
 
 

 
Breu anàlisi del Crowdfunding  

a través de la Llei 5/2015, de 27 d’abril 
 

El crowdfunding o micromecenatge és una via de finançament alternativa al 

finançament bancari que consisteix en el finançament col·lectiu o en massa, 

normalment a través d’internet. 

 
Existeixen diversos tipus de crowdfunding que podríem classificar en dos 

grups: 

 

  
Aquest fenomen existeix des de fa molts anys, però no ha sigut fins fa poc, a 

conseqüència de la crisis econòmica i de l’escàs finançament bancari, que 

aquest mecanisme de finançament alternatiu ha experimentat un creixement 

notable. A Espanya la modalitat més estesa és la de donacions, però en els 

últims anys el crowdfunding lucratiu ha crescut molt, donat que moltes 

empreses han vist en aquest una bona alternativa de finançament. 

 
En aquest context de popularització del crowdfunding, el legislador ha 

considerat necessari regular el règim jurídic de les Plataformes de Finançament 

Participatiu (“PFP”), que són aquelles empreses intermediàries que posen en 

contacte a aquells que busquen finançament per el seu projecte amb aquelles 

persones que aporten capital. Aquesta regulació la trobem en el Títol V de la 

Llei 5/2015, de 27 d’abril, de foment del finançament empresarial (“LFFE”). 

 

 
Crowdfunding no lucratiu 

 
Crowdfunding lucratiu 

 
• Crowdfunding de donacions  aportació 

sense rebre cap contraprestació. 
 
• Crowdfunding de recompensa  l’inversor 

rep un bé o producte com contraprestació a 
la seva inversió. 

 

 
• Crowdlending  inversió en préstecs. 
 
 
• Crowdinvesting  inversió en capital. 
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En aquesta Llei únicament es regula el crowdfunding lucratiu, que analitzarem 

a continuació. 

 
En el crowdfunding intervenen tres subjectes: 

 
(i) Les Plataformes de Finançament Participatiu. 

 
“Empreses autoritzades l’activitat de les quals consisteix en posar en contacte, 

de manera professional i a través de pàgines web o altres mitjans electrònics, a 

una pluralitat de persones físiques o jurídiques que ofereixen finançament a 

canvi de un rendiment dinerari, anomenats inversors, amb persones físiques o 

jurídiques que sol·liciten finançament en nom propi per destinar-ho a un 

projecte de finançament participatiu, anomenats promotors” (article 46). 

 
Una de les novetats introduïdes per la LFFE és que les esmentades empreses 

han d’estar autoritzades per la Comissió Nacional del Mercat de Valors 

(“CNMV”) i han d’estar inscrites en el corresponent Registre de la CNMV 

(articles 53 i 54). La CNMV haurà de resoldre en el termini de 3 mesos des de 

que rep la documentació pertinent1 (article 57) i, en tot cas, en el termini de 6 

mesos des de la seva recepció. El registre en la CNMV ha de ser posterior a la 

inscripció en el Registre Mercantil corresponent. 

 
Les entitats que vulguin obtindre o mantindre l’autorització com PFP hauran de 

complir una sèrie de requisits relacionats amb l’exercici de l’activitat (article 55) 

i uns requisits financers (article 56). 

 
Entre els requisits relacionats amb l’exercici de l’activitat, destaquem els 

següents: han de revestir la forma de societat de capital amb durada indefinida; 

l’objecte social ha de ser exclusivament la realització de activitats de PFP; 

disposar del mitjans adequats per garantir la seguretat, confidencialitat, fiabilitat 

i capacitat de servei; i disposar d’un reglament intern. 

1 http://www.cnmv.es/portal/legislacion/ModelosN/ModelosN.aspx?id=PFP link a la web de la CNMV on està disponible 
una guia per la autorització de PFP 
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L’article 48 estableix una reserva d’activitat, és a dir, únicament aquelles PFP 

que estiguin autoritzades i inscrites podran exercir l’activitat de PFP. No obstant 

això, las PFP no podran exercir altres activitats com, per exemple, aquelles que 

exerceixen empreses de serveis d’inversió o d’entitats de crèdit. 

 
Les PFP autoritzades i inscrites podran prestar els següents serveis (article 51): 

(i) recepció, selecció i publicació dels projectes de finançament participatiu i (ii) 

desenvolupar, establir i explotació de canals de comunicació per facilitar la 

contractació de finançament entre inversors i promotors. Així mateix, les PFP 

podran prestar serveis auxiliars en els citats anteriorment. 

 
És important indicar que la CNMV han d’estar al corrent de les modificacions 

que experimentin les PFP autoritzades. En aquest sentit, algunes modificacions 

en les PFP hauran de ser sotmeses a autorització (article 58). 

 
(ii) Els inversors. 

 
“Persones físiques o jurídiques que ofereixen finançament a canvi d’un 

rendiment dinerari”. Aquests poden ser de dos tipus: acreditats i no acreditats. 

Els requisits per ser considerat inversor acreditat estan regulats en l’article 81, 

que són bàsicament disposar d’una mínima solvència econòmica. L’important 

d’aquest diferenciació és que els no acreditats estan més protegits per la Llei i 

se’ls estableixen límits a la inversió (no podran invertir més de 3.000€ en un 

mateix projecte publicat per una mateixa PFP i no podran invertir més de 

10.000€ en un període de 12 mesos en projectes d’una mateixa PFP (article 

82). 

 
(iii) Els promotors. 

 
“Persones físiques o jurídiques que sol·liciten finançament en nom propi per 

destinar-ho a un projecte de finançament participatiu”. Aquests han de complir 

una sèrie de requisits contemplats en l’article 67, que no són més que estar 

vàlidament constituït en Espanya o en un altre Estat membre de la Unió 
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Europea (persones jurídiques) o que siguin residents a Espanya o en un altre 

Estat membre de la Unió Europea (persones físiques) i que no estiguin (o els 

seus socis en el cas de persones jurídiques) inhabilitats o complint condemna 

per comissió de delictes o faltes contra el patrimoni, el blanqueig de capitals, 

l’ordre socioeconòmic, la Hisenda Pública i la Seguretat Social. 

 

Analitzats els tres subjectes que intervenen en el crowdfunding és necessari 

analitzar l’element primordial d’aquesta figura de finançament que és el 

projecte. El projecte és la idea que requereix de finançament. Si no hi ha 

projecte no hi ha crowdfunding. 

 

Els projectes únicament poden ser de tipus empresarial, formatiu o de consum 

(article 49) i el finançament d’aquests pot consistir en: (i) captació de fons a 

través de préstecs (crowdlending) o (ii) captació de fons a través de l’adquisició 

d’accions, participacions o altres valors representatius de capital i obligacions 

del promotor (crowdinvesting). 

 

La LFFE estableix una sèrie de límits en relació amb els projectes: (i) les PFP 

s’asseguraran de que cap promotor tingui publicat simultàniament en la 

plataforma més d’un projecte; i (ii) un import màxim de captació de fons (2 

milions d’euros o 5 milions en cas de que el projecte es dirigeixi exclusivament 

a inversos acreditats). 

 

Per últim, és important destacar un aspecte molt important, i el qual la Llei fa 

especial èmfasis, que és la informació. 

 

Per un costat, la informació sobre el projecte. Les PFP hauran de publicar una 

descripció del projecte “de forma concisa i en un llenguatge no tècnic, que 

proporcioni la informació necessària per permetre a un inversor mitja un judici 

fundat sobre la decisió de finançament del projecte” (article 70). Així mateix, 

hauran d’incloure la informació addicional que estableix la LFFE depenent de si 

el finançament es capta: (i) mitjançant préstec (articles 75 i 76) o (ii) mitjançant 

la emissió de valors (articles 78 i 79). 
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I per l’altre costat, les obligacions d’informació general que han de incloure les 

PFP en les seves pàgines web (article 61). S’estableix també que la informació 

ha d’incloure’s de forma accessible, permanent, actualitzada, gratuïta i 

fàcilment visible en la pàgina web de la PFP.  

 
Una última reflexió: com assessors en crowdfunding, observem que aquest 

sistema alternatiu de finançament s’està consolidant en el mercat, està 

generant nous escenaris jurídics i nosaltres, com advocats, hem de conèixer el 

seu funcionament.  
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