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La companyia, constituïda el 2006, va sorgir fruit d’un grup d’investigació de la 

Universitat de Santiago de Compostel·la 

 

 

“la Caixa” lidera una ronda de finançament 

de 2,2 milions d’euros a NANOGAP 
 

 

• NANOGAP desenvolupa i produeix nanopartícules amb 

aplicacions en sectors des de les pantalles tàctils fins a les 

tintes conductives, l’aeronàutica o la seguretat. 

 

• “la Caixa”, a través del fons Caixa Innvierte Industria, lidera 

aquesta operació, en la qual se sumen els actuals socis de la 

companyia: Unirisco Galicia, Uninvest i  Xesgalicia. 

 

• La companyia té l’objectiu de convertir-se en un dels referents 

a escala mundial en el desenvolupament de solucions basades 

en nanotecnologia. 

 
Barcelona, 15 de setembre de 2014.– “la Caixa” ha liderat una ronda de finançament 

de 2,2 milions d’euros en l’empresa NANOGAP, ubicada a Santiago de Compostel·la 

(La Corunya). La inversió s’ha realitzat a través del fons Caixa Innvierte Industria, 

vehicle gestionat per Caixa Capital Risc, la gestora de capital risc de “la Caixa”, que 

compta amb la participació del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), 

en el marc del Programa Innvierte, i amb la  participació minoritària de l’Institut Català 

de Finances. A l’operació se sumen els anteriors desemborsaments realitzats pels socis 

de la companyia: Unirisco Galicia, Uninvest i la societat de capital risc de la Xunta de 

Galicia, Xesgalicia, a través del Fons I2C. 

NANOGAP es dedica al desenvolupament i fabricació de nanomaterials, unes 

partícules que tenen múltiples aplicacions, entre les quals destaca la conductivitat 

elèctrica. El producte amb major potencial de la companyia en l’actualitat són les 

nanofibres de plata, que s’utilitzen a les pantalles tàctils de dispositius electrònics, i els 

clústers quàntics atòmics de plata, que s’usen en las tintes conductives per a la 

impressió d’etiquetes de radiofreqüència (RFID).  
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NANOGAP també està desenvolupant solucions per a la indústria aeronàutica: 

adhesius conductors flexibles i recobriments anti-estàtics. L’últim desenvolupament és 

una solució amb aplicacions en l’àmbit de la seguretat gràcies a les seves propietats 

òptiques diferencials.  

NANOGAP va sorgir fruit d’un grup d’investigació de la Universitat de Santiago de 

Compostel·la, el grup NANOMAG co-dirigit per els catedràtics M. Arturo López Quintela 

i José Rivas Rey, i es va constituir com empresa en 2006. Té protegida la tecnologia 

amb 11 patents. Des de l’inici, l’empresa ha rebut diversos premis i reconeixements que 

avalen el pla de negoci; “Mejor Idea Innovadora”, per la Universitat de Santiago de 

Compostel·la, “Proyecto Más Innovador”, concedit per la Fundació María José Jove; 

“Empresa más Innovadora de España”, atorgat per ENISA;  premi “Coup de coeur”, 

reconegut per PwC i guanyadora del Premi EmprenedorXXI a Galícia l’any 2012, 

iniciativa promoguda per “la Caixa”. 

Amb aquesta ronda de finançament, la companya té l’objectiu de  convertir-se en un 

dels referents mundials en el desenvolupament de solucions basades en 

nanotecnologia. 

 

Entrada del vehicle per a empreses industrials innovadores de “la Caixa” 

 

El fons a través del qual “la Caixa” realitza la inversió a NANOGAP, Caixa Innvierte 

Industria, és un vehicle d’inversió creat amb la participació del Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI), en el marc del Programa Innvierte, i amb la participació 

minoritària de l’Institut Català de Finances. Amb un volum d’inversió total de 35 milions 

d’euros, el fons inverteix en companyies amb seu a Espanya que operen en l’àmbit de 

les tecnologies industrials amb un fort component de tecnologia i internacionalització. 

 

La inversió a NANOGAP és la setena operació que realitza aquest fons. Actualment, 

Caixa Innvierte Industria compta en el portfoli amb Xtraice, empresa especialitzada en 

el desenvolupament i comercialització de pistes de patinatge sobre gel ecològic; 

Pevesa, que desenvolupa proteïnes vegetals mitjançant biotecnologia per a l’aplicació 

en l’agricultura ecològica i l’alimentació; Forest Chemical Group, que fabrica adhesius 

industrials termofusibles; Fast Drinks fabricant de llaunes autoescalfables; Stinser, que 

ofereix una gestió integral de l’acer com a matèria primera a indústries de sectors com 

l’automoció o els electrodomèstics, i Scutum, que ha creat un nou concepte de scooters 

elèctrics.  
 

Aquesta és la segona operació que la gestora de capital risc de “la Caixa” lidera a 

Galícia. El passat mes de juliol ja va anunciar la inversió a Qubitia, de Pontevedra, 

especialitzada en el desenvolupament de software per a mercats financers per crear 

estratègies d’inversió de forma fàcil i intuïtiva. Aquesta mateixa empresa també ha rebut 

el suport d’altres entitats com Xesgalicia a través del fòrum Xes-Innova.   
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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, acompanyant- les en les diferents etapes del 

desenvolupament. Amb un volum de 144 milions d’euros, inverteix en el capital 

d’empreses innovadores a través de 7 vehicles: Caixa Capital Micro, Caixa Capital 

Micro II, Caixa Capital BioMed, Caixa Innvierte BioMed II, Caixa Capital TIC, Caixa 

Capital TIC II i Caixa Innvierte Industria. 

Sobre Unirisco Galicia 

UNIRISCO Galicia és la primera societat de capital risc universitària autoritzada per la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (nº53). Aquesta es va constituir al 

novembre del 2000 sota la iniciativa de la Universitat de Santiago i impulsada per les 3 

universitats gallegues, amb l’objectiu de promoure la creació d’empreses que aprofitin el 

coneixement generat per la Universitat, per mitjà d’operacions d’inversió temporal en el 

capital d’aquestes o altres instruments financers, sempre respectant els criteris de 

rendibilitat i creació d’ocupació. 

Sobre Uninvest 

UNINVEST és una societat gestora d’entitats de capital risc creada per potenciar la 

transferència de coneixement des de centres públics d’investigació a la Societat a 

través de la creació d’empreses. 

 

El nostre lema, “Financem el Coneixement” resumeix la nostra raó de ser: impulsar la 

creació d’empreses promogudes per investigadors universitaris i/o basats en 

tecnologies desenvolupades a la Universitat, aportant capital risc a les fases inicials i 

donant suport a l’equip promotor de l’empresa. 

 

Sobre Xesgalicia 

Xesgalicia, societat gestora d’entitats de capital risc gallega, finança el 

desenvolupament empresarial mitjançant participacions temporals i minoritàries en el 

capital social de les empreses. Com a complement, se’ls hi atorga préstecs participatius 

o préstecs ordinaris a llarg termini a empreses participades, amb el que realitza a través 

de la gestió i administració de diferents i específics Fons de Capital Risc. L’únic requisit 

a tenir en compte que siguin empreses no financeres que els seus valores no cotitzin en 

el primer mercat de la borsa de valors. 

 


