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1
Presentació
Catalunya sempre s’ha caracteritzat pel seu dinamisme i la forta capacitat de
creixement i d’emprenedoria, i això és precisament el que destaca del panorama
actual de les empreses que conformen el sector de la biomedicina.
Aquest primer estudi de CataloniaBio, elaborat amb la col·laboració d’EY,
presenta els principals indicadors de les inversions realitzades al sector durant l’any
2016 entenent que és un dels aspectes clau per a l’evolució de les nostres empreses
i que contribuirà a que la recerca i la innovació capdavantera en fàrmacs i tecnologia
mèdica tingui visibilitat arreu del món.
L’objectiu de l’estudi és proporcionar una anàlisi específica de la inversió que serveixi
de base als diferents agents per identificar tendències globals i locals any rere any
i reflexionar sobre les decisions estratègiques per encarar els reptes de futur amb
èxit.
L’estudi s’ha realitzat sobre una mostra de gairebé 200 companyies amb seu
a Catalunya que es dediquen al desenvolupament de producte (biotecnologia,
diagnòstic, dispositius mèdics, etc.), serveis científics i no científics, farmacèutiques i
entitats d’inversió especialitzades, i s’ha complementat amb informació obtinguda de
bases de dades públiques.
Bona lectura. Podeu enviar-nos comentaris i suggeriments a
secretaria@cataloniabio.org.
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Inversió al sector
de la biomedicina
de Catalunya

2
Inversió al sector de la
biomedicina de Catalunya
Nombre d’operacions realitzades i capital aixecat el 2016
El 2016 es van aixecar un total de
153,1 milions d’euros

50
operacions

153,1 M€
capital aixecat

L’any 2016 es van realitzar 50
operacions de finançament a Catalunya,
a través de les quals el sector va aixecar
153,1 milions d’euros.
L’import aixecat va doblar l’obtingut
l’any anterior i, de cara al 2017,
s’anticipa una certa estabilització del
finançament després que les empreses
hagin tancat 56,9 milions d’euros
durant el primer semestre.

Fonts de finançament per cobrir les operacions realitzades
durant l’any 2016
3% 2% 1%
8%

Fons capital risc
Acords de llicències

4%
7%

Empreses
de serveis
92%

14%

Deute privat
Socis industrials

Empreses de
desenvolupament
de producte

35%

Mercat alternatiu borsari (MAB)
Business Angels / Family Offices
Deute públic
Crowdfunding
Socis emprendedors
Family, Fools and Friends (FFF)

33%

Altres

Business angels, family offices i els fons de capital risc van ser les principals
fonts de finançament
Les empreses de serveis van finançar la majoria de les seves operacions a través de
business angels o family offices (92%), complementant amb fons de capital risc (8%).
Les empreses de desenvolupament de producte van tenir com a principal font de
finançament els fons de capital risc (35%). Altres fonts rellevants són els acords de
llicències (33%), el deute privat (14%) i els socis industrials (7%).
Les empreses farmacèutiques es van finançar majoritàriament amb deute privat.
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2 | Inversió
al sector de la biomedicina de Catalunya
2 | Inversió

Accions de cada actor després de les diferents rondes d’inversió el 2016
Serveis

Desenvolupment de producte
4%
4%

1a ronda

89%

1%

1a ronda

7%

86%

8%
2%

2a ronda

55%
43%

3a ronda

Fundadors

18%
18%

18%
27%

8%

2a ronda

13%

3a ronda

Business angels / Family Offices

Els fundadors redueixen la seva participació
per sota del 50% després de la tercera ronda

Centre públic

65%

12%
1%

49%

Capital risc

17%

12% 9%

21%

12%

Altres

Business angels i family offices, que representen el 4% de la quota
total després de la primera ronda tant a empreses de serveis com de
desenvolupament de productes, acaben posseint gairebé el 20% de la
companyia després de la tercera.
El capital risc guanya pes a les empreses de desenvolupament de productes
(21%) després de la tercera ronda.

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

80%

de les empreses
facturen
4 de cada 10 empreses del sector hauran de recórrer a
noves fonts de finançament en menys d’un any

34%

85%

<1 any

8

Tot i que el temps de supervivència estimat amb els recursos
disponibles varia molt en el cas de cada empresa, cal destacar
que el 38% d’empreses del sector hauran de recórrer a noves
fonts de finançament en menys d’un any. El 28% estima poder
esperar entre un i dos anys, i el 34% afirma que no serà necessari
realitzar més operacions en un període de dos anys, perquè el 80%
d’aquestes ja factura xifres que els permeten estabilitat.

38%

28%

1-2 anys

27%

>2 anys
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2 | Inversió al sector de la biomedicina de Catalunya

Operacions de les empreses d’inversió catalanes el 2016

Capital invertit a les operacions

31,9 M€
52%

Distribució de les operacions per tipus i geografia

67%

25,7 M€
43%

9%
33

operacions

42
42%%

48%
Capital
compromès
Total

36%

57%

55%
67%

Capital
desemborsat

Operacions drug discovery
Operacions de tecnologies mèdiques
Resta d’operacions
Operacions realitzades a Catalunya

Catalunya

Les empreses d’inversió catalanes van realitzar un total de 33 operacions valorades en 32 milions d’euros, focalitzades
a Catalunya
L’any 2016 es van dur a terme un total de 33 operacions per part de les empreses d’inversió catalanes. El capital compromès va
ascendir a 32 milions d’euros, dels quals el 48% es va destinar a operacions realitzades a Catalunya.
Destaquen les operacions en drug discovery (55%), seguides de les tecnologies mèdiques (36%). De les primeres, un 67% es van
realitzar a Catalunya, per un 42% de les segones.
En relació a l’activitat al primer semestre 2017, el capital compromès supera en un 18% el total de capital aixecat al 2016. Quant
a nombre d’operacions, s’han realitzat un 58% del total d’operacions de 2016. Aquests fets indiquen un augment en el valor de les
operacions.
D’altra banda, Catalunya presenta una disminució tant en nombre d’operacions com de capital desemborsat en aquests inicis
d’any, tot i que s’espera una recuperació de cara a finals de 2017.
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2 | Inversió
al sector de la biomedicina de Catalunya
2 | Inversió

Assignació de recursos econòmics en R+D el 2016

78%

13%

6%

3%

Aproximadament el 80% dels recursos
econòmics de R+D es van destinar a Catalunya
El desenvolupament de projectes d’R+D durant
el 2016 va ser, en gran mesura, articulat a través
d’entitats catalanes (78%).

Catalunya

Resta d’Espanya

Europa

El 13% dels recursos econòmics restants es van
derivar a la resta d’Espanya, mentre que la resta del
món va representar el 9%.

Internacional

Acords de llicències realitzats a Catalunya l’any 2016

Empreses de
serveis

Empreses de
desenvolupament
de producte

Al llarg de 2016 es van notificar un total de
42 acords de llicències. Les empreses de
desenvolupament de producte van ser l’agent
principal (79% dels casos).

42

Total acords de
llicència

Valor total de
les llicències

10

L’any 2016 es van negociar llicències per
valor de 65,5 milions d’euros

9 (21%)

33 (79%)

8,5 M€

57 M€

(13%)

(87%)

El valor total de les llicències, de les empreses que
han accedit a facilitar les dades, supera els 65,5
milions d’euros.
Aquestes llicències aspiren a reportar uns ingressos
potencials superiors a 250 milions d’euros en els
propers 5 anys.
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2 | Inversió al sector de la biomedicina de Catalunya

Farmacèutiques amb participacions a empreses biotecnològiques l’any 2016
El 60% de les empreses farmacèutiques compta amb
participacions a empreses biotecnològiques

Participacions de farmacèutiques a
empreses biotecnològiques

60%

38%
Internacional

45%
Catalunya

Tres de cada cinc farmacèutiques aposten per invertir i
participar en empreses biotecnològiques.
El 45% de les empreses participades té la seu a Catalunya.
També cal destacar la inversió a l’estranger, que suposa un
38% del total. El 17% d’empreses restant es troba a la resta
d’Espanya.

17%
Resta d’Espanya

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

La gran majoria dels inversors
actuals són catalans

82%

El 82% del capital social de les empreses està
en mans d’inversors d’origen català.

Catalunya

La inversió internacional controla un 12% de
les accions, mentre que els inversors de la
resta d’Espanya compten amb el 6% del capital
de les empreses catalanes de biomedicina.

6%

Resta d’Espanya

12%

Internacional
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Xifres globals
de l’ecosistema
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Xifres globals de l’ecosistema
Tipologia d’empreses presents al sector de la biomedicina
de Catalunya l’any 2016

6%

3%

42%

49%
Empreses de desenvolupament de producte
Empreses de serveis
Empreses farmacèutiques
Entitats d’inversió

L’ecosistema de biomedicina està integrat per aproximadament
870 empreses1
Les empreses de desenvolupament de producte representen gairebé la meitat
de les empreses de l’ecosistema (49%). Les empreses de serveis científics i no
científics també es troben entre les més nombroses amb un 42%.
D’altra banda, el nombre d’empreses farmacèutiques i d’inversió es manté
estable i continua representant al voltant d’un 9% del teixit empresarial del
sector.

1

Dades Biocat (2017)
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3 | Xifres
2 |globals
Inversióde l’ecosistema

Any de constitució de les empreses de biomedicina analitzades

88%

12 %
63%
47%

4%

9%

11%

2000

12%

9%

2001 - 2005

11%

19%

2006 - 2010

sobre el
total
d’empreses

11%
2011 - 2015

16%

2016

*Les empreses d’inversió no estan incloses

Empreses de serveis

Empreses de desenvolupament de producte

El 2016 es van crear el 12% de les empreses
del sector analitzades

14

Empreses farmacèutiques

A Catalunya hi ha un ecosistema dinàmic i reconegut
internacionalment, però jove. El període 2011-2016 va ser
el de major creació d’empreses del sector. Es van crear el
74% de les empreses de serveis i el 63% de les empreses de
desenvolupament de producte analitzades.
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Facturació i distribució geogràfica l’any 2016 (excloent empreses farmacèutiques)

811 M€

78%

22%

Empreses de serveis

Empreses de
desenvolupament
de prouducte

48%

Internacional

17%

Resta d’Espanya

35%

Catalunya

La facturació de l’any 2016 va ascendir a 811 milions d’euros, amb elevada presència internacional
L’any 2016 les empreses de serveis i de desenvolupament de producte van facturar un total de 811 milions d’euros. Les
empreses de serveis van fer la major contribució amb 636 milions d’euros (78%), mentre les de desenvolupament de producte
van aportar un 22% del total.
La major part de la facturació prové de l’àmbit internacional (48%). També són rellevants les aportacions de Catalunya (35%) i
de la resta d’Espanya (17%).
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3 | Xifres
2 |globals
Inversióde l’ecosistema

Dimensió de les empreses el 2016

46.700

Nombre total de treballadors

89%

6%

Empreses de
desenvolupament de
producte

Farmacèutiques

Serveis i desenvolupament de producte

5%

Empreses
de serveis

Farmacèutiques

43%

86%

29%
14% 14%

< 25

6%

6%

25 - 50

50 - 100

2%
> 100

Treballadors

< 150

150-500 501-1.000 >1.000

Treballadors

El 86% de les empreses de serveis i de desenvolupament de producte tenen menys de 25 treballadors
L’any 2016 el sector va comptar amb un total de 46.700 professionals2. Dels resultats de la mostra es desprèn que un 89%
treballa a empreses farmacèutiques. L’11% restant està format per les empreses de desenvolupament de producte (6%) i
empreses de serveis (5%).
La majoria d’empreses de serveis i de desenvolupament de producte (86%) són de petites dimensions (<25 treballadors).
Concretament, el 58% compten amb menys de 10 treballadors, fet que evidencia un dels principals reptes del sector pels
propers anys: la necessitat de guanyar dimensió.
D’altra banda, destaca que el 29% de les empreses farmacèutiques amb seu a Catalunya té més de 1.000 treballadors.

2

16

Dades Biocat (2017)

Estudi sobre la inversió en biomedicina a Catalunya 2017

| EY 2017

3 | Xifres globals de l’ecosistema

Noves incorporacions de professionals el 2016

2.200 (5% del total)
15%

19%

Més de 2.200 professionals es van incorporar
a l’ecosistema durant l’any 20163

66%

Noves incorporacions en proporció a la seva plantilla

21%

Empreses
de serveis

21%

Empreses de
desenvolupament
de producte

El 5% dels professionals del sector es va incorporar
durant el 2016. Un 34% d’aquests ho han fet a
empreses de serveis i de desenvolupament de
producte.
Les empreses de desenvolupament i les empreses
de serveis van ser les que més professionals nous
van incorporar en proporció a la seva plantilla (21%),
seguit de les empreses farmacèutiques (5%).

5%

Empreses
farmacèutiques

Distribució dels professionals per gènere el 2016

Existeix un equilibri en quant al gènere de
professionals

52%

La distribució de professionals per gènere és molt
similar a tots els tipus d’empreses del sector de la
biomedicina.
Els homes ocupen un 52% de les posicions per un
48% de les dones.

48%

3

La presència de dones és més nombrosa a les
empreses de desenvolupament de producte i de
serveis.

Dades estimades de Biocat (2017)
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Recerca i
desenvolupament
(R+D)

4
Recerca i desenvolupament
(R+D)
Durant l’any 2016, es van realitzar més d’un centenar de projectes d’R+D. Un
gran nombre de projectes de les empreses de desenvolupament de producte
biofarmacèutic es troba en fase de validació preclínica, mentre que les empreses que
desenvolupen productes de tecnologia mèdica estan en fase de desenvolupament i
prototipatge. D’altra banda, les empreses de serveis estan desenvolupant projectes
de validació de tecnologies amb la finalitat de poder oferir aquests serveis a tercers.

Projectes en pipeline per fase d’R+D el 2016 – empreses de
desenvolupament de producte
Total de projectes
Biofarmacèutiques

51%

23%

5%

Descobriment
Tecnologies
mèdiques

40%

7%

5%

5%

1%

Fase I

Fase I/IIa

Fase II

Fase III

4%

1%

Aprovació Al mercat

Validació
preclínica

21%

8%

4%

0%

Desenvolupament
de producte i
prototipatge

Validació
clínica

Fase
reguladora

Fase de
registre

7%
Al mercat

Altres

9%
La majoria dels projectes d’R+D es troben en fase de validació preclínica o
en fase de desenvolupament de producte i prototipatge
Les empreses biofarmacèutiques i les de tecnologia mèdica concentren un 91%
dels projectes d’R+D (51% i 40%, respectivament) mentre que el 9% restant
pertany a altres categories.
Un 23% dels projectes de les empreses biofarmacèutiques actuals es troba
en fase de validació preclínica. D’altra banda, un 21% dels projectes de les
empreses de tecnologies mèdiques es troba en desenvolupament de producte i
prototipatge.
Els productes al mercat suposen un 8% del total, destacant el paper dels
projectes de MedTech.
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4 | Recerca
i desenvolupament (R+D)
2 | Inversió

Projectes en pipeline per fase d’R+D el 2016 – empreses farmacèutiques

23% fase final R+D

23%

17%

Descobriment

4%

12%

3%

3%

Fase I

Fase I/IIa

Fase II

Fase III

16%

Aprovació

1%

6%

Al mercat

Fase IV

Validació
preclínica

Altres: 15%

El 23% dels projectes d’R+D d’empreses farmacèutiques es troben en les darreres fases de desenvolupament
Les empreses farmacèutiques presenten una elevada activitat en totes les seves etapes d’R+D.
La fases de descobriment i validació preclínica concentren la major part de projectes (40%). D’entre els estadis més avançats,
destaca el d’aprovació per part dels organismes reguladors (16%).

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

36%

Oncologia

20%
19%

Sistema nerviós central
Malalties infeccioses

17%

Sistema cardiovascular

15%

Sistema respiratori

12%

Endocrinologia i nefrologia

8%
8%
8%

Sistema digestiu i hepàtic
Sistema múscul-esquelètic
Cosmética i nutrició

7%

Hematologia

5%
5%

Reumatologia
Urologia i ginecologia
Dermatologia
Altres

20

3%
10%

L’oncologia és l’àrea terapèutica a la qual
es destinen més recursos d’R+D
Les empreses del sector focalitzen la seva innovació
en cinc àrees principals: oncologia (36%), sistema
nerviós central (20%), malalties infeccioses (19%),
sistema cardiovascular (17%) i sistema respiratori
(15%).
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Projectes col·laboratius d’R+D iniciats el 2016

Empreses de serveis
Empreses de
desenvolupament de producte

56%

Centres de recerca
47%

59%

Empreses farmacèutiques

67%

157

projectes
col·laboratius

16%

Start-ups
24%

11%

15%

28%

Altres empreses
29%

30%

18%

El sector va signar 157 projectes de col·laboració
Els centres de recerca han participat en el 56% dels projectes col·laboratius, mentre que les start-ups han participat en el 16%
dels casos.
Les empreses farmacèutiques són les entitats que més han confiat en els centres de recerca (67% dels projectes), i les
empreses de serveis les que més ho han fet en les start-ups (24% dels projectes).
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Èxits aconseguits i
reptes futurs

5

23

5 | Èxits2 aconseguits
| Inversió i reptes futurs

Fites aconseguides el 2016

Increment del
nombre i la
recurrència
dels clients

Ampliació del
pipeline, acords
de distribució
i expansió
internacional

Ampliar la
cartera de
serveis

Augment de
les vendes i
consolidació
del negoci

Obtenció de
finançament

Presentació
de registres
i llançament
de nous
medicaments

Empreses de serveis

Augment de
les aliances i
llicències

Organització
de l’estructura
empresarial

Creixement de
la facturació
Resultats
excel·lents
en les fases
clíniques

Millora del
posicionament
dels productes

Empreses de desenvolupament de producte

Expansió dels
productes a
nous mercats
internacionals

Empreses farmacèutiques

L’increment de la facturació, la internacionalització i les aliances estratègiques han estat els principals èxits
destacats per les empreses catalanes el 2016
Els principals objectius assolits per les empreses de serveis han estat l’ampliació de la cartera de serveis, l’augment d’aliances i
de vendes i la recurrència dels clients.
Les empreses de desenvolupament de producte destaquen l’obtenció de finançament, l’ampliació del pipeline i la
reestructuració empresarial com a objectius complerts l’any 2016.
El llançament de nous productes, la millora del posicionament i l’expansió a nous mercats han permès a les empreses
farmacèutiques incrementar la seva facturació.

Riscos a la viabilitat de les empreses
Les empreses consideren que els riscos
financers són els que més poden condicionar
la viabilitat

24

Riscos
financers

Riscos
científics

74%

49%

Riscos
de gestió

37%

La majoria de riscos que poden impactar en la
viabilitat de les companyies del sector són financers
(74%), seguits dels riscos científics (49%) i dels
derivats de la gestió (37%).
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Principals reptes i desafiaments per l’any 2017

50%

47%

44%
31%

28%

28%

13%

Aixecar
finançament

Aconseguir
partners
estratègics

Demostrar
el valor
econòmic de
la innovació

Arribar al
mercat

Barreres
Acabar una
administratives fase clínica
i / o reguladores

El principal repte de futur per a les empreses del
sector de la biomedicina segueix sent l’obtenció de
finançament

Maximitzar
l’eficiència
dels
processos

3%

3%

Transformar
els productes
en serveis

Altres

Els majors reptes que reconeixen les empreses són aixecar
finançament (50%), aconseguir partners estratègics (47%)
i demostrar el valor econòmic de la innovació (44%). Altres
desafiaments rellevants inclouen l’arribada al mercat dels
projectes (31%), les barreres administratives (28%) i la
finalització de les fases clíniques (28%).

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

65%

El 65% de les empreses està explorant
la incorporació de partners per al
desenvolupament i/o comercialització
No 35%

72%

La majoria de les empreses del sector (65%) està
valorant la possibilitat d’arribar a acords amb
partners per dur a terme el desenvolupament i/o la
comercialització dels seus productes.
Les empreses de desenvolupament són les que més
opten per aquesta via (72%).

67%

53%
Empreses
de serveis

Empreses
farmacèutiques

Empreses de
desenvolupament
de producte
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Tendències
Tendències que afecten a la indústria de la biomedicina

+7% creixement
El sector està tornant
a l’estabilitat després
d’anys de creixement
exponencial

Les pressions en preus
per part dels pagadors
accentuen la importancia
d’una estratègia de preus

Entorn cada cop més
competitiu amb nous
agents del món digital

La promoció del valor
sobre el preu serà clau per
garantir l’accés al mercat

Després de quatre anys de creixements exponencials, el sector de la biomedicina està tornant a l’estabilitat. L’any 2016, la
facturació mundial de les empreses biotecnològiques va ser de 140.000 milions de dòlars, el que suposa un creixement interanual
del 7% després de dos anys acumulant avenços de doble dígit. L’increment de l’esforç en R+D va assolir la xifra rècord de 45.700
milions de dòlars, fet que està erosionant els marges del sector segons es desprèn del Biotechnology Report 2017: Beyond
Borders, elaborat per EY.
Darrere d’aquest alentiment es troben factors com la creixent pressió en preus per part dels pagadors i l’existència d’un entorn
cada cop més competitiu, en el qual les empreses hauran de conviure amb nous agents procedents del món digital. L’explosió de
l’analítica de dades, conjuntament amb la intel·ligència artificial, dóna un paper cada cop més rellevant a grans grups de software
que estan en possessió d’un ampli coneixement de les necessitats dels pacients. En aquest context, les empreses hauran d’abraçar
la digitalització per reforçar amb dades l’eficàcia dels seus desenvolupaments, i hauran de potenciar el valor per sobre del volum
per garantir que les seves innovacions arribin al mercat.
L’activitat inversora al sector a nivell global va registrar un retrocés el 2016, exercici en que la indústria biotecnològica va aixecar
51.929 milions de dòlars, un 27% menys. Cal precisar que el sector acabava d’experimentar valoracions i entrades de capital
especialment elevades, amb la qual cosa era d’esperar una certa estabilització. Durant aquest darrer any, les operacions amb
més protagonisme han estat les de finançament en early stage, concentrant el 36% del finançament compromès per empreses de
capital risc. Per àrees terapèutiques, l’oncologia concentra el gruix del capital aixecat pel sector.
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Pel que fa a l’activitat de fusions i adquisicions (M&A), el
sector manté el seu atractiu amb un total de 79 operacions
corporatives, una xifra que representa el segon millor any de
la història en termes d’M&A a la indústria biotecnològica. A
més, es detecta un interès creixent de les grans corporacions
farmacèutiques a l’hora d’identificar start-ups punteres en
àrees terapèutiques que encaixin amb les seves estratègies.
També s’aprecia un canvi en la tipologia de les transaccions,
en les quals una proporció més rellevant de les valoracions
es vincula a fites futures d’innovació, una tendència que
previsiblement es consolidarà en els propers anys.
Tot indica que el sector biotecnològic a nivell mundial entra en
un procés de maduració. Després de deixar enrere les xifres
extraordinàries de 2015, el sector demana calma i entra en
una fase de creixement més sostenible a mitjà i llarg termini.
Veurem com el sector prendrà velocitat de creuer amb
valoracions de companyies més conservadores i amb xifres
més moderades en termes d’inversió i nous llançaments a
nivell global i local. A més, en aquesta etapa de consolidació,
el sector haurà d’afrontar reptes rellevants en un entorn
econòmic complex com l’abordatge de l’òptima fixació de
preus i la integració de les noves tecnologies als productes
i/o serveis. En aquest sentit, l’estratègia d’accés al mercat, la
fixació de preus i reemborsament pels sistemes sanitaris, i
la recerca d’acords de col·laboració entre companyies seran
aspectes clau en la consecució de bons resultats.
Aquesta desacceleració és una prova més de la necessitat
que les empreses impulsin canvis en el seus models de negoci
en què prevalgui el valor del producte i dels serveis, deixant
enrere el focus en el preu del producte. Són creixents les
empreses que centren la seva activitat en la gestió de dades
tot comptant amb socis no tradicionals com les empreses de
tecnologia digital. Aquestes empreses estan cada vegada més
interessades en accedir a l’espai de les biomedicines en totes
les seves vessants.
La resiliència demostrada pel sector davant les adversitats
comentades anteriorment demostra que està preparat per
créixer amb robustesa i que aviat es veuran els resultats
que tots esperem. Els sistemes sanitaris obtindran el retorn
de la inversió i de l’R+D fent possible l’accés a la innovació
a pacients i professionals sanitaris. A més, aquests avanços
contribuiran a fer més sostenible el sistema i a millorar la
qualitat de vida de la ciutadania.
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Els resultats d’aquest primer Estudi sobre la inversió en biomedicina a Catalunya
2017 confirmen el bon moment que viuen les nostres empreses. Aquestes van ser
capaces de captar 153,1 milions d’euros durant el 2016 a través de 50 operacions
de finançament. Es tracta d’una xifra rècord per al sector, que va doblar l’import
obtingut l’any anterior. De cara a aquest 2017, es preveu una certa estabilització
de la inversió en les empreses catalanes, que van aixecar 56,9 milions d’euros en el
primer semestre de l’any en curs.
Business angels, family offices i fons de capital risc van ser les principals fonts de
finançament per les empreses de serveis i de desenvolupament de producte el 2016.
A partir de la tercera ronda d’inversió, els fundadors redueixen la seva participació
per sota del 50%.
Tanmateix, les empreses d’inversió en biomedicina amb seu a Catalunya van
participar en 33 operacions de finançament l’any 2016, a través de les que van
comprometre 31,9 milions d’euros (48% destinats a Catalunya). A més, aquestes
empreses ja han desemborsat 25,7 milions compromesos aquest mateix 2016 o en
anys anteriors. El 55% de les operacions es van destinar a la inversió en empreses de
drug discovery.
D’altra banda, destaca el creixent interès de les empreses farmacèutiques per
invertir a empreses biotecnològiques catalanes. El 60% dels laboratoris enquestats
assegura que compta amb participacions a empreses biotech, i que el 45% de les
seves participades té seu a Catalunya.
L’estudi evidencia que les companyies catalanes del sector encara tenen el repte de
diversificar l’origen geogràfic dels seus inversors (només el 12% del capital de les
empreses està en mans de socis internacionals).
La inversió rebuda pel sector biomèdic català ha fet possible l’avanç de les empreses
en els seus projectes de recerca. A finals de l’any passat, l’ecosistema comptava
amb un centenar de projectes en pipeline. Les companyies de desenvolupament
de producte i tecnologies mèdiques tenien la majoria de les seves innovacions en
fase de validació preclínica (23%) i desenvolupament de producte i prototipatge
(21%). La indústria farmacèutica, més consolidada, és la que compta amb un
percentatge més alt (23%) en les fases finals de la recerca i arribada al mercat. Per
àrees terapèutiques, l’oncologia i les malalties vinculades al sistema nerviós central
concentren el 56% del pressupost de recerca i desenvolupament del sector.
Per últim, es constata que un dels principals reptes de futur del sector és guanyar
dimensió. Tot i que al 2016 es van crear 2.200 nous llocs de treball, un 86% de les
empreses catalanes de desenvolupament de producte i serveis científics té menys de
25 treballadors, i el 58% són microempreses (amb una plantilla integrada per menys
de 10 professionals). Malgrat tot, es tracta d’un sector en creixement, a la llum dels
bons resultats aconseguits.
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Business angels, family
offices i capital risc van
ser les principals fonts
de finançament per les
empreses de serveis i
desenvolupament de
producte al 2016

Capital
aixecat i
operacions

1

Fonts de
finançament

Durant el 2016, les empreses
de biomedicina van poder
atreure 153,1 M € amb 50
operacions. Es tracta d’una
xifra rècord del sector, que
va duplicar l’import obtingut
l’any anterior

3
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Empreses
d’inversió

Van participar en 33
operacions, on es van
comprometre 31,9 M€ el
2016. Més de la meitat
de les inversions es va
destinar a empreses de
drug dicovery
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R+D
Els riscos financers són els
que poden impactar més la
viabilitat.

4

La majoria
d’innovacions d’empreses
de desenvolupament de
producte i tecnologies
mèdiques es troben en
etapes inicials. L’oncologia
és l’àrea terapèutica a la qual
s’assignen més
recursos (36%)

Els principals reptes inclouen
obtenir finançament,
aconseguir partners externs
i demostrar el valor

5

Riscos i
reptes
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8
L’elaboració del primer Estudi sobre la inversió en
biomedicina a Catalunya 2017 de CataloniaBio
ha comptat amb la col·laboració d’EY, consultoria
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 mencionar 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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