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CaixaBank, líder en finançament sostenible de la banca 
espanyola a Europa durant el primer semestre de l'any 

 

• Refinitiv situa a l'entitat com a cinquena a Europa en aquesta mena de 

finançament, sent el banc espanyol més ben posicionat al rànquing. 

 

• CaixaBank ha concedit 7.200 milions d'euros en finançament sostenible 

durant la primera meitat de l'any, un 45% més respecte al volum finançat 

durant tot el 2020. 

 

• A més, el banc ha participat a Espanya i Portugal en emissions de bons 

ESG per 14.600 milions d'euros al primer semestre, el que suposa duplicar 

les dutes a terme durant la totalitat del 2020. 

 

• CaixaBank es posiciona com l'entitat amb major volum d'emissions 

pròpies en euros de Bons Verds i Socials. 

 

 

Barcelona, 16 d’agost del 2021 

CaixaBank és l'entitat líder en finançament sostenible de la banca espanyola a Europa durant 

el primer semestre de l'any, segons la classificació de Refinitiv, qui situa al banc com a cinquè 

a Europa en aquesta mena de finançaments. 

CaixaBank ha concedit 7.200 milions d'euros en finançament sostenible a la primera meitat 

del present exercici, un 45% més respecte al volum finançat durant tot el 2020, consolidant-

se com un dels focus d'activitat de l'entitat. 

D'aquesta quantitat, Refinitiv ha considerat 5.900 milions de dòlars per a l'elaboració del seu 

rànquing (mireu l’annex), els procedents de les operacions a les quals CaixaBank és 

considerada per aquesta plataforma d'informació com a entitat de màxima rellevància o top 

tier lender. 

Una part rellevant del finançament sostenible s'ha formalitzat sota el format de préstecs 

sostenibles (ESG-Linked), que vinculen el tipus d'interès del finançament a objectius 

sostenibles (KPIs o Ràtings ESG). A aquesta categoria, el 2021 CaixaBank ha tancat 38 

operacions per valor de 3.730 milions d'euros. Entre elles, destaquen el finançament sindicat 

d'Acciona, el major finançament sostenible fins avui a Espanya i pionera a nivell global en 

garantir els impactes plantejats com a objectius en el finançament, el sindicat d'Atresmedia, 

que es va convertir al primer préstec sostenible a Espanya al sector audiovisual o els 
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finançaments sostenibles sindicats formalitzats per Naturgy, Roca o Werfen. A totes 

aquestes transaccions, CaixaBank ha actuat com a Coordinador de Sostenibilitat i Agent. 

D'altra banda, CaixaBank ha realitzat 8 préstecs verds per valor de 211 milions d'euros. Els 

préstecs verds es caracteritzen per finançar projectes amb un impacte positiu directe a 

matèria mediambiental. Dins d'aquesta categoria, destaca el finançament concedit al febrer 

a l'Àrea Metropolitana de Barcelona per finançar el seu programa de mobilitat sostenible o 

el Project Finance d'energia renovable de Cúbico, totes dues operacions públiques. 

Pel que fa a l’àmbit transaccional, CaixaBank està liderant la innovació a Espanya en aquest 

segment de productes, mobilitzant 3.340 milions d'euros en 9 operacions vinculades a 

productes transaccionals, on destaquen diverses operacions formalitzades amb Endesa, 

amb qui l'entitat va formalitzar ja el 2020 el primer factoring sostenible del mercat espanyol. 

14.600 milions d'euros en emissions sostenibles 

Pel que fa a l'activitat de mercat de capitals, durant el primer semestre el banc ha participat 

a Espanya i Portugal en emissions de bons ESG per 14.600 milions d'euros, la qual cosa 

suposa duplicar el volum total registrat el 2020. En concret, ha participat el 2021 com 

bookrunner en l'emissió de 13 bons qualificats com a verds, socials o sostenibles. 

A l'activitat sostenible desenvolupada per CaixaBank durant el primer semestre al mercat de 

capitals, destaquen els Bons Verds o Sostenibles de Red Elèctrica, Telefónica, Iberdrola o 

Enel, i les emissions del Bo Sostenible de la Comunitat Autònoma Basca, Comunitat de 

Madrid i Andalusia. 

Per part seva, CaixaBank ha continuat apostant per una política de funding vinculada a la 

sostenibilitat. Així, durant el primer semestre de l'exercici, ha realitzat quatre emissions de 

bons, tres verds i un social, per un import de 3.000 milions d'euros i 500 milions de lliures. 

Amb això, l'entitat suma set emissions al mercat de Bons Verds i Socials des de 2019, per 

un volum total de 6.000 milions d'euros i 500 milions de lliures. Això situa a CaixaBank com 

l'entitat financera amb major volum de Bons ESG en el mercat euro. 

CaixaBank és una de les entitats financeres més compromeses amb la sostenibilitat, atès 

que el seu Pla de Banca Socialment Responsable recull cinc importants principis d'actuació 

que suposen una contribució directa als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les 

Nacions Unides 

L'entitat secunda, mitjançant la seva activitat, iniciatives i projectes respectuosos amb el 

medi ambient, que contribueixin a prevenir i mitigar el canvi climàtic, a impulsar la transició 

cap a una economia baixa en carboni i el desenvolupament social. 
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ANNEX 

1H 2021 EMEA Green & ESG Loan League Table - Top Tier Lender  

Rank Lender Parent  Volume (m)(USD)  Total Deals 

1 Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA [Credit Agricole CIB]                          8.338,63  54 

2 BNP Paribas SA                          7.673,30  60 

3 UniCredit                          6.077,74  44 

4 Deutsche Bank AG                          6.006,88  41 

5 Caixabank SA                          5.902,54  41 

6 Societe Generale SA                          5.852,98  48 

7 Citi                          5.429,74  37 

8 HSBC Banking Group                          5.327,81  39 

9 Banco Santander SA                          5.094,06  40 

10 ING Group                          4.700,63  38 

11 JP Morgan                          4.660,01  32 

12 BofA Securities                          4.458,60  33 

13 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                          4.242,00  29 

14 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                          4.023,38  31 

15 Natixis SA                          4.021,13  25 

16 Mizuho Financial Group Inc                          3.818,99  26 

17 Barclays                          3.718,07  28 

18 Intesa Sanpaolo SpA [ISP]                          3.578,38  24 

19 Commerzbank AG                          3.449,09  27 

20 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [BBVA]                          3.311,46  30 

Font: Refinitiv 

 


