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CaixaBank inverteix 2.400 milions d'euros en projectes 
d'energia renovable 

 
 

 L'entitat està registrant el 2020 un finançament record en aquest tipus 

d'energia. 

 

 Les iniciatives fotovoltaiques suposen el 62,5% del total de la inversió 

durant els vuit primers mesos de l'any. 

 

 

Barcelona, 1 d’octubre de 2020 

CaixaBank ha invertit durant els vuit primers mesos de 2020 més de 2.700 milions d'euros 

en projectes energètics, dels quals 2.400 milions corresponen a iniciatives de generació 

d'energies renovables. D'aquesta manera, CaixaBank està registrant un finançament record 

d'aquest tipus d'energia. Només fins a agost de 2020 ja s'ha assolit la xifra aconseguida en 

tot l'exercici anterior. 

La principal part de la inversió directa, uns 1.500 milions d'euros, s'ha destinat a projectes 

d'energia fotovoltaica. Per la seva part, la inversió en energia eòlica ha assolit els 600 milions 

d'euros i altres tecnologies de generació renovable han aconseguit finançament per 300 

milions d'euros. Addicionalment s'han subscrit préstecs per import de 300 milions d'euros 

relacionats amb el transport i la liqüefacció de gas natural, tecnologia imprescindible per 

possibilitar la implantació a gran escala de la generació renovable.  

Durant els vuit primers mesos de 2020, CaixaBank ha formalitzat préstecs a Espanya  per 

més de 1.600 milions d'euros, tots ells relacionats amb fonts de generació renovables. Això 

representa un 26% més que en tot l'exercici 2019 (1.270 milions d'euros) i mostra el 

compromís de CaixaBank amb el medi ambient, amb  la societat i amb els principals 

promotors del sector. 

800 milions d'euros en projectes internacionals 

En l'àmbit internacional, CaixaBank ha invertit 800 milions d'euros durant 2020 en projectes 

de generació d'energies renovables, destacant el continuat compromís amb l'energia eòlica, 

tant onshore com offshore. Entre les principals operacions internacionals de 2020 

sobresurten les dues realitzades a Xile, amb un total de més de 800 MW, així com diverses 

operacions a el Canadà que sumen més de 500 MW.  
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L'entitat ha participat a més en dues operacions emblemàtiques d'eòlica marina a França i 

el Regne Unit, amb una potència instal·lada de més de 1.500 MW. CaixaBank compta ja 

amb 16 operacions finançades en aquest segment. 

També destaca l'activitat realitzada en fotovoltaica als EUA, amb més de 900 MW finançats. 

Amb tot, CaixaBank s'ha convertit en una de les entitats líders del sector. 

32.000 MW renovables des de 2011 

Des de 2011, CaixaBank ha finançat projectes d'energies renovables amb una potència 

instal·lada de més de 32.000 MW. L'exposició de la cartera d'energia de CaixaBank suposa 

un 51% del total de finançament de projectes. D'aquests, un 62% corresponen a projectes 

d'energies renovables. 

Actualment, la cartera d'energia renovable de CaixaBank està integrada en un 58% per 

projectes eòlics; en un 31% per fotovoltaics; en un 10% per termosolars; i l'1% restant per 

unes altres tecnologies. 

CaixaBank, compromès amb el finançament sostenible 

CaixaBank està reforçant la implementació dels principis d'inversió responsable i la seva 

aposta per la inversió sostenible com a estratègia per gestionar els riscos globals. En la seva 

activitat dona suport a iniciatives respectuoses amb el medi ambient i que contribueixin a 

prevenir i mitigar el canvi climàtic i la transició cap a una economia baixa en carboni. 

D'aquesta manera, CaixaBank es consolida com una de les entitats líders en finançament 

sostenible i, segons el rànquing Dealogic corresponent al primer semestre de 2020, ja és  el 

segon banc d'Europa en finançament verd. 

 


