació dels treballadors/es en trobar sortides 

conjuntes a problemes comuns. 



PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. D'acord amb el Reglament EU 2016/676 (Reglament General de Protecció de 
Dades) informem que les dades es tractaran amb la finalitat de constituir l'aval referenciat i gestionar la seva relació amb la 
cooperativa, en base a l'execució d'un contracte i al compliment d'obligacions legals. Les dades es conservaran durant el 
termini establert en la normativa aplicable. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, 
limitació, oposició i revocació del consentiment, davant el responsable del tractament COOP57, S.C.C.L, al C/PREMIA 15 
BAIXOS 08014 BARCELONA. Tenen dret a fer una reclamació davant les autoritats de protecció de dades. Més informació 
a www.coop57.coop 

 

 

En / Na ................................................................................................., amb DNI ..................................., 

constitueix mitjançant el present document un FIANÇAMENT a favor de l’entitat CASTELLERS DE 

SANT CUGAT DEL VALLÈS, amb NIF G61065900, per a respondre pel deute i totes les obligacions 

derivades d’aquesta, que l’esmentada Entitat ha establert amb COOP57 SCCL 

 

La quantitat avalada és la marcada amb una creu i es mantindrà vigent fins que el deute sigui totalment 

cancel·lat. 

 5.000 € 

 2.500 € 

 1.000 € 

 500 € 

 Una altra opció: ........ €  

 

La finalitat d’aquest préstec és finançar REFORMA DEL LOCAL SOCIAL situat al Carrer Sant 

Bonaventura, 17 de Sant Cugat del Vallès. 

 

A Sant Cugat del Vallès , el dia ...... de .................de 2022. 

 

Telèfon de contacte: 

Email de contacte: 

Domicili de contacte: 

 

 

Signatura 

 

S’adjunta fotocopia del DNI. 


