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55 ANYS IMPULSANT L’EMPRENEDORIA AL SECTOR DE LES BIOCIÈNCIES

Ja fa alguns anys que l’àmbit de les ciències de la vida (biotecnologia, biomedicina i sector agroalimentari) està en el 

punt de mira dels agents econòmics i socials del país.

El paper que juga en el desenvolupament de la indústria, els beneficis derivats de la seva activitat, entre els quals 

destaca la prevenció i el tractament de les malalties, i el volum d’inversions que és capaç d’aixecar (entre molts altres 

factors) converteixen aquest sector en un dels motors econòmics del país i, per tant, en un sector estratègic per a la 

nostra economia.

El debat sobre les ciències de la vida ha variat substancialment en el seu enfoc gràcies als resultats obtinguts i als es-

forços dirigits a identificar i promoure els elements que fan créixer el sector.

Amb aquest objectiu, “la Caixa”, Biocat, Barcelona Activa, Genoma España i la Cambra de Comerç de Barcelona vam 

decidir impulsar una iniciativa comuna que contribuís al desenvolupament del teixit productiu del sector, transferint a la 

societat els resultats obtinguts de la investigació a través de la creació de noves empreses.

Les institucions publicoprivades que impulsem BioEmprendedorXXI estem satisfetes amb els fruits aconseguits en 

aquestes cinc edicions: 81 projectes participants, dels quals hi ha 34 empreses innovadores constituïdes i 13 en procés 

de constitució.

Una iniciativa com aquesta se sustenta en varis factors que fan que continuï endavant amb èxit. D’una banda, la com-

pleta alineació dels objectius dels seus partners, que comparteixen la visió i la missió de que l’única manera de crear 

riquesa en un territori és mitjançant la creació d’empreses que aportin valor al mercat. D’altra banda, un programa de 

formació que ha evolucionat al llarg dels anys i que, a dia d’avui, podem dir que dota els seus participants d’instruments 

necessaris per a la posada en marxa d’un projecte empresarial, de les habilitats directives necessàries i d’un accés a 

contactes i finançament prioritari.

I finalment, i no per això menys important, hem tingut l’oportunitat d’acompanyar 34 projectes perquè portessin les se-

ves investigacions al mercat, i així aportar beneficis a la societat i crear innovacions que contribueixin a fer un món millor.

1. INTRODUCCIÓ
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75 ANYS IMPULSANT L’EMPRENEDORIA AL SECTOR DE LES BIOCIÈNCIES

BioEmprenedorXXI és un programa de suport a la creació d’empreses en l’àmbit de les ciències de la vida en 

els camps  de la  biotecnologia, la biomedicina i el sector agroalimentari. 

Visió:

BioEmprenedorXXI serà el punt de referència en l’aflorament de projectes i en la creació de noves empreses de 

base tecnològica en l’àmbit de les ciències de la vida del sud d’Europa.

Missió:

Promoure la creació d’empreses innovadores de qualitat i amb sentit de futur en el sector de les ciències de la vida 

al territori de Barcelona i Catalunya, i així contribuir al creixement del teixit empresarial en l’àmbit biotecnològic i 

en la construcció del seu ecosistema.

Objectius:

Impulsar un programa de referència europeu per a la creació d’empreses en el sector de les ciències de la vida.

la societat, i dotar les persones emprenedores de formació en l’àmbit de la gestió empresarial a través de:

- Accions de seguiment en l’anàlisi de la viabilitat de les idees de negoci.

- Entrenament per adquirir les habilitats i comportaments emprenedors.

- Contacte directe amb els actors del sector.

- Facilitar l’accés al capital per a l’inici de l’activitat.

en l’àmbit de la biotecnologia a Barcelona i Catalunya.

sistema d’innovació català. 

2. OBJECTIUS
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El programa BioEmprenedorXXI s’estructura organitzati-

vament en cinc òrgans: Comitè Promotor, Comitè Tèc-

nic, Direcció Científica, Secretaria Tècnica i Jurat.

Cada òrgan té assignades unes funcions determinades 

depenent de la naturalesa dels membres que l’integren 

per garantir així el seu correcte funcionament. D’una ban-

da, el Comitè Promotor s’encarrega de marcar les línies 

estratègiques i d’actuació; d’altra banda, l’assessorament 

sobre els continguts sectorials estratègics recau en mans 

de la Direcció Científica i del Comitè Tècnic. La Secretaria 

Tècnica desenvolupa un paper executor i de control del 

funcionament del programa. I finalment, el Jurat és l’en-

carregat de valorar i deliberar quins projectes esdevindran 

guanyadors del premi BioEmprenedorXXI.

Aquesta estructura és el resultat de l’experiència adquiri-

da al llarg de les cinc edicions del programa i respon a la 

necessitat de disposar d’una organització eficient, flexible 

i operativa.

Comitè Promotor

El Comitè Promotor està format per:

Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament lo-

cal de l’Ajuntament de Barcelona, que s’encarrega de 

proporcionar el know how en matèria de creació d’em-

preses.

“la Caixa”, entitat clau a l’hora de facilitar l’accés al 

finançament per als projectes.

Genoma España, fundació impulsora del desenvolu-

pament tecnològic, la transferència tecnològica i la inno-

vació al sector biotecnològic, que posa a disposició una 

plataforma on-line formativa especialitzada.

Biocat, coordinador i dinamitzador del sector biotecno-

lògic i biomèdic a Catalunya, qui es responsabilitza dels 

continguts específics del programa i esdevé un pont en-

tre els agents sectorials i el programa.

 Cambra de Comerç de Barcelona, institució que juga 

un paper fonamental per a la internacionalització de les 

empreses. 

La diversitat i la naturalesa de cadascuna de les instituci-

ons promotores posa de manifest l’aposta estratègica 

de promoció i de suport a la creació d’empreses en 

el sector biotecnològic i biomèdic i la voluntat de con-

solidar el programa com a referent europeu.

Les seves funcions són:

l’evolució del programa.

Comitè Tècnic

El Comitè Tècnic, format per un grup d’entre 5 i 10 ex-

perts del sector, es renova anualment. Una de les seves 

funcions és participar en el disseny dels continguts del 

programa i en el desenvolupament d’aquelles activitats 

en què el coneixement del sector i del mercat són clau. 

També intervé en la selecció dels cinc projectes que es 

presenten davant del jurat. A més, el Comitè Tècnic dóna 

suport a les tasques de difusió de la iniciativa i esdevé 

prescriptor d’aquesta. 

Les seves funcions són:

empresarial i acadèmic.

-

senten davant del jurat independent.

d’interès.

Direcció Científica

La Direcció Científica, a càrrec de Biocat, és l’òrgan en-

carregat de facilitar els continguts del programa i d’apor-

tar el coneixement sectorial, així com de garantir la qualitat 

científica i l’encaix institucional de la iniciativa en el sector. 

A més, marca les línies directrius del programa a executar 

3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
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per la Secretaria Tècnica i impulsa la selecció dels mem-

bres del Comitè Tècnic.

Secretaria Tècnica

La Secretaria Tècnica, a càrrec de Barcelona Activa, coordina 

les activitats del programa: accions de difusió (mailings, pu-

blicitat, presentacions del programa), de seleccionar els par-

ticipants, d’implementar el programa (calendari d’activitats, 

contacte amb els participants i ponents, etc.), de contractar 

els experts, i de coordinar el Premi, entre d’altres. També 

es responsabilitza de l’avaluació posterior del programa per 

part dels participants, d’elaborar les corresponents memòri-

es del programa i de portar a terme el control pressupostari. 

Jurat 

El Jurat és un òrgan independent que està format per 

representants d’entitats i empreses, tant públiques com 

privades, vinculades al sector de les ciències de la vida 

i l’emprenedoria. El Jurat respon a la voluntat de dotar el 

programa amb un òrgan independent que deliberi sobre 

l’avaluació dels projectes emprenedors participants i ator-

gui els premis BioEmprenedorXXI.

GUANYADORS DEL PREMI BIOEMPRENEDORXXI – EDICIÓ 2011

VISITES A PARCS I CENTRES DE RECERCA

SEMINARI READYFORGROWTH

DINARS EN XARXA
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BioEmprenedorXXI ofereix un gran nombre d’activitats 

adreçades, en última instància, a la creació de noves em-

preses biotecnològiques. Aquestes activitats es poden 

classificar en quatre, segons la fase del procés i en fun-

ció dels seus objectius: captació d’oportunitats, formació 

dels emprenedors, creació de xarxes de contactes i pre-

paració per a la inversió.

El gràfic següent mostra les diferents fases del programa i 

les activitats emmarcades dins de cadascuna:

4. CONTINGUTS DEL PROGRAMA

Fase I: Captació d’oportunitats

El programa es dirigeix a titulats universitaris, investiga-

dors, professors, doctorands i emprenedors que tinguin 

una idea de negoci o empresa en fase inicial i vulguin 

explorar la seva capacitat emprenedora per crear i posar 

en marxa una activitat empresarial pròpia, ja sigui com a 

spin-off de la seva institució o de forma independent.

En aquesta primera fase del programa, tant les entitats i 

les associacions sectorials com les universitats, els hos-

pitals i els centres de recerca juguen un paper primordial. 

S’encarreguen de detectar els projectes emprenedors 

que poden ser participants potencials del BioEmprene-

dorXXI. En aquest sentit, part de l’èxit prové de la vin-

culació d’aquest conjunt d’entitats amb el programa i 

de la capacitat d’aquestes per detectar nous projectes 

empresarials. 

El procés de selecció es du a terme a través d’entrevistes 

personalitzades amb els promotors de les iniciatives. Els 

criteris per avaluar les candidatures es centren principal-

ment en la viabilitat de la proposta (cobertura d’una neces-

sitat del mercat, model de negoci, diferenciació davant de 

la competència, etc.) i en les competències i habilitats de 

l’equip promotor (coneixement del mercat, capacitat de li-
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deratge i compromís amb el projecte, entre d’altres). En to-

tal es seleccionen un màxim de 20 projectes empresarials. 

Fase II: Formació dels 
emprenedors

Un dels principals objectius del programa és que els em-

prenedors i emprenedores puguin avaluar la viabilitat del 

seu projecte a través de l’elaboració d’un pla d’empresa. 

Val a dir que aquesta viabilitat no dependrà exclusivament 

de la idea de negoci sinó també de l’equip promotor, i 

per això el programa destina part de la formació a que les 

persones promotores del projecte adquireixin les habilitats 

i les capacitats associades a les persones emprenedores.

Els continguts formatius es posen a l’abast de les persones 

participants a través de dos canals: de forma on-line mit-

jançant una plataforma telemàtica de Genoma España i de 

forma presencial amb la impartició de sessions formatives 

en grup. Aquesta combinació de formats (a distància i pre-

sencial) fa que l’activitat professional dels participants sigui 

compatible amb l’assistència i el seguiment del programa.

Cal destacar que, a més de la formació grupal sobre l’ela-

boració del pla d’empresa i l’adquisició d’habilitats empre-

nedores, el programa incorpora activitats personalitzades 

-per a cadascun del projectes- mitjançant tutories indivi-

duals o sessions de mentoring.

Metodologia del programa:

Formació on-line: elaboració del pla 
d’empresa

Genoma España posa a disposició del programa una pla-

taforma on-line formativa especialitzada en el sector bio. 

Aquesta plataforma està integrada per 8 mòduls diferen-

ciats en funció de la temàtica (màrqueting, finan ces, as-

pectes legals, etc.) i les persones participants tenen lliure 

accés a tots els continguts i documentació.

D’aquests de 8 mòduls, quatre són obligatoris: màrque-

ting, legalitat i fiscalitat, estratègia i anàlisi financera, ja que 

són els més rellevants a l’hora d’elaborar el pla d’empresa. 

Formació presencial grupal: elaboració 
del pla d’empresa i adquisició d’habilitats 
emprenedores

El programa integra un total de 6 sessions presencials. 

Cadascuna de les jornades té la mateixa estructura: al 

matí es tracten les diverses temàtiques vinculades al pla 

d’empresa i l’estratègia empresarial, al migdia s’organitza 

un dinar en xarxa amb un agent rellevant del sector i a  

la tarda es desenvolupen tallers per adquirir les habilitats 

emprenedores.

A continuació es presenta un esquema de les jornades 

del programa. Cada edició compta amb diferents  temàti-

ques, el disseny de les quals dependrà  de les caracterís-

tiques del grup: subsectors d’activitat, estat de maduració 

dels projectes, etc.

FORMAT ACTIVITATS - CONTINGUTS

Formació on-line Pla d’empresa

Formació presencial 
grupal

Pla d’empresa i habilitats 
emprenedores

Formació presencial 
individual 
(tutors o mentors)

Pla d’empresa

SESSIÓ DE FORMACIÓ
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JORNADA I II III

MATÍ

TÍTOL DEL SEMINARI Business Development Com fer el pla econòmic - financer
Formes jurídiques: aspectes 
legals i fiscals

OBJECTIUS

Identificar els passos clau per a la 
posada en marxa d’una empresa  bio-
tecnològica: detecció de col·laboradors 
potencials, establiment de contactes 
amb empreses sectorials, negociació 
contractual, promoció de l’empresa, 
etc. 

Conèixer i entendre de forma pràctica 
els conceptes integrants d’un balanç 
de situació i compte de resultats per 
tal de poder elaborar el pla econòmic-
financer.

Seleccionar la forma jurídica més 
adient en funció de les seves impli-
cacions en termes d’obligacions fis-
cals, responsabilitat jurídica, capital 
social, etc.

CONTINGUTS

-
ment de negoci.

activitats de desenvolupament de 
negoci.

cashflow.

financer.

 
d’autònoms.

TARDA

TÍTOL DEL SEMINARI Business Development (*) Negociació Networking

OBJECTIUS Continuació de la sessió del matí.

Posar de manifest la importància de la 
capacitat negociadora pel bon funci-
onament de l’empresa. Identificar els 
punts claus dins del procés negocia-
dor i la seva implementació.

avantatges associats al networking. 
-

tenir la xarxa de contactes. 

CONTINGUTS Continuació de la sessió del matí.

-
gociadora esdevé l’èxit del procés.

de la seva avaluació. 
 role play.

networking?
-

tes activa. 
 Networking a través d’un role play. 

JORNADA IV V VI

MATÍ

TÍTOL DEL SEMINARI
Protecció , transferència 
tecnològica i pacte de socis

Valorització de projectes Cerca de finançament

OBJECTIUS

Conèixer el marc jurídic per a la cre-
ació d’una spin-off a l’entorn públic 
de recerca i les seves implicacions. 
Identificar cadascuna de les fases 
del procés d’inversió i els punts clau 
a l’hora de tancar la ronda de finan-
çament.

Identificar els objectius i les fites 
que aporten valor al projecte 
empresarial.

Conèixer les diferents eines de 
finançament, tant públic com 
privat, a l’abast de les persones 
emprenedores.

CONTINGUTS

creació d’una spin-off.
spin-off i el cen-

tre de recerca.
-

versió.

s’avalua?
-

logia, la cartera de productes, 
l’equip promotor, etc.

-
ments financers públics.

-
-

pital risc.
-

ses invertides.

TARDA

TÍTOL DEL SEMINARI Com crear i gestionar equips
Com presentar el projecte 
empresarial a tercers (I)

Com presentar el projecte 
empresarial a tercers (II)

OBJECTIUS

Conèixer els perfils professionals i 
les seves competències clau a l’hora 
de posar en marxa una empresa. 
Com es poden atraure?

Conèixer i identificar els punts clau 
d’una bona presentació.

per presentar el projectes 

què dir i com dir-ho.

CONTINGUTS

Elevator Pitch
minut.

comercials.
 power point.

individual. 
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Formació presencial individual (tutors o 
mentoring): elaboració del pla d’empresa

BioEmprenedorXXI està dissenyat per a que esdevingui 

un itinerari a mida per a cadascun dels projectes empre-

sarials. En aquest sentit, cada participant té assignat un 

tutor que s’encarrega d’assessorar sobre els aspectes re-

lacionats amb l’elaboració del pla d’empresa. 

El tutor és un expert del sector que acompanya l’equip 

emprenedor al llarg del programa i facilita la informació 

rellevant per a l’elaboració del pla d’empresa. S’encarrega 

de realitzar una anàlisi de la idea de negoci i de la seva 

potencialitat;  dóna suport a l’emprenedor en la detecció 

dels punt forts i dèbils, facilita informació sobre el mercat, 

la competència, etc. 

La metodologia de les tutories s’estructura en un total de 

quatre reunions amb l’equip emprenedor  després d’haver 

revisat i analitzat la documentació enviada prèviament per 

cada grup. En aquestes reunions es revisa l’evolució del 

projecte, s’escolten les preocupacions de l’equip empre-

nedor, se solucionen els problemes i es proposen millores 

al pla d’empresa. 

La figura del tutor va sorgir en la cinquena edició del pro-

grama com a resposta a les demandes expressades pels 

participants en les edicions anteriors. Fins aleshores, el pro-

grama oferia un servei de mentoring en una única sessió 

entre el mentor i l’emprenedor. El servei de tutories actual 

garanteix un acompanyament més llarg i una major implica-

ció del tutor en els projectes assessorats.

FASE III: Creació de xarxa 
de contactes

Un dels objectius del BioEmprenedorXXI és esdevenir 

un punt de trobada entre els emprenedors i els agents 

del sector. Així doncs, el programa incorpora una sèrie 

d’activitats adreçades a facilitar la generació de xarxes 

de contacte entre els actors del sector, com per exem-

ple, dinars en xarxa i visites a parcs tecnològics i centres 

de recerca.

Dinars en xarxa

Es tracta d’un dinar conjunt entre els participants del pro-

grama i un o més agents rellevants del sector. La persona 

convidada pot ser d’interès per diferents motius: pel conei-

xement del sector i de la indústria, per la seva experiència 

emprenedora, per la seva experiència internacional, etc. 

En total s’organitzen 6 dinars en xarxa a través dels quals 

els emprenedors tenen l’oportunitat d’intercanviar opini-

ons, punts de vista i altres qüestions d’interès amb els 

convidats.

Visites a parcs tecnològics i centres de recerca

L’objectiu de les visites és doble: apropar la realitat del 

teixit empresarial als participants i facilitar la creació de 

xarxes de contactes.  Els emprenedors poden així conèi-

xer de primera mà com funcionen les empreses o cen-

tres de recerca més punters en cada camp i les seves 

estratègies.

L’objectiu és que aquesta activitat esdevingui quelcom 

més que una visita a unes instal·lacions i, per això, es 

compta amb la col·laboració del soci o director que, tot 

aportant els seus coneixements i testimoni personal, dota 

de valor afegit la visita. La idea és que aquesta perso-

na interactuï amb els emprenedors,  respongui les seves 

consultes, ofereixi suggeriments, exposi tendències, etc. 

FASE IV: Preparació per a la 
inversió i posada en marxa

El programa BioEmprenedorXXI incorpora una sèrie d’ac-

tivitats dirigides a facilitar la trobada de finançament per tal 

que els participants siguin capaços d’iniciar la seva acti-

vitat empresarial.

Seminari ReadyforGrowth 

El ReadyforGrowth del sector salut és un seminari de pre-

paració per a la inversió (investment readiness) adreçat tant 

a projectes emprenedors com a empreses constituïdes. 

Aquest seminari té la voluntat d’ensenyar als emprene-

dors i a les empreses com és i com s’estructura el procés 

d’obtenció de capitals i les estratègies que cal seguir. Així, 

els participants tenen l’oportunitat de presentar els seus 

projectes davant dels principals inversors del sector a més 

de poder accedir a informació rellevant sobre el procés de 

finançament. Durant el seminari es fa especial èmfasi en 

els diferents models de finançament existents, la natura-

lesa de les fonts de finançament (capital públic, business 
angels, venture capital, etc.) i la relació entre els inversors i 

les empreses on inverteixen, entre d’altres. 

El ReadyforGrowth compta habitualment amb la partici-

pació d’institucions públiques (ACC1Ó, ENISA, CDTI...) 
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i privades (Caixa Capital Risc, Ysios Capital Partners, In-

veready...).

Cal destacar que la convocatòria de participació d’aques-

ta activitat és oberta al públic (no només als participants 

del programa) i que s’adreça només a aquells projectes 

que presentin un estat de maduració adient per a la re-

cepció d’inversió. 

Fòrum d’Inversió Healthcare Barcelona

En el marc del programa s’organitza el Fòrum d’Inversió 

Healthcare Barcelona de la mà del Col·legi de Metges, 

Keiretsu Forum, Barcelona Activa, IESE Business School 

i Biocat.

Aquests fòrums es caracteritzen per la seva naturalesa 

sectorial, s’adrecen exclusivament a empreses o projectes 

empresarials vinculats amb la biotecnologia, els dispositius 

mèdics, els serveis sanitaris i la bioinformàtica. Tal i com 

succeeix amb el ReadyforGrowth, es tracta d’una activitat 

oberta a la societat, tot i que el nombre d’empreses partici-

pants es restringeix habitualment a un màxim de 10.

Fòrum d’Inversió Genoma España

De forma anual Genoma España també organitza un fò-

rum d’inversió en el que hi participen alguns dels projec-

tes del programa.

Premi BioEmprenedorXXI: presentació dels 
plans d’empresa

Cada edició del programa incorpora una jornada de pre-

sentació dels plans d’empresa davant del Jurat amb la 

finalitat de poder conèixer tots els participants i decidir el 

guanyador i finalistes del Premi BioEmprenedorXXI.

La jornada de presentació es divideix en dues parts:

-

senten el projecte davant del Comitè Promotor i del 

Comitè Tècnic. 

es presenten davant del Jurat.

Cada participant disposa de vuit minuts per presentar el 

seu projecte. El format de la presentació establert és lliure 

tot i que es recomana l’ús d’eines de suport visual (power-
point, vídeo, etc.). 

Els criteris de selecció són:

econòmica del projecte. 

permetin aixecar una barrera d’entrada important. 

-

promís de l’equip promotor. 

-

posició. 

El Comitè Promotor i el Tècnic del programa s’encarre-

guen de seleccionar els cinc projectes que es presentaran 

davant del Jurat, qui s’encarrega de triar els guanyadors 

del Premi. Cal destacar el paper fonamental que juga 

aquest òrgan en aquesta part del programa, aportant els 

seus coneixements sectorials i tècnics per a l’avaluació i 

selecció dels millors projectes.

El lliurament de premis s’ha realitzat al llarg dels últims 

anys en el marc del Fòrum Biocat, la trobada del sector 

de la biotecnologia, la biomedicina i les tecnologies mè-

diques a Catalunya. Aquest any 2012, coincidint amb la 

celebració de la cinquena edició del programa, l’acte es 

durà a terme durant una jornada específica on es convo-

caran els participants de les edicions anteriors i la resta 

d’agents vinculats. 

GUANYADORS DEL PREMI BIOEMPRENEDORXXI – EDICIÓ 2009
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El Premi BioEmprenedorXXI consisteix en:

  GUANYADOR: 

  Dotació econòmica:   20.000€

  Accions de formació:
  Cursos d’acceleració a la Universitat de Cambridge 
  Participació al programa Biocàpsules

  Accions d’assessorament*:

  Accions d’internacionalització:   Participació a una fira internacional de referència del sector

  Accions de comunicació:

  Accions d’incubació*:
  Un any d’accés a l’oferta tecnològica del Parc Científic de Barcelona

  1er FINALISTA: 

  Dotació econòmica:   10.000€

  Accions d’assessorament*:

  Accions d’internacionalització:   Participació a una fira internacional de referència del sector

  Accions de comunicació:

  Accions d’incubació*:   Un any d’accés a l’oferta tecnològica del Parc Científic de Barcelona

  2on FINALISTA: 

  Dotació econòmica:   5.000€

  Accions d’assessorament*:

  Accions d’internacionalització:  Participació a una fira internacional de referència del sector

  Accions de comunicació:

  Accions d’incubació*:   Un any d’accés a l’oferta tecnològica del Parc Científic de Barcelona

* Premis vigents des de la incorporació de Rousaud Costas Duran i Parc Científic de Barcelona com a entitats sponsors del programa.

Les empreses guanyadores i les finalistes de les diferents edicions del Premi BioEmprenedorXXI han estat:

   PRIMERA EDICIÓ (2007-2008)

  Guanyadora   Intelligent Pharma - www.intelligentpharma.com

  Primera finalista

  Segona finalista
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  SEGONA EDICIÓ (2009)

  Guanyadora   Sagetis Biotech - www.sagetis-biotech.com

  Primera finalista   Better Care - www.bettercare.es

  Segona finalista

  TERCERA EDICIÓ (2010)

  Guanyadora  

  Primera finalista  

  Segona finalista  

  QUARTA EDICIÓ (2011)

  Guanyadora   

  Primera finalista   

  Segona finalista   
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L’impacte del programa BioEmprenedorXXI sobre el teixit 

empresarial del sector de les ciències de la vida ha estat 

ampli al llarg d’aquests cinc anys.  Per analitzar-lo és ne-

cessari destacar, en primer lloc, que l’èxit del programa 

i el seu posicionament com un recurs de referència dins 

de l’ecosistema bioemprenedor ve avalat per l’alta ca-

pacitat per atraure projectes emprenedors, l’elevat 

nombre de projectes participants i la implicació de 

diverses entitats tant públiques com privades, entre d’al-

tres factors.

Durant aquests cinc anys, s’han presentat un total de 

141 projectes, un nombre força significatiu tenint en 

compte l’especificitat del sector. Del total de sol·licituds 

rebudes han participat un 57%, és a dir, el programa  

BioEmprenedorXXI ha acompanyat un total de 81 

projectes empresarials.  

SOL·LICITUDS REBUDES PROJECTES 
PARTICIPANTS

141 81

Els resultats que es presenten a continuació provenen 

d’una enquesta de seguiment enviada a tots els partici-

pants de les edicions del programa. La resposta obtin-

guda ha estat de 64 sobre 81 projectes participants. Cal 

subratllar que un percentatge important d’enquestes no 

respostes provenen de participants a l’edició 2007, consi-

derada com a prova pilot.

 

5.1 Estat actual dels projectes participants

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 64

constituïdes en procés de 
constitució

Projectes 
abandonats

34 13 12 5

 

Un dels indicadors més rellevants a l’hora d’avaluar els 

resultats d’un programa de creació d’empreses és la 

quantitat d’empreses creades. En aquest sentit, el pro-

grama ha tingut un impacte elevat, ja que 34 dels pro-

jectes acompanyats (un 53% del total) s’han acabat 

constituint com empresa fins al desembre de 2012. 

Si es considera no només les empreses constituïdes sinó 

també aquelles que es troben en vies de constitució, el 

percentatge passa del 53% al 73% (47 empreses). La 

majoria d’aquests projectes que es troben en vies de 

constitució es van presentar a la cinquena edició. Aquest 

fet posa de manifest l’assoliment d’un dels objectius del 

programa: facilitar la transferència dels resultats de la re-

cerca cap a l’empresa i la societat. 

D’altra banda, cal destacar que només 12 dels projec-

tes empresarials (el 19% del total) han estat abandonats. 

De l’ànalisi dels motius pels quals aquestes iniciatives no 

s’han consolidat, destaquen: la impossibilitat d’associar la 

idea a un mercat concret, les dificultats de caràcter tècnic 

i el grau d’implicació personal que requereix el desenvolu-

pament del projecte. 

Finalment, apuntar que un 8% dels projectes, tot i no ha-

ver creat una empresa, estan intentant arribar al mercat a 

través de vies alternatives, principalment llicenciant la seva 

tecnologia.

El següent gràfic mostra la distribució dels estat dels pro-

jectes en funció de l’edició en la qual van participar. 

Font: elaboració pròpia
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5.2  Entitat de procedència dels projectes 
participants 

Tal i com s’ha esmentat amb anterioritat, bona part de 

l’èxit del programa es consequència de la implicació de 

les universitats, centres de recerca i hospitals, ja que dins 

d’aquests centres recau majoritàriament l’activitat de re-

cerca i la tecnologia dels projectes participants. 

 

Les dades del gràfic posen de manifest que el 80% dels 

projectes participants sorgeixen d’alguna entitat on 

es fa recerca, mentre que la resta no està subjecte a cap 

entitat. S’observa com les universitats es situen com 

els principals originadors de projectes emprenedors 

(amb un 34%) i els centres o institucions de recerca ju-

guen també un paper rellevant en la detecció d’iniciatives 

emprenedores (amb un 12%). Tot seguit se situen les em-

preses i els hospitals, amb un 11% dels projectes cadas-

cun. Per últim, s’hi troben els projectes empresarials que 

provenen de dues entitats (ex: centre de recerca i hospi-

tal, centre de recerca i universitat, universitat i empresa...)  

que suposa un 9%.  

5.3  Àmbit d’actuació dels projectes 
participants

El subsector d’activitat en el qual s’enmarquen els projec-

tes té una distribució molt variada.

La majoria de projectes concentren la seva activitat en l’àm-

bit de les tecnologies mèdiques i de la biotecnologia, amb  

un 25% i un 21% del total respectivament. A més, aquest 

percentatge podria augmentar si es tingués en compte que 

un 10% dels projectes desenvolupa la seva activitat tant en 

el sector biotecnològic com en el farmacèutic. 

Pràcticament la resta d’iniciatives es distribueixen de 

forma similar (entre un 5% i un 10%) entre les àrees 

d’activitat següents: farmacèutica, alimentació, bioinfor-

màtica, teràpies avançades i serveis. Cal apuntar que un 

2% dels projectes es situen en l’àmbit de la química fina i 

que un 7% indiquen altres àmbits d’actuació diferents als 

anteriorment esmentats.  

Resulta interessant el canvi de tendència que s’ha cons-

tatat en aquests anys en relació a l’àmbit d’actuació dels 

projectes participants. Tal i com mostren les dades de la 

taula següent, s’ha observat una disminució des del 2010 

el nombre de projectes biotecnològics i farmacèutics, 

ENTITAT ORIGINÀRIA DELS PROJECTES

Font: elaboració pròpia. Mostra integrada per 56 projectes. 

SUBSECTOR D’ACTIVITAT

Font: elaboració pròpia. Mostra integrada per 60 projectes.
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mentre que el nombre de projectes vinculats amb les tec-

nologies mèdiques augmenta considerablement. 

2a EDIC.
2009

3a EDIC.
2010

4a EDIC.
2011

5a EDIC.
2012

Biotecnològic  
i Farmacèutic 7 9 5 4

5 0 2 7

5.4  Model de negoci dels projectes 
participants

Pel que fa al model de negoci, les dades mostren que el 

model mixte, aquell que combina el producte i la platafor-

ma tecnològica, és el més utilitzat pels projectes empre-

nedors, amb un total del 43% de la mostra. A continuació, 

se situen els negocis  que es dediquen exclusivament al 

desenvolupament d’un producte (amb un 30% de les em-

preses), i finalment les empreses que centren el seu model 

de negoci en l’explotació d’una tecnologia, d’una platafor-

ma tecnològica i/o d’un servei (amb un 27%). 

5.5  Característiques de les empreses 
constituïdes

En el marc de les cinc edicions del programa del BioEm-

prenedorXXI s’han constituït 34 empreses.La taula se-

güent mostra les característiques d’aquestes empreses i 

del seu impacte.

EMPRESES 
CONSTRUIDES

LLOCS DE TREBALL 
CREATS

RONDA
FINANÇAMENT
AIXECADA

34 146 12

SOL·LICITUDS DE 
PATENTS

PATENTS 
CONCEBUDES

PRODUCTES/
SERVEIS 
AL MERCAT

22 9 14

PLANS D’INTERNACIONALITZACIÓ

              20

5.5.1  INVERSIÓ INICIAL NECESSÀRIA I FONTS DE 

FINANÇAMENT

Inversió inicial necessària 

Les dificultats econòmiques es presenten com un dels prin-

cipals entrebancs a l’hora d’iniciar l’activitat empresarial. En 

aquest sentit, el volum d’inversió requerit i l’accés a les fonts 

de finançament esdevenen punts crítics per emprendre.

Tenint en compte les dades referents a les empreses 

constituïdes, s’observa que la majoria han necessitat un 

volum d’inversió relativament petit per iniciar el negoci:  un 

41% de les empreses ha invertit menys de 6.010 €, se-

gons les dades d’inversió aportades en el moment de la 

constitució de l’empresa. 

D’altra banda, un 31% de les iniciatives han necessitat 

entre 6.011 i 30.050 € per iniciar la seva activitat, mentre 

que un 6% ha invertit entre 30.051 i 60.100 €. Finalment, 

destacar que el 22% del total van haver d’aixecar més de 

60.100 € per posar en marxa l’empresa.

Aquestes dades posen de manifest que les inversions ne-

cessàries en el moment de constitució no han estat ex-

cessivament elevades. Ara bé, tal i com es veurà en el 

següent apartat (inversió posterior) un número important 

d’empreses han necessitat ampliacions de capital per po-

der créixer.

SUBSECTOR D’ACTIVITAT

Font: elaboració pròpia. Mostra integrada per 56 projectes.   
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Fonts de finançament

La principal font de finançament de les empreses prové  de 

recursos propis, és a dir, mitjançant les 3F (family, fools and 
friends), utilitzada per un 63% del total. Aquesta dada situa 

la capacitat financera de l’equip promotor com un factor 

crític a l’hora de posar en marxa l’empresa. 

La segona font de finançament més utilitzada (amb un 

13%) són els recursos externs (préstecs bancaris, capital 
venture o business angels). La tercera i quarta font de 

finançament provenen de la combinació entre recursos 

propis, externs i altres fonts, així com de les subvencions. 

Finalment, un 6% de les empreses afirmen haver fet servir 

només recursos propis i externs.

5.5.2 INVERSIÓ POSTERIOR 

De l’anàlisi de la inversió rebuda per les empreses un 

cop iniciada la seva activitat, s’observa com el 40% dels 

negocis constituïts (12 empreses) han estat capaços 

d’aixecar finançament.  Aquesta dada és un indicador 

molt rellevant -mesurat en termes d’atracció de capital- 

tant de la qualitat del programa i com de la potencialitat 

dels projectes empresarials que participen al mateix.

Imports aixecats

En aquest apartat es destaca el finançament aconseguit 

per les empreses participants: 3 han aixecat més d’1,5M 

d’euros; dues entre 1M i 1,5M d’euros; dues més entre 

500.000 i 1M d’euros; i quatre han aixecat imports 

inferiors a 500.000 euros. 

INVERSIÓ INICIAL

Font: elaboració pròpia. Mostra integrada per 32 projectes. 

FONTS DE FINANÇAMENT

Font: elaboració pròpia. Mostra integrada per 32 projectes. 

INVERSIÓ POSTERIOR

Font: elaboració pròpia.
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La majoria d’operacions inferiors als 500.000 euros s’han 

realitzat a través d’una combinació entre recursos propis, 

recursos externs (préstecs bancaris) i subvencions. En els 

casos d’imports superiors sobresurt la presència del capital 

risc, tot i que no sempre com a l’única font de finançament. 

 

5.5.3  LLOCS DE TREBALL CREATS

Les empreses sorgides del programa han generat un total 

de 146 llocs de treball, dada important a remarcar tenint 

en compte la seva tipologia.

Tal i com s’observa al gràfic, del total d’empreses constituï-

des només un 6% no han contractat cap treballador i un 13% 

en té un únic treballador. Per contra, la majoria (el 56%) té 

entre 2 i 5 treballadors en plantilla. Es necessari destacar que 

el 16% de les empreses compten entre 6 i 10 treballadors, 

considerant-se petites empreses. El 9% superen els 10 tre-

balladors, i per tant ja són considerades mitjanes empreses.

Distribució del personal d’R+D i negoci

Analitzant la distribució del personal contractat a les em-

preses participants del programa, un 92% de les empre-

ses enquestades han destinat més del 50% de les noves 

incorporacions a activitats d’R+D. Aquesta dada indica 

l’alt grau d’intensitat d’activitat en R+D de les empreses 

participants. La distribució d’aquest percentatge respon 

a: un 29% de les empreses tenen 1 patent en sol·licitud; 

IMPORTS AIXECATS

Font: elaboració pròpia. 

DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL D’R+D I NEGOCI

Font: elaboració pròpia. Mostra integrada per 30 projectes. 

LLOCS DE TREBALL CREATS

Font: elaboració pròpia. Mostra integrada per 32 projectes. 
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un 11% en tenen 2; un 4% en tenen 4 i un 4% tenen 5 sol-

licituds de patents. En total s’han registrat 22 sol·licituds 

de patents.

5.5.4 PATENTS

La majoria dels projectes constituïts com empresa (un 

48%) estan tramitant actualment sol·licituds de patents. 

Si s’analitza aquesta xifra amb més detall, s’observa com 

la distribució d’aquest percentatge respon a: un 29% de 

les empreses tenen 1 patent en sol·licitud; un 11% en 

tenen 2; un 4% en tenen 4 i un 4% tenen 5 sol·licituds de 

patents. En total s’han registrat 22 sol·licituds de patents.

A dia d’avui la xifra de patents concedides és de 9 

patents.

5.5.5 PRODUCTES O SERVEIS DISPONIBLES AL 

MERCAT

Tal i com es pot observar al gràfic, un 48% dels projectes 

disposen de productes o serveis al mercat (14 empreses), 

mentre que el 52% restant encara no ho ha fet.

5.5.6 INTERNACIONALITZACIÓ 

Els projectes i iniciatives empresarials que s’incorporen 

al BioEmprenedorXXl han de contemplar un escenari 

internacional des del primer moment. Aquest fet, és 

sens dubte, un indicador determinant del potencial de 

creixement i èxit futur.

De les empreses que han participar a l’enquesta realitzada, 

el 74% de les  constituïdes (20 empreses) disposen d’un 

pla d’internacionalització mentre que el 26% restant 

considera trobar-se en un estat massa incipient com per 

a dissenyar i implementar-ho. Cal subratllar que dues de 

les empreses disposen d’una o varies oficines a l’exterior.

PRODUCTES O SERVEIS DISPONIBLES AL MERCAT

Font: elaboració pròpia. Mostra integrada per 29 projectes. 

EMPRESES AMB PLA D’INTERNACIONALITZACIÓ

Font: elaboració pròpia. Mostra integrada per 27 projectes.

SOL·LICITUDS DE PATENTS

Font: elaboració pròpia . Mostra integrada per 27 projectes. 
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Antecedents

Tal i com recull l’edició 2011 de l’Informe Biocat1, la gran 

majoria de les empreses de la BioRegió han estat consti-

tuïdes els darrers deu anys. El gran creixement en aquest 

període és degut a la posada en marxa d’incubadores a 

recerca, a les ajudes públiques i a la creació d’empreses. 

Entre aquestes mesures s’inclou el Programa BioEmpre-

nedorXXI, creat amb l’objectiu prioritari de facilitar la cre-

ació i el creixement de noves empreses en l’àmbit de les 

ciències de la vida en el seu sentit més ampli: biotecnolo-

gia, biomedicina i sector agroalimentari.

BioEmprenedorXXI es va iniciar el 2007-2008 com a prova 

pilot i com una iniciativa promoguda per “la Caixa”, Barce-

lona Activa i Genoma España. La seva gran acceptació, 

l’èxit en termes de captació de projectes i constitució com 

a empresa de dos d’aquests primers projectes, va afavorir 

la seva continuïtat i la vinculació de dos nous promotors: 

la Cambra de Comerç de Barcelona i Biocat.

Així, fins ara i amb una periodicitat anual, s’han dut a ter-

me cinc edicions en les quals s’han incorporat 81 pro-

jectes, 34 dels quals s’han constituït com a empresa i 13 

estan en procés de constitució. Els indicadors d’empre-

ses creades, finançament aixecat, patents concedides, 

presència internacional i productes o serveis en el mercat 

reflecteixen l’interès i l’èxit del programa.

Evolució de subsectors dels 
projectes i models de negoci

Al llarg d’aquestes edicions, cal destacar l’evolució i mi-

llores que hem incorporat al programa. La nostra voluntat 

sempre ha estat que el BioEmprenedorXXI  fos un progra-

ma dinàmic, sotmès a un procés de millora continua dirigit 

a incrementar constantment la seva qualitat per adaptar-lo 

a les necessitats del sector, incidint principalment en les 

persones i els projectes participants. Inicialment l’orientació 

es dirigia a projectes biotecnològics i/o farmacèutics. Amb 

l’evolució del programa s’ha ampliat l’abast sectorial inclo-

ent iniciatives de l’àmbit de les tecnologies mèdiques, l’ali-

mentació, la química fina, la bioinformàtica, etc. En aquest 

sentit, a les diferents edicions del programa s’ha constatat 

una tendència a la baixa en quant al nombre de projectes 

biotecnològics o farmacèutics, i una tendència a l’alça d’al-

tres tipus, especialment de tecnologies mèdiques.

De la mateixa manera ens hem adaptat a la diversitat dels 

models de negoci. En el mateix apartat citat anteriorment, 

s’apunta que el 43% de les empreses es basen en un 

model mixt; producte i plataforma tecnològica, i el 27% 

en plataforma tecnològica i/o serveis. Aquests projectes 

requereixen un període de desenvolupament molt més 

curt i tenen unes necessitats de finançament molt més 

baixes que els projectes biotecnològics purs, orientats a 

producte i que representen el 30% del total. 

Increment en el nombre de 
tutories personalitzades i 
participació d’experts

Amb aquest esperit de millora, hem augmentat a quatre 

les sessions personalitzades de tutories, amb l’objectiu de 

permetre un acompanyament molt més llarg i una ma-

jor implicació del tutor. Alhora, hem doblat la participació 

d’experts als dinars que s’organitzen entre els participants 

i els agents rellevants del sector. Aquesta activitat suposa 

un gran actiu del programa ja que afavoreix els debats en 

un ambient més distès, lluny de la formalitat de les sessi-

ons formatives.

Una aposta per la 
internacionalització

En aquest anys també hem potenciat el caràcter inter-

nacional del programa amb la incorporació de ponents i 

participants de diferents nacionalitats. A més, cal destacar 

que en les últimes edicions s’han  incorporat projectes 

liderats per bioemprenedors amb activitat professional a 

Boston o Suïssa, així com d’altres països com França, 

Rússia o Portugal, que van valorar aquest programa com 

un bon mitjà per constituir la seva empresa a Catalunya.

6.   VALORACIÓ DEL PROGRAMA  
BIOEMPRENEDORXXI

1 http://www.biocat.cat/publicacions-biocat
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Incorporació de patrocinadors

L’èxit del programa ha afavorit la incorporació de nous 

patrocinadors, principalment a les dues últimes edicions. 

Per a tots els promotors té un gran valor que entitats com 

Almirall, Rousaud Costas Duran o el Parc Científic de Bar-

celona s’hagin implicat en el programa, ja que ha fet pos-

sible l’increment de serveis i premis que s’atorguen als 

guanyadors de cada edició. 

Valoració dels participants
Finalment, cal centrar-se en l’opinió de la part més im-

portant, els participants, que puntuen amb un notable alt 

(8/10) la valoració global del programa, basada en les ex-

pectatives, la utilitat,  la documentació, els continguts, l’in-

terès, l’organització i la temporalitat. La bona acollida per 

part dels alumnes constata la conveniència d’aquest pro-

grama i la superació de l’anomenat proof of concept (en 

termes d’emprenedoria). En efecte, el BioEmprenedorXXI 

ha permès convertir idees de centres de recerca, univer-

sitats, hospitals, i empreses, en iniciatives empresarials, 

transformant el coneixement en nous productes o serveis. 

El programa ha permès que  avui s’hagi donat resposta 

a una necessitat del mercat, i s’ha aconseguit fer realitat 

el projecte i la il·lusió d’emprenedors de crear una em-

presa que serà, en molts casos, el seu projecte de vida. 

Reptes de futur
Com a conclusió, podem afirmar que BioEmprenedorXXI 

ha esdevingut, sens dubte, el programa de referència a 

Catalunya i a resta de  l’Estat espanyol en el suport a la 

creació d’empreses en l’àmbit de les ciències de la vida. 

El nostre objectiu, però, va molt més enllà: volem créixer, 

incorporar noves activitat i continguts, incrementar el grau 

d’internacionalització atraient iniciatives d’emprenedors 

d’altres països que vulguin constituir i fer créixer la seva 

empresa en i des de Catalunya.En aquest sentit, es pretèn 

desenvolupar el programa per apropar-lo als programes 

d’acceleració i incubació internacionals, és a dir, progra-

mes de suport a la creació d’empreses amb un fort com-

ponent de promotors privats, en els quals s’acompanya 

als emprenedors fins a un període de dos anys. Durant 

aquest temps se’ls hi proporciona espai, formació, as-

sessorament personalitzat, contactes, accés a inversors i 

activitats adreçades a garantir al màxim l’èxit del projecte.  

 

Amb aquest full de ruta, el Programa BioEmprendorXXI 

treballarà per a que la transferència tecnològica i l’empre-

nedoria en l’àmbit de les ciències de la vida constitueixin 

la base de la millora de la competitivitat del nostre país.
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7. ANNEX

Projectes participants de les edicions 2007-2012

PRIMERA EDICIÓ

NOM DE L’EMPRESA DESCRIPCIÓ PROJECTE

Intelligent Pharma  

www.intelligentpharma.com
Intelligent Pharma ofereix serveis bioinformàtics i de química computacio-

nal per al descobriment i desenvolupament de medicaments. 

qGenomics 

www.qgenomics.com
qGenomics és una spin-off del Centre de Regulació Genòmica (CRG) de 

Barcelona i de la Universitat Pompeu Fabra que desenvolupa productes i 

serveis d’alt valor afegit per a genetistes i clínics. Serveis que s’estructu-

ren al voltant de la interpretació de dades genòmiques obtingudes a partir 

de l’estudi de l’ADN o ARN amb modernes tecnologies d’anàlisi. 

SEGONA EDICIÓ

NOM DE L’EMPRESA DESCRIPCIÓ PROJECTE

Nanotherapix Nanotherapix és una empresa de base tecnològica que ofereix serveis de 

disseny i desenvolupament de tecnologia, serveis, coneixement, molècu-

les i productes d’aplicació en el camp de la biotecnologia i biomedicina. 

Nanotherapix és una spin-off sorgida de la col·laboració d’investigadors 

de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Fundació Institut d’Inves-

tigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol. 

Better Care

www.bettercare.es
Better Care és una empresa de base tecnològica, spin-off de la Corpo-

ració Sanitària Parc Taulí, que es situa dins del sector de la informàtica 

mèdica, concretament a l’àrea dels sistemes de suport a la presa de de-

cisions mèdiques a través de la creació d’un sistema de recollida i anàlisi 

d’informació.  

Sagetis

www.sagetis-biotech.com
Sagetis és una spin-off del Grup d’Enginyeria de Materials de l’Institut 

Químic de Sarrià que es dedica al desenvolupament d’una tecnologia  

d’alliberament controlat de fàrmacs per al Sistema Nerviós Central (SNC) 

basat en nanopartícules biodegradables capaces de creuar la barrera he-

matoencefàlica.

Transmural Biotech

www.transmuralbiotech.com
Transmural Biotech és una empresa creada a partir de la recerca desen-

volupada a l’Hospital Cínic de Barcelona i la Facultat de Medicina de la 

UB. Transmural Biotech desenvolupa noves solucions tecnològiques per 

a dispositius mèdics i aplicacions de diagnòstic mèdic basats en anàlisi 

d’imatges. 
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Vetgenomics

www.vetgenomics.com
Vetgenomics és una spin-off de la Universitat Autònoma de Barcelona 

que ofereix serveis de diagnòstic genètic veterinari. 

AERIS Tecnologías Ambientales

www.aeristec.com
AERIS Tecnologías Ambientales és una spin-off de la Universitat Autòno-

ma de Barcelona que centra la seva activitat en el disseny i construcció de 

reactors biològics per al tractaments d’aigües i gasos residuals.

Catfosc

www.catfosc.com
Empresa de base tecnològica especialitzada en el desenvolupament de 

tecnologia avançada per al diagnòstic clínic aplicable a diversos àmbits 

de la medicina. 

BcnInnova

www.bcninnova.com
BcnInnova és una empresa dedicada al desenvolupament i comercialització 

de productes per a la millora dels diagnòstics oftalmològics aprofitant les 

tecnologies de la visió. L’empresa neix de l’Hospital Sant Joan de Déu amb 

el suport del Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Phyture Biotech

www.phyturebiotech.com
Phyture Biotech és una spin-off que sorgeix del Grup de Recerca  Singular 

de Biotecnologia Vegetal de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de 

Barcelona. Emmarcada en el sector de la biotecnologia vegetal, l’empresa 

està especialitzada en la producció de principis actius vegetals d’alt valor 

afegit i proteïnes recombinats per al seu ús al sector cosmètic i farmacèutic.  

Transbiomed

www.transbiomed.net
Transbiomed és una spin-off de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron que es 

dedica al desenvolupament de nous productes de diagnòstic molecular 

in vitro basats en tecnologia de genòmica i proteòmica dirigits a mercats 

de grans dimensions amb importants necessitats mèdiques no cobertes. 

Nanomol Technologies

www.nanomol-tech.com 
Nanomol Technologies és una empresa de base tecnològica, sorgida a 

partir d’un grup de recerca de l’Institut de Ciència de Materials de Barce-

lona - CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) i també del 

CIBER-BBN (Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, 

Biomateriales y Nanomedicina), que proveeix solucions per processar i 

estructurar, a escala micro i nano, molècules actives per a empreses far-

macèutiques, biotecnològiques i de cosmètica. 

Montpalau Enginyeria Empresa dedicada al desenvolupament de dispositius mèdics per facilitar 

l’accés a les vies respiratòries.

Iskandar Technologies Desenvolupament i comercialització de kits per a la detecció de noves 

molècules amb propietats antioxidants. 

SYNDEG Desenvolupament de nous tractaments pels trastorns neurològics a partir 

de l’estudi dels mecanismes moleculars que alteren les sinapsis neuronals. 

BioAirLab Desenvolupament, fabricació i comercialització de kits per quantificar  

al·lèrgens al medi ambient causants de patologies respiratòries.
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TERCERA EDICIÓ

NOM DE L’EMPRESA DESCRIPCIÓ PROJECTE

VCN Biosciencies

www.vcnbiosciences.com
el desenvolupament de noves aproximacions terapèutiques per a tumors 

que manquen d’un tractament efectiu. VCN Biosciencies es dedica a l’in-

novador camp de la viroteràpia, més concretament en l’administració de 

virus modificats genèticament per destruir cèl·lules tumorals.

ImmunNovative Developments

www.immunnovative.com
ImmunNovative Developments és una spin-off universitària de base bio-

tecnològica, procedent de la Universitat de Barcelona i de l’Hospital Clínic 

de Barcelona, especialitzada en el desenvolupament de productes per a 

la prevenció, diagnòstic i tractament d’infeccions multiresistents i altres 

malalties inflamatòries de base immunitària.  

iMicroQ

www.imicroq.com
iMicroQ, empresa impulsada pel Centre d’Innovació en Biotecnologia  Di-

namic de la Universitat Rovira i Virgili, té com objectiu la recerca, desen-

volupament, producció i comercialització de kits per a la detecció ràpida 

de patògens i toxines pel sector agroalimentari.

STAT-Diagnostica 

www.stat-diagnostica.com
És una empresa especialitzada en desenvolupar i comercialitzar sistemes 

integrats de diagnòstic molecular i d’inmunoassaig per a aplicacions clí-

niques i industrials.

Infogenia Assessorament

Genètic

Infogenia Assessorament Genètic és una empresa que ofereix serveis 

d’assessorament genètic en l’àmbit assistencial del sistema sanitari. 

RadisMed RadisMed és una empresa que pretén desenvolupar i comercialitzar solu-

cions mèdiques per a les malalties rares. L’empresa vol desenvolupar tant 

medicament orfes com productes de diagnòstic genètic específicament 

dissenyats per a pacients amb malalties rares. 

Salupharma Biosimilars Salupharma Biosimilars és una empresa biotecnològica que desenvolupa 

i comercialitza medicaments biosimilars. 

Acord Pharma

www.acordpharma.com
Empresa que es dedica a la identificació i millora de nous compostos a 

través del disseny assistit per computador per obtenir nous compostos 

farmacològics.

Mova Desenvolupament i comercialització de sets de vitrificació adreçats al sec-

tor de la reproducció animal. Aquesta solució permet fer tant la vitrificació 

com la descongelació directament a la granja.

Baribal Therapeutics Desenvolupament de compostos anticancerigens selectius des de la pro-

ba de concepte in vivo a preclínica regulatòria o fase clínica I/II.
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Pneumocell Desenvolupament d’un fàrmac a partir de cèl·lules pulmonars per al tracta-

ment de la Fibrosis Pulmonar Idiopàtica. 

 BMEISIS Desenvolupament d’eines que proporcionen solucions tecnològiques i in-

formàtiques als sectors biomèdic i biotecnològics (biologia computacional).

 Synthex Desenvolupament d’una nova plataforma tecnològica de vacunes contra 

la malària. 

GenoKeys Anàlisi de proves genètiques especialitzat en malalties neurovasculars. 

Litogenic Risk Desenvolupament i comercialització de nous materials amb capacitat 

remineralitzant per aplicar-los en diversos productes com ara, pasta de 

dents, fons cavitari, ciments dentals, confiteria de sucre i de xocolata.

Optic Control Systems Desenvolupament de sistemes de control a mida per a la indústria agroali-

mentària mitjançant sensors de fibra òptica. 

 Previernec Desenvolupament, comercialització i implantació d’una plataforma on line 

de rehabilitació cognitiva. 

Nutrigen Recomanacions nutricionals personalitzades basades en el perfil genètic 

metabòlic individual. 

QUARTA EDICIÓ

NOM DE L’EMPRESA DESCRIPCIÓ PROJECTE

NLAB Bioscience

www.nlabbioscience.com
NLAB Bioscience es centra en el desenvolupament i comercialització 

de sistemes d’administrament de fàrmacs basat en partícules de 

mesoporous silica.

Mind the Byte

www.mindthebyte.com
Empresa de recerca especialitzada en el disseny, desenvolupament, 

aplicació i assessorament d’eines quimio i bioinformàtiques. 

Minoryx

www.minoryx.com
Minoryx es dedica al desenvolupament de fàrmacs prioritzant les malalties 

rares pediàtriqeus com són les malalties metabòliques d’origen genètic i 

les malalties musculars. 

aScidea

www.ascidea.com
aScidea és una empresa de serveis científics que facilita l’accés a me-

todologies complexes de càlcul i anàlisis de dades biològiques a tota la 

comunitat científica i empreses del sector de les ciències de la vida. 

Iproteos

www.iproteos.com
Iproteos és una spin-off de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelo-

na) i la Universitat de Barcelona la missió del qual és la recerca, desenvo-

lupament i comercialització de llicències de candidats a fàrmacs basats 

en la inhibició de proteases amb fàrmacs peptíds o peptidomimètics.
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SmartNano

www.smartnanotec.com
SmartNano és una spin-off del Institut de Química Avançada de 

Catalunya (IQAC) del CSIC dedicada al desenvolupament de productes 

farmacèutics i cosmètics d’aplicació tòpica i transdèrmica utilitzant una 

plataforma nanotecnològica.  

Regenear

www.regenear.com
Regenear és una empresa de biotecnologia avançada que té com a mis-

sió desenvolupar i comercialitzar biokits per a al regeneració d’estructures 

tridimensionals de cartílag regenerat a partir de cèl·lules del propi pacient. 

Centre d’Infertilitat Masculina 

i Anàlisi de Barcelona (CIMAB)

CIMAB és un spin-off de la Universitat Autònoma de Barcelona que 

ofereix serves de diagnòstic  de qualitat espermàtica d’individus infèrtils 

o subfèrtil. 

 Xcelia Desenvolupament i comercialització de medicaments cel·lulars, especial-

ment els denominats Medicaments de Teràpies Avançades (MTAs).

Regenerix Desenvolupament d’un biomaterial capaç de regenerar teixits, específica-

ment en casos de pseudoartrosi a través de la seva propietat angiogèni-

ca, és a dir, la seva capacitat de promoure la formació de vasos sanguinis 

i vascularització. 

greeNZyme Serveis de R+D que ofereix alternatives biocatalítiques i de biotransfor-

mació per a processos químics on s’elaboren productes d’alt valor afegit.

Endoasic Technologies Disseny i comercialització de nous dispositius i chips semiconductors en 

el camp de les  càpsules endoscòpiques, concretament per a screening i 

diagnòstic clínic de càncer gastrointestinal. 

SNIBA, Servicio de Nutrición y 

Bienestar Animal

Serveis de R+D adreçats a resoldre problemàtiques sobre nutrició i ben-

estar animal. 

Genocosmetics Cosmètica personalitzada basada en el perfil genètic per prevenir el pro-

cés d’envelliment i millorar l’estat de la pell. 

Ultreia Discovery Explotació d’un procés de descobriment de compostos bioactius molt 

més ràpid, econòmic i predictible. 

CINQUENA EDICIÓ

NOM DE L’EMPRESA DESCRIPCIÓ PROJECTE

Impetux Impetux és una spin-off de la facultat de física de la Universitat de 

Barcelona que es dedica a l’assemblatge, calibratge i venda de 

productes de pinces òptiques a laboratoris de recerca de tot el món.

Embryotools Embryotools estarà especialitzada en serveis de control de qualitat per 

a l’anàlisi de toxicitat de tot tipus de productes o materials utilitzats als 

laboratoris de fecundació in vitro. 
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Syntax for Science

www.syntaxforscience.com
Syntax for Science és una empresa de serveis en investigació clínica.  

Syntax for Science ofereix solucions d’outsourcing en serveis de 

biometria.

PDG Laboratorios PDG Laboratorios és una empresa del sector biomèdic que pretén crear 

i distribuir un dispositiu mèdic que permetrà la lectura de biomarcadors 

en sang de manera ràpida i precisa.  

Laboratoires Grand Fontaine Laboratorires Grand Fontaine aportarà solucions nutricionals específica-

ment adaptades als sèniors, tant en la seva composició, el seu sabor i 

packaging.

Pepper Biology

www.pepperbiology.com
Pepper Biology ofereix serveis bioinformàtics per a les empreses farma-

cèutiques, biotecnològiques i laboratoris acadèmics de biologia.

 Imacat

a metges de diferents especialitats que aporten solucions a problemes 

clau del sector como són la millora del diagnòstic clínic i la reducció de 

costos. 

Breakgenomics Desenvolupament de dos fàrmacs, un pel tractament antineoplàsic en 

combinació amb quimioteràpia i altre per a la malaltia rara de Fanconi, 

mitjançant una nova plataforma tecnològica.   

Mosaic Biomedicals Desenvolupament de noves teràpies personalitzades que eliminen d’una 

manera efectiva les Cèl·lules Mare Tumorals. Mosaic Biomedicals desen-

voluparà noves teràpies des de la fase de “descoberta” fins a la fase I/

II d’assajos clínics.

MIRU Medical Systems Desenvolupament d’un producte innovador per a monitoritzar l’admi-

nistració de medicació en llits d’hospital, amb dues grans avantatges: 

augmentar la seguritat dels pacients i generar estalvis per l’hospital.

MintLabs Mint Labs oferirà eines de software per a la visualització d’imatges a tra-

vés de dispositius mòbils. Els metges podran tenir accés a les imatges 

en qualsevol moment i lloc. 

ProteoDesign ProteoDesgn ofereix serveis d’investigació a la indústria biofarmacèutica 

per a la producció de proteïnes modificades.

Medisens

i/o temperatura basats en tecnologia pròpia d’alt valor afegit a empreses 

de dispositius mèdics. 
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Oftalia Desenvolupament d’una plataforma que permet automatitzar la detecció 

precoç d’algunes malalties cròniques i/o degeneratives basada en siste-

mes experts d’anàlisi d’imatges mèdiques. 

 ADTA Desenvolupament i explotació de nous algorismes (teràpies) per a diabè-

tics insulino-dependents.

EX284 en neuroprotecció Producció d’aliments funcionals neuroprotectors d’interès per facilitar la 

qualitat del procés d’envelliment i reduir els efectes de les patologies 

del sistema nerviós central en humans i sector veterinari d’animals de 

companyia.
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Les entitats promotores del programa BioEmprenedorXXI volem agrair el suport d’Almirall, el Parc Científic de Barcelona

i Rousaud Costas Duran com a entitats patrocinadores.

 

D’altra banda, BioEmprenedorXXI no hagués estat possible sense el suport, l’interès i la participació de tots els agents 

de l’ecosistema innovador: universitats, centres de recerca, hospitals, empreses, entre d’altres.

 

Agraïm també la col·laboració dels ponents, experts, membres del Jurat i del Comitè Tècnic i, en general, de totes les 

persones que a títol individual s’han implicat en aquesta iniciativa.

 

I, finalment, volem fer una menció especial a tots els BioEmprenedors que han participat i que omplen de sentit la rea-

lització d’aquest programa.
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