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Annex A. Normativa 

A.1 GMP 

Els medicaments s'han de fabricar seguint la normativa vigent, l'organisme que ho regula és 
l'Agència espanyola de medicaments i productes sanitaris. 

La normativa aplicable per a la indústria farmacèutica són les normes GMP (Normes de 
correcta fabricació). Aquesta guia està estructurada en dues parts: 1. Requisits bàsics per a 
medicaments i 2. Requisits bàsics per a substàncies actives utilitzades com a material de 
partida 

En aquest cas, l'aigua purificada fabricada per l'equip s'utilitzarà per a la fabricació de 
medicaments injectables, així que hauríem de tenir en compte la Part I: "Requisits bàsics per 
als medicaments". 

Dins aquesta part, els capítols que aplicaran directament sobre aquest projecte seran: 

- Capítol 3: "Locals i Equips"  
- Capítol 4: "Documentació".  
- Sempre tenint en compte el Capítol 1: "Sistema de Qualitat Farmacèutic". 

A part de les dues parts anteriors, també conté diferents annexos on es detallen els requisits 
específics en funció dels tipus de medicaments que es fabriquen i de les característiques de 
l’equip/sistema que estem estudiant 

En aquest cas, dels annexos que apliquen:  

- Annex 9: Fabricació de líquids 
- Annex 11: Sistemes informatitzats 
- Annex 15: Qualificació i Validació 

També cal tenir en compte la normativa Farmacopea Europea (Eur Ph), ja que els 
medicaments fabricats poden ser venuts a la resta d’Europa, European Pharmacopeia 8th 
Edition. 
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A.2 FARMACOPEA EUROPEA 
La normativa Farmacopea Europea (Ph. Eur.) del consell europeu és una farmacopea que 
inclou una àmplia gamma de principis actius i excipients utilitzats per prepara productes 
farmacèutics a Europa. Està formada per més de 2000 monografies generals i específiques, 
incloent diferents substàncies químiques, antibiòtics, substàncies biològiques, vacunes per a 
ús humà o veterinari; sèrums immunològics, preparacions de radio fàrmacs, fitoteràpics, 
preparats homeopàtics i reserves homeopàtiques. També conté formes de dosificació, 
monografies generals, materials i recipients, sutures, 268 mètodes generals amb esquemes 
o cromatogrames i la descripció de 2210 reactius. 

Les monografies descriuen normes de qualitat per tots els principals medicaments utilitzats a 
Europa. Tots els medicaments que es venen als 36 estats membres de la Farmacopea 
Europe han de complir els estàndards de qualitat perquè els consumidors tinguin la garantia  
dels productes obtinguts de les farmàcies i altres proveïdors legals. 

 

A.3 USP 

La USP (United States Pharmacopea) és la farmacopea oficial dels Estats Units, publicada 
junt amb el Formulari Nacional (NF). 

La USP-NF estableix per escrit normes de referència per als medicaments, els ingredients 
alimentaris, suplements dietètics i els seus ingredients. Aquestes normes són utilitzades per 
als organismes reguladors i fabricants per ajudar-los a garantir que aquests productes són 
de la qualitat adequada, així com la força, qualitat, puresa i consistència. Les monografies 
per a fàrmacs i preparacions es publiquen a la USP, les que són per a ingredients i 
suplements dietètics es publiquen en una secció separada de la USP. Les monografies dels 
excipients es publiquen al document NF. 

Els medicaments receptats i de venta lliure disponible als Estats Units, per llei, han de 
complir les normes USP-NF. Els altres països poden utilitzar aquesta normativa enlloc 
d’emetre la seva pròpia o utilitzar-la com a complement de la seva pròpia farmacopea.  
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Annex B. Pla de Validació del Projecte 

El pla de validació del projecte (VPP) és el document que estableix l'àmbit, les 
responsabilitats i estratègia de validació del nou equip, en aquest cas, la planta de generació 
d'aigua purificada.  

Mitjançant les activitats que es descriuen en el pla de validació s'haurà de demostrar que el 
sistema compleix amb les condicions de disseny, instal·lació, operació i control que 
permeten assegurar que subministra aigua purificada d'acord amb la normativa Farmacopea 
Europea vigent. 

A la taula següent es relacionen les diferents activitats de validació del projecte, els 
documents associats i les responsabilitats de cadascuna: 

Activitat 
Redacció / Execució 

(Departament) 
Revisió (Departament) Aprovació 

Requeriments d'Usuari (URS) Empresa (Instal·lacions) Empresa (Qualitat) Empresa (Enginyeria) 

Pla de Validació (VPP) Empresa (Validacions) 
Empresa 
(Enginyeria/Instal·lacions) 

Empresa (Qualitat) 

Anàlisis de Risc Empresa (Validacions) Empresa (Qualificacions) Empresa (Qualitat) 

Especificacions Funcionals i de 
Disseny (ESF i ESD) 

Proveïdor Empresa (Qualificacions) Empresa (Enginyeria) 

Qualificació de la Instal·lació (IQ) 

Protocol 

Execució 

Informe 

 

Proveïdor / Empresa 
(Qualificacions) 

Empresa (Qualificacions) 

Empresa (Qualificacions) 

 

Empresa (Validacions) 

Empresa (Qualificacions) 

Empresa (Instal·lacions) 

 

Empresa (Qualitat) 

           --- 

Empresa (Qualitat) 

Qualificació Operacional (OQ) 

Protocol 

Execució 

Informe 

 

Proveïdor / Empresa 
(Qualificacions) 

Empresa (Qualificacions) 

Empresa (Qualificacions) 

 

Empresa (Validacions) 

Empresa (Qualificacions) 

Empresa (Instal·lacions) 

 

Empresa (Qualitat) 

            --- 

Empresa (Qualitat) 
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Activitat 
Redacció / Execució 

(Departament) 
Revisió (Departament) Aprovació 

Qualificació Operacional (OQ) – 
Fase de Mostreig 

Protocol 

Execució 

Informe 

 

Empresa (Qualificacions) 

Empresa (Qualificacions) 

Empresa (Qualificacions) 

 

Empresa (Validacions) 

Empresa (Qualificacions) 

Empresa (Instal·lacions) 

 

Empresa (Qualitat) 

            --- 

Empresa (Qualitat) 

Qualificació de Funcionament (PQ) 

Protocol 

Execució 

Informe 

 

Empresa (Validacions) 

Empresa (Validacions) 

Empresa (Validacions) 

 

Empresa (Qualificacions) 

Empresa (Validacions) 

Empresa (Qualificacions) 

 

Empresa (Qualitat) 

            --- 

Empresa (Qualitat) 

Informe Final de Validació Empresa (Validacions) 
Empresa (Enginyeria / 
Instal·lacions) 

Empresa (Qualitat) 

 

 

Taula 1. Pla de Validació 
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 Annex C. Anàlisis de Risc. Fase mostreig 
A la taula següent (Taula 2) es relacionen tots els possibles punts de mostreig de l'equip, es descriu la seva funció i s'analitzen les 
diferents probabilitats d'error, i segons la gravetat, la freqüència i la detecció, es calcula el risc. 

A partir d'aquí, en funció del risc es decideix si es mostreja durant la fase d’OQ de mostreig i la freqüència de mostreig.  

Més avall la Taula 3 conté la informació per interpretació de la taula següent: 

 

Punt de 
mostreig 

Punt a 
mostrejar 
a la OQ 

Funció 

Error 

(FQ): Efecte en 
la qualitat físico-

química 

(M): Efecte en la 
qualitat 

microbiològica 

Efecte 
Gravetat 

(G) 
Freqüènci

a (F) 
Prevenció /Detecció en 

procés 
Detecció 

(D) 

 Risk 
Prioirity 
Number 
(RPN) = 
GxFxD)  

Recomanacion
s en el 
Mostreig d'OQ 

Observacions 

T20 
1.Entrada 

Planta 
Entrada planta 

(FQ) N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 
2/3 
SETMANALS 

Es proposa 
aquest mostreig 
per ser el punt 
inicial de 
referència 

(M) N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 
2/3 
SETMANALS 
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Punt de 
mostreig 

Punt a 
mostrejar 
a la OQ 

Funció 

Error 

(FQ): Efecte en 
la qualitat físico-

química 

(M): Efecte en la 
qualitat 

microbiològica 

Efecte 
Gravetat 

(G) 
Freqüènci

a (F) 
Prevenció /Detecció en 

procés 
Detecció 

(D) 

 Risk 
Prioirity 
Number 
(RPN) = 
GxFxD)  

Recomanacion
s en el 
Mostreig d'OQ 

Observacions 

Després   
Bisulfit 

N.A. 
Dosificació 
Bisulfit. Eliminació 
de clor 

(FQ) No dosifica 
bisulfit 

Cl a les 
membranes 

6 2 
Mesurador Redox situat 
després de l' 
intercanviador. (Punt 4 
de mostreig de la taula). 

0 0 N.A N.A. (FQ) Sobre 
dosificació de 
bisulfit o Bisulfit 
contaminat 

Contaminació 6 2 

Després 
bisulfit 

N.A. 

Dosificació 
Antiincrustant. 
Permet retenir Ca 
y Mg a la osmosi 
inversa 

(FQ) No dosifica 
antiincrustant 

Ca i Mg a les 
membranes 

3 2 
Control de duresa 
després de la 1a etapa 
d’osmosis. 

0 0 N.A N.A. 

(M) Antiincrustant 
contaminat 

Contaminació 3 2 

Anàlisi microbiològic al 
punt de Sortida 
Intercanviador. (Punt 4 
de mostreig de la taula). 

0 0 N.A N.A. 

T21 
2.Després 

Dipòsit 
Dipòsit. Pulmó, 
recirculació i (M) Bio film Contaminació 5 4 No 5 100 DIARI N.A 
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Punt de 
mostreig 

Punt a 
mostrejar 
a la OQ 

Funció 

Error 

(FQ): Efecte en 
la qualitat físico-

química 

(M): Efecte en la 
qualitat 

microbiològica 

Efecte 
Gravetat 

(G) 
Freqüènci

a (F) 
Prevenció /Detecció en 

procés 
Detecció 

(D) 

 Risk 
Prioirity 
Number 
(RPN) = 
GxFxD)  

Recomanacion
s en el 
Mostreig d'OQ 

Observacions 

Ruptura mescla de: 
concentrat 1a 
RO, concentrat 
2a RO, CEDI i 
sortida PW 

T22 
3. Sortida 
Prefiltre 

Prefiltre (M) Bio film Contaminació 5 4 No 5 100 DIARI N.A. 

T23 
4. Sortida 

Intercanvia
dor 

Intercanviador 

(FQ) Porus 
Mescla amb 
l'aigua de 
refrigeració 

5 2 Conductivitat 1 

10 
2/3 
SETMANALS 

N.A. 

(FQ) Clor de 
fases anteriors 

Cl a les 
membranes 

5 2 Redox 1 

(M) Calefacció 
insuficient.  

Contaminació 5 2 No 5 50 
2/3 
SETMANALS 

N.A. 
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Punt de 
mostreig 

Punt a 
mostrejar 
a la OQ 

Funció 

Error 

(FQ): Efecte en 
la qualitat físico-

química 

(M): Efecte en la 
qualitat 

microbiològica 

Efecte 
Gravetat 

(G) 
Freqüènci

a (F) 
Prevenció /Detecció en 

procés 
Detecció 

(D) 

 Risk 
Prioirity 
Number 
(RPN) = 
GxFxD)  

Recomanacion
s en el 
Mostreig d'OQ 

Observacions 

T24 

 

5. Sortida 
1a RO 

1ª Etapa RO. 
Reducció de 
conductivitat i 
bioburden 

(FQ) Fuga a les 
membranes o 
Embrutiment 
químic o Ca  i Mg 
de fases anteriors 

Conductivitat alta 8 4 Conductivitat / Duresa 1 32 DIARI 
N.A. 

(M) Bio film Contaminació 8 4 No 5 160 DIARI 

Després 
SOSA 

N.A 

Dosificació de 
NaOH 30 %. 
Eliminació de 
CO2 

(FQ) No dosifica 
sosa 

Conductivitat alta 

5 2 
CE en sortida 2ª etapa 
osmosis. (Punt 6 de 
mostreig de la taula). 

N.A N.A N.A N.A. (FQ) Sobre 
dosificació sosa o 
Sosa 
contaminada 

Contaminació 

T25 
6. Sortida 

2a RO 
 2ª Etapa RO. 
Reducció de  

(FQ) Fuga a les 
membranes 

Conductivitat alta 9 4 Conductivitat / TOC 1 36 DIARI N.A. 
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Punt de 
mostreig 

Punt a 
mostrejar 
a la OQ 

Funció 

Error 

(FQ): Efecte en 
la qualitat físico-

química 

(M): Efecte en la 
qualitat 

microbiològica 

Efecte 
Gravetat 

(G) 
Freqüènci

a (F) 
Prevenció /Detecció en 

procés 
Detecció 

(D) 

 Risk 
Prioirity 
Number 
(RPN) = 
GxFxD)  

Recomanacion
s en el 
Mostreig d'OQ 

Observacions 

  
conductivitat i 
bioburden 

(M) Bio film Contaminació 9 4 No 5 180 DIARI 
 

 

T26 i T27 

7. Sortida 
CEDI 1 

8. Sortida 
CEDI 2 

CEDI. Reducció 
de conductivitat i 
bioburden 

(FQ) Fuga a les 
membranes 

Conductivitat alta 10 2 Conductivitat /TOC 1 20 DIARI 
Es mostreja la 
sortida de cada 
CEDI per seguir 
el 
comportament 
de cadascun. 

(M) Bio film Contaminació 5 2 No 5 50 
2/3 
SETMANALS 

T28 
9. Sortida 

UV 
UV. Reducció 
Bioburden 

(FQ) N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A DIARI 

Es proposa 
aquest mostreig 
per ser l'últim de 
la planta. 

(M) Dosis de 
radiació baixa 

No redueix la 
contaminació 

3 4 No 5 60 DIARI N.A 

Taula 2. Definició punts de mostreig 
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Segons la taula anterior (Taula 2), queden definits els punts que es mostrejaran durant la fase de la OQ de mostreig (tant pel que fa al 
mostreig microbiològic com fisico-químic). 

A continuació s'observa la llegenda que explica els diferents aspectes de la taula anterior (gravetat, freqüència i detectabilitat) i la 
interpretació del risc a l'hora de definir el mostreig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACIÓ 
GRAVETAT 

PUNTUACIÓ 
FREQÜÈNCIA 

PUNTUACIÓ 
DETECTABILITAT 

 VALORACIÓ DEL 
RISC (RPN) 

ACCIONS 

De 1 a 10: de menys a 
més gravetat 

De 1 a 10: de mai a molt 
freqüent 

De 1 a 10: de detecció 
automàtica al 100% a 
cap comprovació 

Mostreig Fisicoquímic (FQ) 

1-12 2/3 Setmanals 

13-36 Diari 

Mostreig Microbiològic (M) 

1-50 2/3 Setmanals 

51-180 Diari 

Taula 3. Interpretació de risc i mostreig 
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