
 

 

 

 

Helena Viñes Fiestas 
Consellera 

 

Estudis i títols 

▪ Llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona 

▪ Programa de postgrau sobre economia llatinoamericana al Centro de Estudios Internacionales 

▪ Màster a la London School of Economics and Political Science 2001-2002 

 

Actividades profesionales 

Mayo 2021-Actualitat Consellera de la Comissió Nacional del Mercat de Valors 

Presidenta de la Plataforma de la UE sobre Finances Sostenibles (des de febrer 

2023) 

Membre del Grup d'Experts d'Alt Nivell del Secretari General de les Nacions 

Unides (des d'abril del 2022) 

Membre del Consell Assessor de Clima i Medi Ambient del Banc Europeu 

d'Inversions (BEI) (des del 2021) 

Oct2020-Abril2021 Relatora d’un dels grups de treball de la Plataforma de la Unió Europea sobre 

finances sostenibles 

 Assessora sènior del Grup BNP Paribas sobre finances sostenibles, alhora que 

dirigia les activitats d’stewardship (diàleg amb les empreses i supervisora 

d’estratègia i vot en assemblees generals) i polítiques públiques per a la 

gestora d’actius del grup en què, a més, era subdirectora de sostenibilitat 

2008-Oct2020 Membre del Grup d’experts tècnics de la Comissió Europea sobre finances 

sostenibles 

Membre del consell de la xarxa d’inversors institucionals sobre canvi climàtic, 

consellera a la presidència de Foment i membre del Comitè sobre canvi 

climàtic i finances sostenibles de l’agència francesa de supervisió de mercats 

financers AMF 

 Membre del consell tècnic de la Transition Pathway Initiative i del comitè 

administratiu de la iniciativa sobre climate lobbying al Regne Unit 

2005 – 2011 Assessora de polítiques al Departament de Polítiques i Incidència d’Oxfam GB 

i, amb anterioritat, va ser analista d’ESG a l’agència de qualificació de 

responsabilitat corporativa Core Rating 

 



Publicacions, conferències i altres activitats 

▪ Ha escrit diversos capítols per a llibres especialitzats, un llibre i nombrosos articles de fons. És 

citada amb assiduïtat als mitjans de comunicació, sobretot pels especialitzats en finances i 

desenvolupament sostenible.  

 


