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Model financer tradicional VS Model crowdlending 

Model crowdlending 

Empresa o institució 

Institució financera   
Banc 
Fons 

Model financer tradicional 

Empresa o institució 



El crowdlending - una solució de finançament a mida  

Probabilitat  
de rebre  
finançament 

Volum de finançament 

Projectes  
d’inversió entre   

30k€ y 2M€ 

ECrowd! financia on altres no ho fan 

Cicle de finançament complet en aproximadament 8 setmanes 

Anàlisi basada en el futur i en el fluxe de 
caixa i no només en el passat i el balanç 

Futuro Pasado 



Un sector en ple creixement i regulat per la CNMV 
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2014 

 
 
 
 
 

2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

3 M€ 

12 M€ 

20 M€ 

Volum de préstecs de  
plataformes de crowdlending 

(milions d’euros) 
 

 
40 M€ 

250 % 
creixement anual 

Activitat supervisada per la CNMV com a  
Plataforma de Finançament Participatiu (PFP)  

Llei 5/2015 
 
 

Entitat de finançament alternatiu 
acreditada per ACCIÓ 



¿On financem?: On hi ha una comunitat que es beneficia del projecte 

Ajuntamients que volen utilitzar noves fòrmules de 
participació ciutadana per finançar-se amb els seus 
propis veïns. 

Tot tipus d’edificis i serveis públics, com escoles,  
biblioteques, centres esportius i altres serveis  
comunitaris. 

Comunitats de propietaris. comunitats de regants i 
altres organitzacions similars. 

Empreses privades i autònoms de tot tipus  
amb fluxes d’ingressos previsibles. 



Ecrowd! financia molts tipius d’inversions amb impacte positiu 



Finançament d’energia solar per a l’Ajuntament de Viladamat 



Finançament de bateries d’energia solar per a particulars 



Cost del finançament 

- Costos de preparació del projecte 

- Anàlisi i Due diligence 

- Campanya de marketing 

Gestió dels pagaments als inversors,  
i seguiment del projecte 

C
ost real del préstec 

Pagament de quotes als inversors 
(capital + interessos) cada mes 

Mensual (Quotes) 

Un sol cop (comissió d’èxit) 
Un préstec i res més: 

No cal contractar cap altre  
producte financer 

Terminis de finançament: 
De 1 a 5 anys, amb possibilitat  
d’arribar fins als 7 anys 
 



6 avantatges de finançar-se amb Ecrowd! 



6 avantatges d’invertir amb Ecrowd! 

1Puedes 
escoger en 

qué proyecto 
invertir 

6  
4 5

  

2 Inviertes en 
economía 

real 

Contribuyes a 
mejorar 
nuestro 
entorno 

 Obtienes 
mejor 

rentabilidad 
que en un 

banco 

Puedes crear tu 
propia cartera 
de inversión 

3 Inviertes en 
proyectos de 

impacto positivo 



FINANCIACIÓN COLECTIVA, 
IMPACTO POSITIVO 

 

 



Ecrowd! en xifres - més de 75 projectes finançats 

4670 tones d’emissions de CO2 evitades,   
l’equivalent a plantar 467.000 arbres. 

1.017.148 € de quotes cobrades pels inversors. 

2809 inversors registrats. 

3,9 milions € en préstecs col·lectius. 
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