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Col·legi Ofi cial de Metges de Barcelona 

LLUÍS G. PARERAS,
gerent de l’Àrea d’Incubació de Projectes 

Empresarials-MediTecnologia

L’objectiu de 
Healthequity és donar 

suport a idees del 
sector i contribuir 

que arribin al mercat, 
fent possible el seu 

creixement com a 
empreses amb el 

consegüent efecte de 
creació de llocs de 

treball especialitzats, 
l’augment del teixit 

industrial del país i la 
generació de riquesa

Healthequity: transformar la sanitat 
a través de la innovació

Healthequity és una societat de capital risc orien-
tada a la inversió en projectes early-stage al sector 

healthcare, promoguda pel Col·legi Ofi cial de Met-
ges de Barcelona i el Grup Financer Riva y García. 
L’objectiu de Healthequity és donar suport a idees del 
sector i contribuir que arribin al mercat, fent possible 
el seu creixement com a empreses amb el consegüent 
efecte de creació de llocs de treball especialitzats, l’aug-
ment del teixit industrial del país i la generació de ri-
quesa. Healthequity es va presentar formalment l’any 
passat i ara començarà a analitzar els seus primers pro-
jectes per invertir en companyies del sector Biotech, 
els medical devices i els serveis sanitaris.

Per què ara?
El sector healthcare està considerat un dels sectors 
d’alta tecnologia amb més perspectiva de futur. És 
el target d’inversió número u del món i es preveu 
que aquesta tendència es mantingui en el futur. La 
ciència és un motor cada cop més rellevant en l’eco-
nomia i les ciències de la vida són una oportunitat 
d’inversió. Per això és important per al nostre país 
potenciar el sector de la biotecnologia i de les noves 
tecnologies mèdiques.

Espanya i especialment Barcelona s’estan posicio-
nant com a clúster líder en innovació al sector sani-
tari. Catalunya concentra bona part del conjunt de 
la investigació estatal en healthcare, la qual cosa im-
plica una generació constant de projectes d’inversió. 
Estan apareixent nombrosos projectes emprenedors 
i existeixen diferents iniciatives, tant des de l’Admi-
nistració com des de la indústria privada.

La cadena de valor de les idees està evolucionant. 
Existeix un nou paradigma per estimular la inno-
vació a la majoria d’institucions sanitàries. Actual-
ment existeix un enfocament més proactiu als hos-
pitals i centres d’investigació per fer afl orar noves 
idees. A més, s’ha accelerat la recerca de fi nança-
ment. Gràcies al programa “El metge emprenedor”, 
el COMB té accés a un dealfl ow constant d’idees, 
amb la recepció de 400 projectes l’any orientats al 
sector healthcare, més d’un projecte al dia.

El COMB i Riva y García
Aquest ecosistema engrescador i favorable ha con-
tribuït a la posada en marxa de Healthequity. El 
COMB i Riva y García compten amb una extensa 
xarxa de col·laboradors i relacions estratègiques, en-
tre les quals destaquen l’Hospital Clínic, l’Hospital 
Sant Joan de Déu, l’Hospital de Sant Pau, l’Hospital 
Vall d’Hebron, l’Hospital de Badalona, l’Hospital 
del Mar, l’Hospital de Bellvitge, el Parc de Recerca 
Biomèdica i la Bioregió. A més, disposen d’accés a 
les principals entitats de la comunitat fi nancera, es-
coles de negoci i universitats, xarxes d’inversors pri-
vats i l’Administració pública. Ambdues institucions 
aporten, a més, els coneixements tècnics i fi nancers 
necessaris per realitzar inversions en aquest sector.

Target i criteris d’inversió
Healthequity neix amb l’esperit de transformar la 
sanitat a través de la innovació, i el volum que vol 

assolir està entre els 15 i els 20 milions d’euros. Les 
inversions se centraran en els següents subsectors: 
serveis sanitaris, medical devices i biotecnologia. 
Dins d’aquests subsectors, els promotors del pro-
jecte busquen companyies visionàries en mercats 
potencials on hi hagin oportunitats per fer millores 
clíniques.

Ens concentrem principalment en serveis i medical 
devices “short time to market”, amb diferents criteris 
d’inversió en funció del subsector sanitari al qual 
pertanyi la companyia, amb un profund coneixe-
ment de la cadena de valor sanitària i dels elements 
dels quals depèn l’èxit o el fracàs de les iniciatives al 
mercat healthcare.

Així, com a criteris d’inversió, cal tenir en compte: 
en primer lloc, que els medical devices o els serveis 
tinguin potencial d’entrar en mercats grans o molt 
rendibles, és a dir, un mercat signifi catiu; en segon 
lloc, han de tenir una protecció intel·lectual forta 
o la capacitat de generar barreres d’entrada per als 
competidors; en tercer lloc, han de ser un model de 
negoci atractiu, amb bons marges operatius i soste-
nibles en el temps, i en quart lloc, ha de tractar-se 
d’una tecnologia única amb un clar benefi ci, és a 
dir, una nova modalitat terapèutica o representar 
una millora substancial de l’actual gold standard. A 
més, el camí regulatori ha de ser creïble i la com-
panyia objecte d’inversió ha de disposar del millor 
equip, tant des del punt de vista científi c com des de 
la perspectiva de gestió.

Actualment hi ha poques entitats de capital risc 
espanyoles especialitzades en el sector healthcare. El 
COMB col·labora amb sis dels deu hospitals amb 
més impacte científi c d’Espanya. Si tot això ho su-
mem al fet que som capaços de rebre 400 projec-
tes l’any, Healthequity neix amb una clara vocació 
d’ajudar i contribuir al sector healthcare.  

1. Miquel Vilardell, president del 
COMB; Andreu Mas-Colell, conseller 
d’Economia, i Boi Ruiz, conseller de 
Salut, a la presentació del projecte 

Healthequity. 
2. Andreu Mas-Colell; Jaume Aubia, 

president executiu del Grup MED; 
Boi Ruiz, i Miquel Vilardell. 

3 i 6. Sala d’actes del COMB 
durant la presentació del projecte 

Healthequity. 
4. Borja García-Nieto, president del 

Grup Financer Riva y García; Miquel 
Vilardell; Andreu Mas-Colell; Boi 

Ruiz; Jaume Aubia, i Lluís G. Pareras, 
gerent de l’Àrea d’Incubació 

de Projectes Empresarials-
MediTecnologia, entre d’altres 

representants de Grup MED, Grup 
Financer Riva y García, ICF, Abbott 

España i Ferrer Grupo. 
5. Presentació del projecte 

Healthequity. 
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