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Nom de la solució Finançament participatiu ciutadà d’inversions en sostenibilitat 

Empresa 

 
ECROWD INVEST PLATAFORMA DE FINANCIACIÓN PARTICIPATIVA, S.L. 
 

 

Contacte 

Jordi Solé Muntada 

jsole@ecrowdinvest.com 

www.ecrowd.cat 

Producte/servei 

 
Préstecs a empreses per a finançar instal·lacions relacionades amb les energies 
renovables o per a inversions en la millora de l’eficiència.  
 

Objectiu 
Finançar les inversions de l’empresa de forma participativa, amb aportacions de 
persones i no de bancs.  

Estadi 
Plataforma operativa des de 2014 i amb més de 5.000 inversors registrats, que ha 
finançat inversions per valor de més de 7 milions d’euros.  

Proposta de valor 
Descripció breu 
de la solució que 
s’aporta 

 
 
A la plataforma Ecrowd, la campanya de recaptació de l’import del préstec col·lectiu 
passa a ser una promoció pública dels valors de l’empresa, de la seva marca o 
producte, de la seva aposta per la sostenibilitat i la RSC, i del seu impacte positiu 
en la societat i el medi ambient. 
  
 
 

Necessitat/s a les 
que respon 

Finançament per a inversions en instal·lacions o millores en instal·lacions, 
relacionades amb la millora de la sostenibilitat de l’empresa. 
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Amb qui podeu 
treballar/fer 
networking 

 
- Empreses amb activitat consolidada (amb resultats i fons propis positius) 

que hagin de fer inversions per millorar la seva eficiència o per instal·lar 
energies renovables.  

 
- Comunitats de propietaris, de regants, energètiques...  

 

Oportunitats que 
ofereix la solució 

 
Els diners arriben a l’empresa identificats amb noms i cognoms, de forma que pot 
ser una atractiva eina per a fidelitzar i captar clients, tant durant la campanya de 
recaptació com amb promocions comercials específiques posteriors. 
 

Observacions 
Imatges 

 
Alguns exemples de campanyes d’èxit realitzades a Ecrowd recentment:  
 
Celler Mas Perinet: https://www.ecrowdinvest.com/ca/detalls/perinetwinery 
 

 
 
Escola Joan Pelegrí: https://www.ecrowdinvest.com/ca/detalls/joanpelegri 
 

 
 
 

 


