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Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu

Empresa

Banc

Model financer tradicional Model participatiu ciutadà

La teva empresa o comunitat

Préstec 
col·lectiu
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Activitat autoritzada i supervisada per la 
CNMV com a Plataforma de Finançament 

Participatiu (PFP, Llei 5/2015), 
amb llicència núm. 10 per a Ecrowd

Fons gestionats per  la plataforma 
de pagaments Lemon Way, 

autoritzada pel Banco de España

Entitat de finançament 
alternatiu acreditada 

per ACCIÓ

Ecrowd és una plataforma regulada
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Trajectòria d’Ecrowd: l’impacte positiu

Inversors
Més de 5.000 inversors
registrats a la Plataforma.

Única
Posicionament diferencial, per a 
finançar inversions, a empreses i 
comunitats i ajuntaments,
per a transició energètica, 
sostenibilitat i "impacte positiu“.

Des de 2014
Més de 6 anys 
d’experiència en el sector.

5.700 Tm d'emissions de
CO2 evitades anualment.

Projectes
Més de 140 projectes
finançats amb impacte positiu.
Import finançat de més de
7 milions d’euros.

www.ecrowdinvest.com

http://www.ecrowdinvest.com/
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Què pot finançar Ecrowd? 

Terminis
Des d'1 fins a 8 anys.
Amortització mensual.

Imports
Prèstecs per valor d’entre
25.000 i 300.000 euros.

Finalitat
Instal·lacions amb impacte
positiu mediambiental o social
d’empreses i comunitats.

Prioritzant els inversors locals
“km0”.

Prèstecs 
col·lectius

Crowdlending

Diners procedents de
persones que recolzen el
teu projecte.



Els projectes
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Impacte positiu per a empreses i organitzacions
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Empreses, cooperatives i fundacions

Inversors
271 inversors van donar
support al projecte.
Prioritzant la pròpia
comunitat educativa
“Km0”

Objectiu
Reducció d'emissions de CO2
per la implantació d'energia
solar d'autoconsum.
Formació.

Formació 
El projecte inclou accions 
formatives en sostenibilitat i 
energies renovables per als 
alumnes de les escoles.

https://www.ecrowdinvest.com/ca/detalls/joanpelegri

https://www.ecrowdinvest.com/ca/detalls/joanpelegri
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Empreses, cooperatives i fundacions

Inversors
266 inversors van donar
support al projecte. Des
de 12.000€ a 50€.

Objectiu
Reducció d'emissions de CO2
per la implantació d'energia
solar d'autoconsum amb
bateries .

Estalvi 
Instal·lació d’energia solar 
que reduirà les emissions de 
CO2 en 96 Tm/any, a més 
d'eliminar la contaminació 
acústica dels generadors.

https://www.ecrowdinvest.com/ca/detalls/perinetwinery

https://www.ecrowdinvest.com/ca/detalls/perinetwinery
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Empreses, cooperatives i fundacions

Inversors
189 inversors van
participar en el préstec
col·lectiu.
Inversió màxima 250€.

Objectiu
Reducció d'emissions de CO2
per la implantació d'energia
solar d'autoconsum.

Estalvi 
Autoconsum 90%
Estalvi 24% energia

Emissions de 9 Tm de CO2 
evitades cada any

https://www.ecrowdinvest.com/ca/detalls/granjamascolomer

https://www.ecrowdinvest.com/ca/detalls/granjamascolomer
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Comunitats de propietaris, energètiques i regants

Inversors
107 inversors van donar
support al projecte. Des
de 1.000€ a 50€.

Objectiu
Implantació d'energies
renovables a la comunitat de
propietaris i reducció de les
seves emissions de C02.

Estalvi 
Estalvi econòmic de 2.520
€ l'any per a la comunitat, i
una reducció de les seves
emissions de C02 en unes
4Tm/any.

https://www.ecrowdinvest.com/ca/detalls/autoconsumo-huelva108-barcelona

https://www.ecrowdinvest.com/ca/detalls/autoconsumo-huelva108-barcelona
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Ajuntaments i empreses municipals

Inversors
23 veïns i veïnes van donar
participar en el préstec
col·lectiu.
Màxim 500€ per persona

Objectiu
Finançament “km0” de la
instal·lació fotovoltaica de
l’Ajuntament de Viladamat
(Alt Empordà).

Estalvi 
Estalvi anual d’uns
1.000€ en la factura
d’electricitat municipal.
Estalvi d’emissions de
CO2: 2,5 Tm anuals

https://www.ecrowdinvest.com/ca/detalls/viladamat

https://www.ecrowdinvest.com/ca/detalls/viladamat
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Ajuntaments i empreses municipals

Inversors
166 inversors van donar
support al projecte. Des
de 3.000€ a 50€.

Objectiu
La construcció de la
instal·lació fotovoltaica al
Centre Cívic Convent de Sant
Agustí de Barcelona.

Estalvi 
Estalvi anual d'emissions
de gasos d'efecte
hivernacle de 14.700 kg
de CO2eq.

https://www.ecrowdinvest.com/ca/detalls/tersa-solar-barcelona

https://www.ecrowdinvest.com/ca/detalls/tersa-solar-barcelona
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Manual per a Ajuntaments (Diba)

Préstec
L’ajuntament signa un
contracte de préstec amb
les persones que han
invertit, representades per
la PFP.

Participació
L’ajuntament contracta els
serveis d’una Plataforma de
Finançament Participatiu (PFP)
per fer la campanya

Instal·lació 
L’Ajuntament adjudica la
instal·lació d’autoconsum
a una empresa

Accés a la guia
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Altres sectors d’impacte positiu



Avantatges
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Què hi guanya la teva empresa?

Vinculació
Nova fórmula de participació
ciutadana, mitjançant
préstecs col·lectius de
persones físiques cap a la
teva empresa.

Difusió
La campanya de recaptació, a
internet i xarxes socials, donarà
visibilitat a l'aposta per la
sostenibilitat i la RSC de la teva
empresa i marca.

Menors 
interessos

Sistema d'amortització
alemany, amb quota
decreixent i menor pagament
total d'interessos.

Fidelització
Els teus socis, treballadors i
clients també hi poden
participar.

Sense 
costos ocults

No hauràs d'obrir nous comptes,
contractar noves assegurances,
noves targetes, ni nous fons o
dipòsits, etc.La instal·lació és propietat de la teva empresa des del primer dia.

No apareix
a la CIRBE



Tràmit del préstec
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Aconsegueix el teu finançament participatiu

01 02 03

Presentació
Envia’ns la documentació del projecte i de la
teva societat a projectes@ecrowdinvest.com.

En pocs dies, el nostre equip valorarà la
solvència econòmica de l’empresa, així com
la qualitat del projecte i el seu impacte positiu.

Recaptació
Un cop publicat a la nostra web, el col·lectiu
d’inversors rep una notificació de que pot
invertir en un nou projecte.

Campanya de comunicació que dóna
visibilitat a la teva empresa i marca.

Firma
Un cop acabi la recaptació es firma el
contracte del préstec, que facturarà
mensualment i Ecrowd s’encarregarà de
distribuir les quotes entre els inversors.



Com participar?
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Com invertir en un projecte?

01 02 03

Registre
Entra a la web i registra’t
gratuïtament.

Sols cal aportar DNI i justificant
bancari.

www.ecrowd.cat

Informació
Informa’t sobre el projecte a finançar
Consulta la informació del prestatari i
les persones que el gestionen
Fes preguntes
Mira com funcionarà el préstec

Inversió
Decideix l’import de la teva inversió
Des de 50€ per projecte
Transfereix l’import

Cobra quotes



Finançament participatiu ciutadà
per a la transició energètica

d’empreses, comunitats i ajuntaments

Jordi Solé Muntada 
Tel. 935 511 448
projectes@ecrowdinvest.com
www.ecrowd.cat

http://www.ecrowdinvest.com

