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És el segon fons de Caixa Capital Risc en el sector de ciències de la vida 

 

 
“la Caixa” i el CDTI llancen  

un nou fons de capital risc per impulsar  
les empreses biotecnològiques a Espanya 

 

 
 

 L’entitat financera crea la societat Caixa Innvierte BioMed II en 
aliança amb el Ministeri d’Economia i Competitivitat, a través del 
CDTI, en el marc de la iniciativa INNVIERTE. 

 
 El fons també compta amb les participacions minoritàries de 

l’Institut Català de Finances, VidaCaixa i Laboratorios LETI. 
 

 El nou vehicle, amb un patrimoni de 35 milions d’euros, invertirà 
en empreses especialitzades en el desenvolupament de nous 
mètodes diagnòstics, teràpies i tecnologies mèdiques. 

 
 
Barcelona, 20 de març del 2014 –”la Caixa”, a través de la seva gestora de 
capital risc, Caixa Capital Risc, ha llançat un nou vehicle d’inversió, Caixa 
Innvierte BioMed II, en col·laboració amb el Ministeri d’Economia i Competitivitat, a 
través del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), en el marc 
de la iniciativa INNVIERTE.  
 
L’objectiu de Caixa Innvierte BioMed II es cobrir la necessitat d’inversió en les 
etapes de creixement (sèries A i B) d’empreses del sector de les ciències de la 
vida a Espanya i acompanyar-les fins al següent estadi de maduresa. El vehicle 
invertirà en el capital de cada companyia un mínim de 500.000 euros i un màxim 
de 4,5 milions d’euros. S’estima que la inversió mitjana per operació serà de 2,5 
milions d’euros.  
 
Caixa Innvierte BioMed II assolirà un volum d’inversió de 35 milions d’euros, 
quantitat aportada majoritàriament per Criteria CaixaCorp i el CDTI. El vehicle 
també comptarà amb participacions minoritàries de VidaCaixa, Institut Català de 
Finances (ICF) i Laboratorios LETI.  
 



Amb la constitució d’aquest vehicle, la gestora de capital risc de “la Caixa”, 
especialitzada en les primeres rondes de finançament de companyies 
innovadores, passa a gestionar un total de cinc societats d’inversió amb  un volum 
d’inversió total de 103 milions d’euros.  

Aquests fons estan especialitzats en sectors reconeguts pel seu alt potencial de 
creixement. Concretament, Caixa Capital Risc inverteix en empreses de ciències 
de la vida, a través dels vehicles Caixa Capital BioMed i, ara, Caixa Innvierte 
BioMed II; en tecnologies digitals (software corporatiu, equips de comunicacions, 
negocis d’Internet i mobilitat), a través de Caixa Capital TIC; i en tecnologies 
industrials (nous materials, sostenibilitat, tecnologia per a processos, etc.), a 
través del fons Caixa Innvierte Industria.  

La gestora té un cinquè vehicle, Caixa Capital Micro, un instrument de micro 
capital risc per a projectes de tots els sectors que es trobin en la seva fase de 
desenvolupament inicial. 

Compromís amb el desenvolupament del sector de la biotecnologia a 
Espanya 
 
Caixa Capital Risc va crear el seu primer fons especialitzat en el sector de la 
biotecnologia a finals de 2011, amb Caixa Capital BioMed. Des de llavors, el 
vehicle ha invertit un total de 14 milions d’euros en 13 companyies, que han captat 
més de 18 milions en inversió privada nacional i internacional als seus projectes 
empresarials. 
 
Les companyies participades per aquest primer fons de ciències de la vida operen 
en el sector biosanitari, bàsicament en diagnòstic i teràpia en malalties 
infeccioses, neurodegeneratives i cardiovasculars, així com en tecnologia mèdica. 
 
A partir d’ara, Caixa Capital BioMed finalitza el seu període d’inversió i es centrarà 
en la creació de valor de les seves companyies participades. Les noves inversions 
en el sector es canalitzaran a través del nou fons Caixa Innvierte BioMed II. 
 
El sector de la biotecnologia a Espanya 
 
Segons l’últim informe de l’Associació Espanyola de Bioempreses (ASEBIO), 
Espanya és la novena potencia mundial i la quinta a nivell europeu en producció 
científica, un sector que el 2013 va suposar el 7,15% del PIB espanyol. El 2011, 
existien 3.025 companyies relacionades amb activitats biotecnològiques. En el 
sector existeix una forta cultura spin-off: cada any es creen entre 10 i 12 noves 
empreses a partir d’institucions públiques.  
 
Durant el 2013, s’han invertit en el sector a Espanya prop de 32 milions d’euros en 
un total de 12 companyies, a través de fons de capital risc i d’inversors privats. 
 
El compromís del Grup “la Caixa” amb el desenvolupament del sector de la 
biotecnologia a Espanya s’articula a través d’una doble via. Per una banda, 



impulsa, a través de l’Obra Social “la Caixa”, la investigació científica: per l’altre, a 
través de la gestora Caixa Capital Risc, es dóna suport a la creació i finançament 
d’empreses, bé mitjançant el programa BioEmprenedorXXI, bé mitjançant la 
inversió directa en capital. 
 
Sobre Caixa Capital Risc 
 
Caixa Capital Risc és la societat gestora d’empreses de capital risc de “la Caixa”, 
que inverteix en les primeres etapes de companyies espanyoles innovadores que 
compten amb un elevat potencial de creixement i les acompanya en les diferents 
etapes del seu desenvolupament.  
 
Amb un volum de 103 milions d’euros, inverteix en el capital d’empreses 
innovadores a través de 5 vehicles: Caixa Capital BioMed, Caixa Innvierte BioMed 
II, Caixa Innvierte Industria, Caixa Capital TIC i Caixa Capital Micro.  

 
Sobre  el CDTI 
 
El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) és una Entitat 
Pública empresarial, depenent del Ministeri d’Economia i Competitivitat, que 
promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles.  
Com a reconeixement a la seva amplia experiència, la Llei de la Ciència, la 
Tecnologia i la Innovació consigna a aquest Centre com l’agent de finançament de 
la R+D+i en l’àmbit empresarial. 
 
En l’àmbit del finançament d’empreses innovadores i de base tecnològica, aquest 
organisme disposa de diversos programes que impulsen el creixement i 
desenvolupament de les mateixes. Un d’ells és INNVIERTE que persegueix 
promoure la innovació empresarial mitjançant el suport a la inversió de capital risc 
en empreses de base tecnològica. Es busca impulsar l’entrada de capital privat en 
pimes tecnològiques espanyoles, en condicions de mercat, amb l’objectiu no sols 
de finançar les activitats tecnològiques de les pimes, sinó també d’aportar-los-hi 
capacitat de gestió i internacionalització i coneixements del mercat. 
 
Amb un enfocament d’especialització sectorial, el programa INNVIERTE ha invertit 
en 4 entitats de capital risc i manté 4 acords de co-inversió amb inversors privats. 
Ha mobilitzat més de 230 milions d’euros en iniciatives públiques i privades en els 
sectors de tecnologies de la informació i les comunicacions, energia i medi 
ambient, tecnologies industrials i tecnologies biosanitàries, el que li ha possibilitat 
invertir més de 30 milions d’euros en 33 pimes tecnològiques.  
 
El 2014 INNVIERTE espera desplegar la seva estratègia en l’àmbit de les 
tecnologies biosanitàries  i, en aquest sentit, pretén mobilitzar més de 150 milions 
d’euros en diferents iniciatives públiques i privades d’inversió.  
 
 
  


