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Descripció de la iniciativa

ECrowd! és una plataforma web de finança-
ment participatiu amb llicència de la CNMV 
amb la qual es poden aconseguir préstecs 
col·lectius per finançar inversions destinades 
a l’estalvi energètic, les energies renovables i 
la sostenibilitat en general a través de la im-
plantació de tecnologies més eficients que 
les que se substitueixen.

ECrowd! és la plataforma en línia per al fi-
nançament col·lectiu d’inversions rendibles i 
amb impacte positiu en la societat i el medi 
ambient. Posa en contacte directe promotors 
de projectes que necessiten un préstec amb 
inversors responsables que cerquen diversifi-
car amb un rendiment més alt. A més, amb la 
inversió directa en aquests projectes es con-
tribueix tant a la millora de l’economia local 
com a fer un món més sostenible.

El crowdfunding permet a organitzacions i 
empreses finançar-se directament per un 
grup gran i divers de persones, el crowd, sen-
se haver de demanar diners ni a un banc ni a 
cap altra entitat financera tradicional. Amb 
el crowdlending, les persones deixen directa-
ment una quantitat de diners determinada a 
una empresa a canvi d’un retorn financer es-
tipulat en un contracte de préstec. Els avan-
tatges per a les empreses són aconseguir el 
finançament que els bancs no els proporcio-
nen, la diversificació de les fonts de crèdit o 
simplement raons comercials. Per als petits 
prestadors, els avantatges són una  rendibili-
tat més elevada, la transparència en l’ús que 

Finançament participatiu
Una plataforma web per generar 
una economia sostenible i solidària

es fa dels seus diners i la possibilitat de ge-
nerar un impacte positiu amb aquests fons.

Aquest nou model ha crescut amb rapidesa en 
els darrers anys a causa de diversos factors: 

•  El ràpid desenvolupament d’internet i de les 
noves tecnologies en línia amb què les per-
sones se senten cada vegada més còmodes 
fent transaccions per internet.

•  El gran rebuig envers la banca per la crisi fi-
nancera i per tots els escàndols que han anat 
sorgint al seu entorn.

•  La demanda dels inversors d’alternatives més 
rendibles, ètiques i transparents als produc-
tes i serveis financers tradicionals, sobretot 
des de l’inici de la crisi financera global.

Projectes: 
www.ecrowdinvest.com/ca/ver-inversiones

Objectiu del Compromís Ciutadà per la Sos-
tenibilitat: 8. Progrés i desenvolupament: 
de la preocupació per la sostenibilitat a una 
economia que s’hi fonamenti.

Durada: L’empresa es va constituir el 2014 i 
poc desprès es va instal·lar a la incubadora 
d’Almogàvers de Barcelona Activa, ara en fase 
de creixement i, de fet, el 2015 van aconseguir 
154.000 euros amb la plataforma Crowdcube 
de finançament col·laboratiu per a empreses. 
El 2015 l’empresa ha finançat sis projectes i 
ha mogut 286.000 euros. Amb un augment de 
projectes finançats superior al 1.000% res-
pecte del 2014. Pel 2016 esperen un augment 
superior al 300% respecte del 2015.
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Indicadors associats
Valors destacables de la bona pràctica: 
Col·laborativa, innovadora, comunicativa, re-
plicable, pedagògica...

Impulsor: ECrowd!

Contacte: Jesús M. Murillo, gestor de projec-
tes | jmmurillo@ecrowdinvest.com | Llacuna, 
162, oficina 313. 08018 Barcelona | 935 511 
448 | www.ecrowdinvest.com/ca/

Col·laboradors: ENISA - Empresa Nacional de 
Innovación, SA, Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme, Barcelona Activa, ACCIÓ Generalitat 
de Catalunya, Confianza Online, Lemon Way.

El 2015 s’han impulsat 
6 projectes i 
promogut 286.000 € 
d’inversions.
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