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Introducció
Aquest estudi ha estat promogut per
CataloniaBio & HealthTech, resultat de la
integració de CataloniaBio i HealthTech Cluster.
La nova associació representa el sector
d’una manera més transversal, promovent la
convergència de biofarmàcia, tecnologia mèdica
i salut digital, per aportar solucions valuoses a
l’atenció sanitària.
El sector català de ciències de la vida i la salut,
en què aquest document se centra, continua
mostrant signes de fortalesa a mesura que les
empreses augmenten la seva capacitat d’atreure
inversió estrangera i els projectes de recerca i
desenvolupament avancen cap a les fases finals.
Aquests són dos dels principals missatges de la
segona edició d’aquest Estudi sobre la inversió
en biomedicina a Catalunya, que presenta els
principals indicadors d’inversió del 2017.
El seguiment d’indicadors de rellevància és
un aspecte clau en l’evolució de les nostres
empreses i contribuirà a donar a conèixer la
recerca i la innovació pionera que s’està duent a
terme en medicaments i tecnologies mèdiques
per l’ecosistema català.

L’objectiu de l’estudi és proporcionar una anàlisi
específica de la inversió com a base perquè els
diferents agents identifiquin tendències globals
i locals any rere any, i reflexionar sobre les
decisions estratègiques per afrontar amb èxit
els reptes de futur.
L’estudi analitza un univers de més de 200
empreses, la gran majoria d’elles membres
de CataloniaBio & HealthTech, amb seu a
Catalunya, dedicades al desenvolupament de
producte (biotecnologia, diagnòstic, dispositius
mèdics, etc.), serveis científics i no científics,
empreses farmacèutiques i entitats d’inversió
especialitzades, i s’ha complementat amb
informació obtinguda a partir de bases de
dades públiques.
Podeu enviar-nos comentaris i suggeriments a
secretaria@cataloniabio.org
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El sector biotecnològic a nivell internacional
inicials (IPO) més robustes, i l’entorn per a les empreses de nova
creació es va tornar més favorable. Un pipeline sòlid per part
de les empreses biotecnològiques privades recolzat per una
combinació d’inversors tradicionals i estratègics va mantenir el
mercat actiu.

A nivell mundial, la indústria de la biotecnologia està tornant
a l’estabilitat després d’anys de creixement exponencial. El
finançament total del sector va augmentar un 12% el 2017, amb
importants diferències entre els Estats Units (+42%) i Europa
(-51%). Després d’un inici feble, la segona meitat de l’any va
reportar operacions de seguiment (follow-on) i ofertes públiques

Capital aixecat als Estats Units i Europa (milions de dòlars) – Sector Biotech, 2017
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El 2017, una part de la volatilitat mundial present el 2016 es
va reduir i això es va evidenciar en el repunt de la capitalització
global del mercat biotecnològic, que va augmentar un 23% a
nivell mundial. No obstant això, les altes valoracions, la liquiditat
de les start-ups, i la incertesa sobre les reformes fiscals van
provocar l’estancament en fusions i adquisicions (M&A). El
volum i el valor total de les fusions i adquisicions al sector
van caure gairebé un 20% l’any passat, amb l’excepció de les
empreses de tecnologies mèdiques on van créixer un 50%.
Gran part d’aquestes operacions de l’any 2017 va ser impulsada
per tres eixos estratègics: la necessitat del creixement inorgànic
per cobrir els dèficits d’ingressos, la recerca d’economies
d’escala davant clients cada vegada més consolidats, i l’accés a
línies de producte complementàries o nous territoris geogràfics.
Els acords il·lustren la demanda de productes en àrees de
creixement, com ara l’oncologia i les teràpies biològiques.
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Follow-on i altres

IPO

Contràriament a l’evolució de les fusions i adquisicions, les
aliances estratègiques s’han mantingut estables. La quantitat
de col·laboracions ha augmentat un 2% el 2017, d’acord amb la
despesa global assignada a aquestes operacions.
Pel que fa a la despesa global en recerca i desenvolupament
(R+D), 2017 ha establert un nou rècord. Actualment, hi ha un
gran nombre d’innovacions en pipeline, amb grans empreses
farmacèutiques i petites start-ups obrint horitzons amb
mecanismes sense precedents i nous medicaments. Tanmateix,
les reaccions dels governs i dels cercles públics als preus
biofarmacèutics i la priorització per revisar les aplicacions de
genèrics i biosimilars poden suposar algunes amenaces per
assolir nous màxims en la inversió en R+D el 2018.
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El sector biotecnològic
 a Europa
Les altes valoracions i el volum de
capital aixecat al 2016 han estat
seguits per una menor recaptació de
capital, més en línia amb els anys
anteriors. El 2017, les operacions de
seguiment (follow-on) s’han convertit
en la primera font de finançament,
representant el 36% de l’import total
aixecat. Les empreses d’inversió van
reafirmar la seva posició com a agent
dinamitzador del mercat contribuint
amb el 29% del total, en un any en el
qual moltes d’elles s’han dedicat a
aixecar els seus propis fons. Els nivells
de deute sense precedents de 2016
s’han vist considerablement matisats,
ja que una gran operació va esbiaixar
els resultats, i ara representen el 15%
del capital. Finalment, les ofertes
públiques inicials (IPO) han arribat a un
nou màxim i s’espera que mantinguin la
tendència alcista.

Capital aixecat a Europa (milions de dòlars) – Sector Biotech, 2017
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Pel que fa al finançament, les primeres operacions de 2018 fan
preveure un clima positiu de finançament privat alimentat pel
bon ritme d’innovació i empreses d’inversió amb nous fons. Els
inversors corporatius amb ganes de participar en etapes inicials
de recerca, els inversors del mercat públic que volen entrar
abans d’una sortida a borsa, i inversors poc convencionals que
volen obtenir rendibilitat a llarg termini, també augmenten les
alternatives d’obtenir finançament.
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Quant a les operacions de fusions i adquisicions, és probable
que es duguin a terme més acords el 2018, donat el potencial
del sector i un major nombre d’empreses grans cercant
oportunitats entre empreses competidores de menor dimensió
i amb grans creixements. Els compradors no tradicionals ben
capitalitzats, siguin gegants tecnològics o nous agents sanitaris
o financers, també es mostren interessats en les mateixes
oportunitats.
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Inversió en biomedicina a Catalunya
Nombre d’operacions i capital aixecat el 2017

102 M€
aixecats

L’any 2017 es van aixecar 102 milions
d’euros, amb un volum mitjà per operació
de 3,74 milions
El 2017 es van dur a terme 30 operacions de
finançament a Catalunya, a través de les quals el
sector va recaptar 102 milions d’euros.
Les inversions més grans (> 15 milions d’euros) van
representar el 10% del total, mentre que el 52% de
les operacions va superar els 2 milions d’euros.

30 operacions
Fonts de finançament de les operacions el 2017

Empreses de
desenvolupament de producte

Empreses de serveis

8%

7%

3%
2%
6%
1%

6%

33%
14%

6%
8%

74%
15%
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Hi ha variacions significatives en
l’estratègia financera seguida per
empreses de diferents tipologies

18%

Capital Risc

Acords de llicència

Deute públic

Deute privat

Inversors institucionals

Crowdfunding

Socis industrials

Family, Friends and Fools (FFF)

Mercat Alternatiu Bursàtil (MAB)

Emprenedors

Business Angels / Family Ofﬁces

Altres

Les empreses de capital risc són el principal
inversor (33%) en empreses de desenvolupament de
producte. Aquestes també confien en el deute públic
(18%) i en inversors institucionals (15%), que han
estat la font de finançament en les operacions més
grans de l’any. Addicionalment, els socis industrials
i el mercat alternatiu bursàtil (MAB) han contribuït
amb el 14% del capital total aixecat.
Les empreses de serveis es van finançar
principalment amb deute privat (74%), seguit
d’emprenedors (14%), family, friends and fools (7%) i
socis industrials (6%). El deute privat també ha estat
la principal font de finançament de les empreses
farmacèutiques.
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Accions de cada actor després de les diferents rondes d’inversió el 2017

Empreses de desenvolupament de producte
6%

88%

1a ronda

3%

Després de la tercera ronda, els
fundadors representen gairebé la meitat
de les accions totals

2%

1%

64%

2 ronda
a

49%

3a ronda

Fundadors

Business angels/Family ofﬁces

17%

25%

Centre públic

1% 15%

1%

19%

3%

6%

Capital risc

Altres

Els fundadors acaben la primera ronda amb un 88%
de la participació total i, al final de la tercera ronda,
el seu control disminueix al 49%.
Els business angels i family offices són socis
financers recurrents per a les empreses de
desenvolupament de producte. Posseeixen el 6%
després de la primera ronda i acaben la tercera ronda
amb un 25% de les accions totals.
Altres agents amb participacions rellevants són les
empreses de capital risc, que incrementen el seu
percentatge d’un 2% a un 19% a la darrera ronda.

Origen geogràfic dels inversors actuals en relació al percentatge d’accions

Internacional

Hi ha un percentatge creixent d’accions
en mans d’inversors internacionals

16%
Resta d’Espanya

8%
Els inversors d’origen català controlen un 76% del
capital, mentre els inversors internacionals i els que
provenen de la resta d’Espanya concentren un 16% i
un 8% respectivament.

76%
Catalunya
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Temps operant amb el cash disponible sense necessitat d’aconseguir nou finançament per a les
empreses de desenvolupament de producte

Al voltant del 41% de les empreses
hauran de recórrer a noves fonts de
finançament en menys d’un any

41%
34%

33%

50%

25%
86%

%

de les empreses
que facturen

<1 any 1-2 anys >2 anys

El 41% de les empreses de desenvolupament de
producte calcula que el temps de supervivència amb
els recursos disponibles és inferior a un any, amb
ingressos en el 33% dels casos. D’altra banda, el
25% afirma que no serà necessari dur a terme més
operacions en un període de més de dos anys, ja que
el 86% d’elles ja té ingressos que asseguren la seva
sostenibilitat. L’altre 34% estima poder esperar entre
un i dos anys, amb la meitat d’empreses facturant.

Operacions de les empreses d’inversió catalanes el 2017

31 operacions
Capital compromès (M€)
+74%

Les empreses d’inversió catalanes han
realitzat un total de 31 operacions
valorades en 56 milions d’euros

Capital desemborsat (M€)
+84%

55,7

47,1

31,9

25,7

48%

33%

57%

29%

2016

2017

2016

2017

Total

Catalunya

Distribució de les operacions per tipus i geograﬁa

56%
12

29%

Total

Catalunya

Nombre total d'operacions noves vs. follow on
Noves

Follow on

Drug
biomedicina a Catalunya 2018 11
| EY 2018
11 Estudi sobre la inversió en
discovery

+74%

+84%

55,7

47,1

31,9

25,7
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Distribució de les operacions per tipus i geograﬁa

Noves

56%

Drug
discovery

11

29%
4

71%

Follow on

Medtech

11

5

36%
15

Total
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Operacions de drug discovery
Operacions medtech
Operacions dutes a terme a Catalunya
El 2017, les empreses d’inversió amb seu a Catalunya van realitzar
un total de 31 inversions. Els recursos financers compromesos van
ascendir a 56 milions d’euros, dels quals el 33% es va destinar a
rondes de finançament d’empreses catalanes. El valor d’aquestes
operacions va augmentar un 74% respecte a l’any anterior, el que
significa que el valor mitjà per transacció s’ha disparat el 2017.
Les rondes d’inversió en empreses de drug discovery segueixen
sent les més comunes (71%), mentre que medtech representa el
29% restant.
Quan es comparen operacions d’inversió recurrents i noves
inversions hi ha un equilibri total. La meitat de les operacions es
van iniciar des de zero l’any 2017, mentre que les transaccions
restants van ser de seguiment (follow-on). Aquest fet indica
que les empreses estan aconseguint mantenir la confiança dels
inversors.
Les empreses de capital risc destaquen que el 2017 ha deixat
resultats positius i diverses millores que van més enllà de la xifra
d’inversió total. Els inversors afirmen que s’han consolidat tres
grans tendències:

1 Rondes d’inversió més grans: Els inversors estan menys

interessats en inversions fraccionades. Per tant, el capital a
aixecar s’acumula en menys rondes però de més valor.

2 Increment de la participació dels fons internacionals: El

volum d’inversions estrangeres realitzades a Catalunya ha
augmentat el 2017 i més fons de capital risc internacionals
mostren voluntat d’invertir a la regió. S’estima que la seva
contribució serà clau en un futur pròxim, ja que actualment
hi ha un nombre important d’empreses que esperen obrir
rondes de finançament de dimensions considerables en
fases avançades que no poden cobrir els inversors locals.
En aquest context, l’ecosistema haurà de reforçar la seva
visibilitat internacional per enfortir els seu múscul financer.

Evolució dels equips directius: Entre les empreses en etapes
3  
inicials (rondes de capital llavor), es percep que la qualitat
dels CEOs millora i que cada cop estan més preparats, i
són més flexibles i receptius als canvis. No obstant això, els
experts afirmen que en etapes més avançades (rondes A),
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encara hi ha marge de millora quant a les expectatives de
qualitat, credibilitat i nivells d’experiència que els inversors
busquen en els CEOs. A més, els inversors analitzen cada
vegada més les capacitats d’altres membres de l’equip, com
el director científic i el director mèdic, que es consideren clau
per a un bon disseny i implementació d’assajos clínics.
Els experts en capital risc coincideixen en afirmar que el
finançament total realitzat el 2016 pel sector biomèdic català era
un salt quàntic massa gran tenint en compte els anys anteriors,
i que no es pot esperar aquest tipus de creixements anuals de
manera recurrent. La majoria considera que el 2017 ha complert
les expectatives i que la conjuntura política actual no va tenir un
impacte significatiu en les inversions. D’altra banda, destaquen
la importància de l’acord realitzat per Stat Diagnostica com una
fita molt significativa per a la indústria, ja que la companyia ha
completat tot el procés (des del llançament inicial fins a la venda a
una empresa farmacèutica).
Tenint en compte l’inici de 2018, hi ha un ampli consens en que
aquest any s’assemblarà al 2017. Les empreses de capital risc
esperen més sortides (exits), ja sigui a través de vendes o IPOs.
A més, algunes empreses d’inversió estan recarregant els seus
fons, el que suposa que el seu espai hagi de ser cobert per altres
agents, com ara business angels.
Per tal que les empreses biomèdiques i tecnològiques tinguin èxit,
les principals empreses de capital risc de Catalunya recomanen
dominar els següents elements:
• Enfortir els equips directius
• Aprofitar l’experiència d’emprenedors de segona generació que
poden actuar com a catalitzadors, ajudant a projectes de recent
creació
• Dissenyar una estratègia de finançament que s’ajusti a la
dinàmica del mercat vigent
• Comunicar una relació clara entre el temps i el requisit de
capital, i assegurar una estratègia de finançament cap a una fita
de sortida i un clar camí cap a la liquiditat.
13
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Destí de la inversió en R+D el 2017

Més de tres quartes parts del total
de recursos econòmics d’R+D es van
destinar a Catalunya

2%
11%
Resta d’Espanya 11%
Internacional
Europa

Catalunya

76%

La majoria dels projectes d’R+D (76%) es van dur a
terme a Catalunya.
El mercat europeu ha guanyat pes, augmentant
els fons del 6% el 2016 a l’11% el 2017, mentre
que l’11% i 2% destinats a empreses nacionals i
internacionals es mantenen estables.

Acords de llicència i el seu valor potencial a Catalunya el 2017

Desenvolupament
de producte

Serveis

Valor potencial de
les llicències

12,6 M€

32

14

Les empreses del sector esperen obtenir
13M€ a través d’acords de llicència pels
seus productes
El 2017 es van signar un total de 32 contractes de
llicència, la majoria provinents de les empreses de
desenvolupament de producte.
Les empreses esperen generar uns ingressos
potencials de 12,6 milions d’euros en un futur proper
a través d’aquestes llicències.
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Farmacèutiques amb participacions a empreses biotecnològiques l’any 2017

20%
40%

Més de la meitat de les empreses
farmacèutiques tenen participacions en
empreses biotecnològiques

40%
El 55% de les empreses farmacèutiques es
comprometen a invertir i participar en empreses
biotecnològiques.

55%

de les empreses
farmacèutiques tenen
participacions en
companyies
biotecnològiques
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De les empreses en les quals s’ha invertit, el 80%
es troba entre Catalunya i el mercat internacional,
dividit en parts iguals. El 20% restant s’ha invertit en
empreses de la resta d’Espanya.
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Recerca i desenvolupament (R+D)

Projectes en pipeline per fase d’R+D el 2017 – empreses de desenvolupament de producte

32%

19%

13%

7%

Biopharma
Descobriment Validació
pre-clínica
no
reguladora

Validació
pre-clínica
reguladora

Fase I

15%

Fase I/IIa

2%

5%

7%

Fase II

Fase III

Aprovació

Al mercat

Fase IV

46%

16%

19%

16%
3%

MedTech

Validació clínica Fase reguladora Fase de registre

Al mercat

Desenvolupament
de producte i
prototipatge

Les empreses biofarmacèutiques han experimentat un
notable progrés el 2017 en les fases del seu pipeline. El
2016, el 72% dels projectes estava en fases de validació
pre-clínica, mentre que el 2017 aquest percentatge
s’ha reduït fins al 51% (32% en la fase de validació preclínica no reguladora i 19% en la de validació pre-clínica
reguladora). Pel que fa als projectes en fases finals, el
7% d’aquests ja es troben en fase d’aprovació, propera al
llançament al mercat.

El pipeline de les empreses
biofarmacèutiques i medtech ha avançat
cap a les etapes finals d’R+D

De forma semblant, les empreses medtech han reduït
el percentatge de projectes en etapes inicials (de
desenvolupament de producte i prototipatge) del 66% el
2016 al 46% el 2017. Aquestes empreses tenen el 19%
dels seus projectes al mercat.
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Projectes en pipeline per fase d’R+D el 2017 – empreses farmacèutiques

26% Fase ﬁnal
32%
15%

Descobriment

12%

Valoració
pre-clínica

5%

Fase I

5%

Fase I / IIa

Les últimes etapes de desenvolupament concentren el 26% dels
projectes. Entre aquestes darreres etapes, els projectes en fase
IV, cada vegada més rellevants per a l’accés al mercat, són els
més nombrosos (15% del total).

7%

5%

Fase II

Fase III

Aprovació

15%
4%

Al mercat

Fase IV

1 de cada 4 projectes de les
farmacèutiques es troba a les últimes
fases d’R+D

Les empreses farmacèutiques també tenen una fase III molt
dinàmica, que representa el 32% dels projectes.
Les fases de descobriment i de validació concentren un menor
percentatge de projectes en comparació amb l’any anterior.

18
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Àrees terapèutiques en les quals se centra la innovació a les empreses de biomedicina

30%

Oncologia

16%

Sistema nerviós central

15%

Malalties infeccioses
Sistema cardiovascular

12%

Sistema respiratori

12%

Cosmètica i nutrició

10%

Endocrinologia i nefrologia

10%
9%

Urologia i ginecologia
Dermatologia

7%

Sistema musculoesquelètic

7%
6%

Cirurgia

6%

Sistema digestiu i hepàtic
Oftalmologia

Les empreses del sector centren la seva innovació
en oncologia (30%), el sistema nerviós central (16%),
malalties infeccioses (15%), el sistema cardiovascular
(12%) i el sistema respiratori (12%).

5%

Reumatologia

4%

Hematologia

4%

Altres

L’oncologia és l’àrea terapèutica
abordada per un major percentatge
d’empreses

L’oncologia segueix sent la primera i principal àrea
terapèutica, repetint el mateix resultat que el 2016.

9%
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4 | Recerca i desenvolupament (R+D)

Projectes de col·laboració en R+D iniciats el 2017

29%

27%

27%

Centres de
recerca

Centres
acadèmics

Start-ups

D. Producte

43%

23%

11%

23%

Serveis

22%

31%

25%

22%

Farmacèutiques

146

17%

10%

30%

57%

3%

Projectes de col·laboració

Els projectes s’han distribuït de manera equilibrada entre
tots els socis potencials. Els centres de recerca han estat
l’elecció en el 29% dels casos, mentre que els centres
acadèmics i les start-ups concentren cadascun el 27% dels
projectes.

Altres
centres

Les empreses de la bioregió van signar
146 projectes de col·laboració amb altres
agents

Hi ha hagut un augment significatiu en la quantitat de
projectes en col·laboració amb start-ups, especialment
entre empreses farmacèutiques (57% dels seus
projectes), mostrant una major voluntat d’associar-se
amb altres membres de l’ecosistema per tal d’innovar. Les
empreses de desenvolupament de producte col·laboren
normalment amb centres de recerca (el 43% de les seves
col·laboracions) i les empreses de serveis prefereixen unir
esforços amb centres acadèmics (el 31% dels casos).
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Èxits aconseguits i reptes futurs
Fites clau assolides per les empreses catalanes el 2017

1

2

3

4

Aconseguir acords
amb socis

Aconseguir
ﬁnançament

Demostrar el valor
econòmic de la
innovació

Barreres administratives
i/o reguladores

Incrementar el
portfoli de serveis

Incrementar
els clients

Incrementar la
facturació

Barreres administratives
i/o reguladores

Arribar al mercat

5

D. Producte

Arribar al mercat

Serveis
Incrementar la
recurrència de clients

Aconseguir acords
amb socis

Farmacèutiques

En el cas de les empreses de desenvolupament de producte,
arribar a acords amb socis estratègics i augmentar el
finançament han estat els objectius assolits més importants.
Demostrar el valor econòmic de la innovació també ha estat una
fita clau per a la majoria d’empreses enquestades.

Demostrar el valor
econòmic de la innovació

Aconseguir
ﬁnançament

Completar una
fase clínica

Les empreses de desenvolupament
de producte i les farmacèutiques
comparteixen els èxits assolits el 2017

Els principals objectius aconseguits per les empreses de serveis
han estat l’expansió de la cartera de serveis i l’augment tant de
clients com de facturació.
Finalment, les empreses farmacèutiques han aconseguit
superar barreres administratives i/o reguladores, que guanyen
rellevància a l’hora d’apropar-se a les etapes finals del procés
d’R+D i aconseguir l’accés al mercat. En aquesta fase, és
fonamental demostrar el valor econòmic de la innovació.
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Assoliment d’objectius el 2017

20%

15%

27%

39%

La meitat de les empreses consideren
que han complert o superat els seus
objectius

50%

No complerts

46%

39%

Parcialment complerts

50%

Complerts
Superats

Aproximadament el 50% de les empreses han
complert o superat els objectius establerts a
principis de 2017.
Només un 7% de les empreses de desenvolupament
de producte i de serveis no van poder complir-los.

7%

7%

Empreses de
desenvolupament de
producte

Empreses de
serveis

Empreses
farmacèutiques

Riscos a la viabilitat de les empreses

62%

Les empreses consideren que els riscos
més crítics són els financers

En seleccionar el risc que més els preocupa, el 62%
de les empreses indica els financers com a principal
amenaça.

25%

9%
4%
Riscos ﬁnancers

Riscos cientíﬁcs

Riscos de gestió
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Els riscos científics es perceben com la segona
categoria més rellevant (25%), lluny dels riscos de
gestió (9%).

Altres
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Principals reptes i desafiaments per l’any 2018

El repte principal pel futur de les
empreses biomèdiques continua sent
obtenir fons
Aixecar ﬁnançament

1
2
3

Demostrar el valor econòmic de la innovació

4
5

Barreres administratives i/o reguladores
Arribar al mercat

6
7

Completar una fase clínica

Els majors reptes de futur de les empreses de la
bioregió són, en aquest ordre, aixecar finançament
i arribar a acords amb socis estratègics. Els
segueixen de prop les exigències d’accés al mercat,
com per exemple demostrar el valor econòmic de
la innovació, superar les barreres administratives i
normatives, i arribar al mercat.
La majoria de les posicions del rànquing es
mantenen invariables respecte els resultats del
2016, amb l’excepció de dos que han intercanviat
les seves posicions: arribar al mercat i les barreres
administratives i reguladores.

Maximitzar l’eﬁciència

8
9

Aconseguir acords amb socis estratègics

Transformar productes en serveis
Altres

Recerca de partner per al desenvolupament i/o comercialització de les futures innovacions

El 57% de les emepreses està explorant
la incorporació de partners
36%
74%
100%

26%

44%

25%

El 57% de les empreses afirmen que volen arribar
a acords amb socis per al desenvolupament i/o
comercialització de productes.

50%

75%

R+D
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30%

25%

25%

3 de cada 4 empreses busquen socis pel
desenvolupament i/o comercialització
dels seus productes de forma activa

Comercializació

Ambdós

En línia amb la naturalesa de les seves activitats,
les empreses farmacèutiques (100%) i les de
desenvolupament de producte (74%) són les més
actives explorant aquest tipus d’acords.
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Benchmark internacional
Principals xifres en termes de fons recaptats, nombre d’empreses i treballadors
El concepte d’organització per clústers ha anat incrementant
la seva rellevància en la indústria de les ciències de la vida
i la salut. Gràcies a la seva implementació, els components
del clúster gaudeixen de beneficis econòmics de diverses
externalitats positives específiques derivades de la localització i
poden gaudir de tot el seu potencial. L’accés a recursos humans
especialitzats, l’intercanvi de coneixement, la pressió per
obtenir un major rendiment davant una competència directa,
i els aprenentatges fruit de l’estreta interacció amb clients i
proveïdors especialitzats són algunes d’aquestes externalitats.

Canadà

A continuació s’han avaluat algunes regions que són referència
en quant a la generació d’entorns adequats per a les empreses
del sector com Toronto (Canadà), Munic (Alemanya), Great
Copenhaguen (Dinamarca i Suècia) i Israel, per tal de conèixer
les millors pràctiques en l’espai internacional.

Suècia i Dinamarca

947
M€

779
M€

665
M€
102
M€
CataloniaBio &
HealthTech

Alemanya

597
M€

28.482

160

44.000

440

38.000

1.100

32.000

360

67.500

1.350

Israel

Excepte CataloniaBio & HealthTech, la resta de xifres de capital aixecat representen tot el país.
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Bio M

BioM és una xarxa d’empreses biotecnològiques amb seu
a Munic i Baviera (Alemanya), formada principalment per
empreses de desenvolupament de producte (62%); les
empreses de serveis i les farmacèutiques representen el
26% i el 12% respectivament.
En els últims anys, el creixement dels seus ingressos s’ha
mantingut en un 5,5%. La disminució de la inversió de
societats de capital risc es veu compensada per l’augment
dels business angels, entre els quals es troben els
fundadors d’empreses alemanyes que aporten quantitats
de finançament molt rellevants.
Actualment, el seu principal objectiu és fomentar
la digitalització i dinamitzar el camp del sistema
cardiovascular.

Medicon Valley Alliance

Medicon Valley Alliance és una organització sense
ànim de lucre que engloba empreses daneses i sueques
de l’entorn de les ciències de la vida, amb seu a la regió
denominada Great Copenhagen.
Els ingressos de capital dels Estats Units, Xina, Alemanya
i el Regne Unit són essencials per mantenir el dinamisme
de la zona. La medicina regenerativa i les teràpies
cel·lulars tenen el suport dels inversors.
Hi ha un gran compromís per part de les empreses a
apostar per la salut digital. El govern ha creat recentment
comitès nacionals per promoure el sector.
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To Health!

To Health! és una cooperativa de promoció de la indústria
ubicada a Toronto (Canadà). Ha anat creixent a un ritme
superior a altres clústers internacionals gràcies a la
inversió de grans multinacionals com Bayer, Versant
Ventures, Johnson & Johnson, Celgene i General Electric.
El clúster és líder en investigació regenerativa i en cèl·lules
mare. Un dels seus principals objectius és augmentar la
inversió corporativa.

Israel Advanced Technology Industries (IATI)

Israel Advanced Technology Industries (IATI) té la seu
a Tel Aviv (Israel). L’ecosistema compta amb empreses
relacionades amb el sector tecnològic, i el pes de les
empreses medtech (40%) supera al de les empreses
biotech.
A Israel hi ha una gran participació del sector públic en
la promoció i finançament d’empreses, però els líders del
clúster esperen una major participació del sector privat
en els propers anys. S’estan duent a terme plans per
potenciar la inversió de les empreses locals de capital risc,
ja que només representen el 13% del total invertit.

28

Estudi sobre la inversió en biomedicina a Catalunya 2018 | EY 2018

7

Tendències que
afecten a la
indústria de la
biomedicina

7 | Tendències que afecten a la indústria de la biomedicina

Tendències que afecten a la indústria de la
biomedicina
La sempre canviant indústria de ciències de la vida requereix
que els equips de gestió de les empreses del sector siguin
àgils per navegar per les múltiples tendències i incerteses.
La demostració de valor, l’augment de l’eficiència en R+D, la
incorporació de capacitats digitals, l’anticipació de normatives
i l’adaptació de l’estructura organitzativa a les necessitats del
mercat són temes vitals en les agendes dels equips de gestió
l’any 2018.

És evident que l’espai biotecnològic està evolucionant d’una
ciència clínica recolzada per dades a una ciència basada en
dades i recolzada pels professionals mèdics. Els agents digitals
irrompen amb força construint plataformes d’atenció sanitària
i, per tant, les aliances estratègiques són imprescindibles per
accedir a noves capacitats digitals com la intel·ligència artificial,
l’anàlisi predictiu i l’Internet de les coses, que estaran presents al
llarg de tota la cadena de valor.

Les pressions de preus en curs porten a les empreses a
emfatitzar la demostració del valor. La inversió en evidència del
món real per capturar dades centrades en el pacient, la utilització
de biomarcadors per segmentar poblacions, la incorporació
de la definició de valor dels stakeholders el més aviat possible
i la proactivitat en el disseny de contractes i serveis basats en
resultats són alguns dels vehicles que s’utilitzen per demostrar el
valor i complir els requisits dels pagadors.

La transformació tecnològica també ha comportat
actualitzacions en la regulació, aportant nous reptes al
sector de ciències de la vida. El 2017, es van publicar noves
normatives per a dispositius mèdics (MDR i IVDR) a nivell
europeu, i el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR)
va entrar en vigor el maig de 2018. Tenir en compte el nou
conjunt de normes relatives a la recopilació, l’emmagatzematge
i el processament de dades personals serà crucial per evitar
infraccions de dades que puguin produir conseqüències
jurídiques i financeres significatives.

A mesura que disminueixen els preus i els marges, la millora de
l’eficiència en R+D guanya importància. Amb aquesta finalitat,
les empreses estan adoptant noves solucions com la medicina de
precisió(lliurament del medicament adequat al pacient adequat
en el moment adequat mitjançant l’ús de biomarcadors), assajos
adaptatius(alteracions prèviament previstes en assajos clínics a
través de mètodes estadístics) i la monitorització basada en el
risc(anàlisis predictiu per gestionar assajos des del reclutament
a la captura de dades) per reduir el temps de desenvolupament i
augmentar la flexibilitat i la probabilitat d’èxit.
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En definitiva, en els propers anys la indústria de les ciències
de la vida precisarà d’estratègies creatives per al creixement,
models de negoci alternatius, nous camins per a la innovació,
més eficiència i habilitats addicionals. L’adopció d’estructures
organitzatives flexibles i equips multifuncionals serà clau per
assolir l’èxit.
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Conclusions
La indústria biomèdica catalana segueix mostrant dades molt
sòlides, amb 102 milions d’euros de finançament garantits
per empreses privades biomèdiques el 2017, d’acord
amb aquesta segona edició de l’Estudi sobre inversió en la
industria biomèdica de Catalunya. Mentre que les empreses
de desenvolupament de producte utilitzen una quantitat cada
vegada més diversa de fonts de finançament, sent el capital
risc la més comuna (el 33% del finançament que obtenen les
empreses de desenvolupament de producte el 2017), seguit
del deute públic i els inversors institucionals, les empreses de
serveis es financien essencialment a través de la pròpia activitat
comercial i de deute privat.

En un context global en què les barreres entre sectors s’estan
trencant i la indústria de ciències de la vida s’enfronta a una
gran competència per part dels nous actors que entren al
mercat, cada vegada és més important que les empreses
cerquin col·laborar amb altres agents dins del seu ecosistema
per impulsar la innovació. L’any passat es van realitzar
146 projectes de col·laboració signats entre empreses
de desenvolupament de producte, empreses de serveis i
farmacèutiques, amb centres de recerca i acadèmics, start-ups,
i altres agents a Catalunya. Hi ha un augment significatiu en la
quantitat de projectes de col·laboració amb empreses de recent
creació, especialment entre empreses farmacèutiques.

Hi ha un creixent interès dels fons d’inversió estrangers en
el mercat català, amb un 16% de les accions d’empreses
biomèdiques catalanes en propietat d’inversors estrangers. Les
empreses d’inversió en el sector amb seu a Catalunya també
van mostrar uns fonaments sòlids, ja que van comprometre un
total de 55,7 milions d’euros el 2017, dels quals el 33% es va
destinar a inversions realitzades a Catalunya. A més, aquestes
empreses ja han desemborsat 47,1 milions compromesos
el 2017 o en anys anteriors. El 71% de les operacions van
involucrar a empreses de descobriment de fàrmacs.

Pel que fa al futur, l’augment del finançament continua sent la
principal preocupació per a les empreses del sector, amb el 62%
de les companyies enquestades identificant els riscos financers
com el principal repte per a la seva supervivència en el futur.
Tanmateix, a mesura que els pipelines d’R+D avancen cap a les
fases més properes al mercat, sorgeixen noves preocupacions,
com la necessitat d’arribar a acords amb socis estratègics,
demostrar el valor econòmic de la innovació i superar barreres
administratives i normatives.

En comparació amb l’any anterior, el valor de les transaccions
realitzades per inversors amb seu a Catalunya ha augmentat un
74%, el que significa que el valor per operació s’ha disparat. Tot,
en un any en el qual el sector ha aconseguit fites significatives
que constitueixen una prova de la seva progressiva consolidació.
En aquest sentit, els pipelines de les empreses
biofarmacèutiques evolucionen cap a etapes de R+D més
avançades, amb un 51% de projectes en fases de validació
pre-clínica i un 7% en fase d’aprovació i, per tant, molt properes
al llançament al mercat. En el cas de les empreses medtech,
el 19% dels seus projectes d’R+D ja han arribat al mercat.
L’oncologia, el sistema nerviós central, les malalties infeccioses i
el sistema cardiovascular són les principals àrees terapèutiques
en què les empreses biomèdiques catalanes concentren els seus
recursos d’R+D, seguint les tendències globals.
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Agraïments
El desenvolupament de l’Estudi sobre la inversió en la
indústria biomèdica a Catalunya 2018 de CataloniaBio &
Healthtech s’ha dut a terme amb la col·laboració d’EY, firma
de serveis professionals de reconegut prestigi internacional
en la realització d’informes per a diversos sectors econòmics.
Agraïm a les 200 empreses de desenvolupament de
producte, serveis, inversió i farmacèutiques que han
participat a l’enquesta, les dades facilitades i la seva visió
experta per construir una imatge fidel a la realitat.
També volem esmentar la implicació i el suport de Biocat
en l’elaboració d’aquest estudi per tal de configurar una
fotografia rigorosa del sector.
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