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1. Glossari 

CFDA (SFDA) Chinese Food and Drug Administration 

EMA European Medicines Agency 

FTIR / FTNIR espectroscòpia NIR o IR per Transformada de Fourier 

GMP Bones pràctiques de fabricació (per les seves sigles en anglès) Sistema que té com a 

objectiu assegurar que els medicaments son fabricats i controlats d’una manera consistent 

d’acord als estàndards de qualitat, dissenyat per minimitzar els discos involucrats en qualsevol 

fabricació farmacèutica i que no es poden descartar únicament amb l’anàlisi del producte final. 

NIR Infraroig proper (per les seves sigles en anglès) 

PAL Prescripció d’Anàlisi de Laboratori. Document en el qual s’incorpora una combinació de 

tots els testos registrats per a cada material prenent les especificacions més estrictes de 

manera que es cobreixin els requeriments de tots els potencials països de destí final dels 

medicaments fabricats 

US-FDA United States Food and Drug Adminstration 
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2. Prefaci 

L’empresa XYZ Pharma  es dedica a la fabricació de productes farmacèutics per a humans. 

La seva planta de fabricació està situada al  Vallès Occidental i compta actualment amb 7 

línies de fabricació d’ampolles injectables, 1 línia de fabricació de xarops i 1 línia de fabricació 

de càpsules. El volum de fabricació anual durant el 2015 ha estat d’aproximadament 500 

milions d’unitats  entre les 3 formes farmacèutiques, xifra que no ocupa però la totalitat de la 

capacitat productiva de la planta. 

D’acord als anàlisis realitzats per la companyia per als propers 5 anys, existeix una previsió 

d’augment global de la demanda dels seus productes. En conseqüència l’empresa ha iniciat 

diversos projectes per adaptar-se a aquesta previsió i poder cobrir les demandes futures. 

Un d’aquest projectes, que es presenta a continuació, està relacionat amb l’impacte que tindrà 

l’augment de la producció en el volum de matèries primeres necessàries per la fabricació. En 

particular, el projecte es centra en la optimització dels recursos destinats a l’anàlisi inicial 

d’aquestes matèries prèviament a la seva autorització per a l’ús en producció.  
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3. Introducció 

La planta de fabricació XYZ Pharma es dedica a la fabricació de productes farmacèutics 

madurs. Els productes madurs son aquells que han passat satisfactòriament per la seva fase 

de desenvolupament farmacèutic, s’ha escalat el procés de fabricació de planta pilot a 

producció i han estat introduïts en el mercat. Això significa que es treballa amb una producció 

estable i no es preveuen grans canvis en el seu portafolis de productes, ni en conseqüència 

de les matèries primeres amb les que es treballa. 

Els volums de fabricació però depenen naturalment de les fluctuacions de la demanda del 

mercat. A efectes de simplificació, de cara als propers 5 anys, la planta preveu 2 canvis 

importants en la demanda d’alguns dels seus productes: 

a) L’any 2016 s’ha acabat el període de patent de dos dels productes que fabrica la 

companyia. Això significa que a partir d’aquest moment altres empreses poden 

començar a fabricar un producte genèric equivalent i per tant es preveu una davallada 

gradual de les seves demandes d’aproximadament un 5% anual.  

b) Durant els últims mesos s’han completat els tràmits de registre de tres dels xarops a 

diversos països de l’Europa de l’Est de manera que s’ha començat la seva 

comercialització en aquests països durant el 2016. Gràcies a aquesta ampliació del 

mercat es preveu un augment de producció d’aproximadament un 5% anual de cada 

producte. 

En conseqüència d’aquestes previsions, la necessitat de les matèries primeres utilitzades per 

la fabricació d’aquests productes patiran un augment o disminució proporcional. 

Abans de poder ser utilitzades per a la fabricació, i d’acord als preceptes bàsics dels principis 

de bones pràctiques de fabricació farmacèutica, cal verificar la qualitat d’aquestes matèries 

primeres. Aquesta és de fet una de les principals responsabilitats del sistema de Control de 

Qualitat: assegurar que es duen a terme tots els tests necessaris i rellevants en els materials 

de partida per la fabricació d’un producte farmacèutic, i que no son autoritzats per a l’ús fins 

que no s’ha determinat que la seva qualitat és satisfactòria. 

En particular, la qualitat de les matèries primeres es regeix pels requeriments regulatoris de 

cada país de destí final de producte acabat, detallat en les prescripcions d’anàlisi registrades. 

En la prescripció de cada material es detallen un seguit d’especificacions a complir mitjançant 

uns testos i una metodologia determinada. El conjunt de testos de la prescripció es poden 

dividir en tres blocs: Identificació, assaig de contingut i altres testos (com per exemple 

productes de degradació, pH, color, metalls pesats...) 
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Tots els lots de matèries primes, tant principis actius com excipients, son analitzats a la seva 

arribada a la planta de fabricació. Per realitzar els anàlisis corresponents, la planta XYZ 

Pharma  segueix les indicacions de l’Annex 8 de les EU GMP: 

“La identitat d’un lot complert de materials de partida generalment només pot assegurar-se si 

es prenen mostres individuals de tots els contenidors i es realitzen testos d’identitat en cada 

mostra. És acceptable mostrejar només una part del total de contenidors sempre i quan s’hagi 

validat un procediment per assegurar que cap dels contenidors hagi estat etiquetat 

incorrectament.  

La qualitat d’un lot de material de partida pot avaluar-se mitjançant una mostra representativa. 

El número de mostres preses per la preparació de la mostra representativa s’ha de determinar 

de manera estadística i ha d’estar especificada en un pla de mostreig. El número de mostres 

individuals que poden mesclar-se per formar una mostra composta també ha de definir-se 

tenint en compte la naturalesa dels materials, el coneixement del proveïdor i la homogeneïtat 

de la mostra composta” 

 

Seguint aquests preceptes, la planta XYZ Pharma  ha dissenyat i validat un procediment de 

mostreig de matèries primeres d’acord al qual: 

1. Es prenen mostres de tots i cadascun dels envasos rebuts sobre els quals es realitza 

exclusivament els testos d’identitat de les corresponents prescripcions d’anàlisi 

2. Es prenen mostres representativa de cada lot de matèria primera, compostes per 

diferents mostres individuals d’alguns envasos, sobre les quals es realitzen la totalitat 

de testos de la prescripció d’anàlisis corresponent. 

Només quan la totalitat dels testos sobre el lot son conformes, aquest queda alliberat per al 

seu ús en producció. 

Tenint en compte els procediments establerts, s’ha fet un estudi del temps que es dedica 

actualment als anàlisis d’identificació de matèries primeres. Durant l’any 2015 es van rebre 

més de 270 lots de 35 matèries primeres diferents, distribuïdes en més de 1400 envasos i 

procedents  de múltiples proveïdors. S’ha calculat que es van dedicar aproximadament 1341h 

en la realització d’anàlisis d’identitat (Annex 2). 
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3.1. Objectius del projecte 

Davant d’aquests resultats, i coneixent la previsió d’un augment de demandes de certs 

productes en el futur, l’empresa ha decidit implantar un nou mètode d’anàlisi que permeti 

disminuir el temps dedicat a la identificació de matèries primeres aprofitant el 

desenvolupament en les tecnologies d’anàlisis mitjançant espectroscòpia. 

 

3.2. Abast del projecte 

Aquest projecte abordarà l’elecció d’un mètode d’anàlisi de matèries primeres que compleixi 

l’objectiu plantejat alhora que es compleixin tots els requisits regulatoris. Un cop escollida la 

tecnologia més adequada a les necessitats de la planta, s’escolliran el proveïdor i model de la 

instrumentació necessària, i es plantejaran els requeriments per a la correcta implementació 

de la nova tècnica d’anàlisi. És a dir, es definirà un pla de validació amb els corresponents 

protocols de qualificació, requisits documentals i de formació. Finalment, també es marcaran 

les directrius a seguir per la construcció i validació d’una biblioteca d’espectres 

No formaran part d’aquest projecte la implementació d’aquests protocols ni la posada en 

funcionament de l’equip. 

 

3.3. Regulacions aplicables 

La indústria farmacèutica és una activitat industrial altament regulada per organismes 

nacionals i internacionals que obliguen a seguir unes normatives estrictes en tots els aspectes 

relacionats amb la fabricació, anàlisi i distribució de medicaments. El compliment d’aquestes 

normatives queda compromès en el moment d’obtenir la llicència de fabricació per part de les 

Autoritats Sanitàries nacionals així com la llicència de comercialització dels medicaments en 

els diferents mercats internacionals. En el cas de la farmacèutica XYZ Pharma, la planta de 

fabricació està ubicada a la zona del Vallès Occidental. Per tant, en tant que part de la unió 

europea, son d’obligat compliment les Normes governen els productes medicinals per a us 
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humà de l’Eudralex. En particular, dins de l’àmbit d’aquest projecte, és rellevant el volum 4: 

Bones pràctiques de fabricació1 (GMP per es seves sigles en angles). 

Per altra banda, la farmacèutica XYZ Pharma té una autoritzacions de comercialització dels 

seus productes a diversos països, entre els quals hi ha països que formen part de la unió 

europea, Xina o Japó. Per tant, son d’obligat compliment les guies de correcta fabricació 

farmacèutica publicades pels organismes governamentals d’aquests països. Degut a 

l’adherència de la majoria dels països a l’Agència Europea del Medicament, i a l’existència de 

acords de reconeixement mutu de compliment de requeriments GMP (incloent el Japó), la 

companyia XYZ Pharma cal que compleixi les normes GMP Europees i Xineses2.  

Especialment, cal tenir en compte els requeriments de  qualificació i validació, gestió de 

sistemes informatitzats i control de qualitat de matèries primeres (exposats en més detall en 

els punts 3.3.1, 3.3.2 i 3.3.3) 

Per altra banda, tant les GMPs Europees com Xineses han inclòs en les seves regulacions el 

principi d’anàlisi del risc en qualitat. Aquest principi, àmpliament treballat en el document ICH 

Q93 publicat per l’EMA, queda definit d’una manera simple i generalista en els següents 

articles de les GMPs Xineses: 

Article 13: La gestió del risc en qualitat és un procés sistemàtic per a l’evaluació, 

control, comunicació i revisió dels riscos a la qualitat durant el cicle de vida d’un 

producte...[...] 

Article 15: el nivell d’esforç, formalitat i documentació del procés de gestió del risc és 

commensurat al nivell de risc. 

Finalment, l’EMA publica de manera periòdica un seguit de Guidelines que elabora amb els 

criteris acordats conjuntament amb la industria farmacèutica europea amb l’objectiu d’unificar 

                                                

 

 

1EudraLex - Volume 4 Good manufacturing practice (GMP) Guidelines. 

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm 

2CFDA Good Manufacturing Practice for Drugs (2010 Revision) 

http://eng.sfda.gov.cn/WS03/CL0768/65113.html 

3 ICH guideline Q9 on quality risk management EMA Rev 2015 

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm
http://eng.sfda.gov.cn/WS03/CL0768/65113.html
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pautes i criteris de treball. És de rellevància per al present projecte la Guia per a l’ús de 

l’espectroscòpia NIR en la industria farmacèutica4, on s’inclouen aspectes de 

desenvolupament de mètodes analítics, calibració, validació o l’ús de mètodes quimiomètrics. 

 

Pel que fa a les característiques dels propis medicaments, l’autorització de la comercialització 

d’un producte en un país determinat inclou el compromís de compliment d’uns requisits 

mínims de propietats químiques i microbiològiques tant del producte final com de les matèries 

primeres utilitzades en la seva fabricació. Aquests requeriments detallen conjunt de testos que 

cal realitzar sobre cada producte (pH, contingut, degradacions, endotoxines...), les 

especificacions que cal complir (rang de resultats acceptats per als tests) i els mètodes 

d’anàlisi detallats que cal seguir per realitzar els tests. Sovint aquests requeriments remeten 

al compliment de Pharmacopoeies editades per diversos organismes: Pharmacopoeia 

Europea, US Pharmacopoeia, Japanese Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia... Tot i que 

en els últims anys aquests organismes han realitzat diversos esforços d’homogeneïtzació 

entre ells, encara existeixen nombroses diferencies de criteris. Per als fabricants de productes 

farmacèutics això significa que un producte registrat en diversos països ha de complir els 

requeriments de tots ells.  

Amb aquest objectiu, l’empresa XYZ Pharma manté actualitzada una prescripció d’anàlisi de 

laboratori (PAL) per a cada producte i matèria primera que incorpora una combinació de tots 

els testos registrats prenent les especificacions més estrictes, de manera que es cobreixin els 

requeriments de tots els potencials països de destí final dels medicaments. En l’Annex 1 es 

presenten en forma de taula els testos necessaris per realitzar els anàlisis d’identitat de les 

matèries primeres utilitzades en la planta d’acord a les corresponents PALs. 

 

                                                

 

 

4 EMA Guideline on the use of near infrared spectroscopy by the pharmaceutical industry and the data 

requirements for new submissions and variations EMA, Rev 2014 
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3.3.1. Qualificació i validació 

El concepte de validació va ser proposat per part de l’Administració d’Aliments i Medicaments 

d’Estats Units (FDA) a mitjans dels anys 705 per tal de millorar la qualitat dins de la industria 

farmacèutica, i es va materialitzar en forma de directriu durant els anys 80 (“Guideline on 

General principles of process validation”). Des de llavors el concepte ha sofert adaptacions i 

matisos, però s’entén de manera general la Validació com aquell procés que estableix una 

evidencia documentada que un procediment, procés o anàlisi manté el nivell desitjat de 

compliment en totes les seves etapes, i que generarà de manera consistent els resultats 

esperats.  

Tant les GMPs Europees com Xineses dediquen capítols sencers als conceptes de validació 

i qualificació (Annex 15 GMPs Europees i Capítol 7 de les GMP Xineses) 

 

3.3.2. Gestió de sistemes informatitzats 

Les GMPs Xineses no inclouen cap provisió particular per a la validació, ús o 

manteniment per als sistemes informatitzats tot i que els conceptes de signatura 

electrònica i documents electrònics son contemplats en apartats com el de gestió 

documental o calibració d’equips. 

Les GMPs Europees en canvi han publicat l’Annex 11, íntegrament dedicat a aquests 

aspectes, on es detallen requeriments per tot el cicle de vida d’aquests sistemes, com 

per exemple els Audit Trails, els informes, la seguretat lògica, signatura electrònica, 

l’arxiu de dades... 

Addicionalment, i a pesar que tècnicament no son d’obligat compliment per a la 

companyia XYZ Pharma d’acord al seu estat regulatori, es pren també com a 

referència la normativa publicada per la US-FDA (Food and Drug Administration dels 

                                                

 

 
5 K. Immel, Barbara  A Brief History of GMPs for pharmaceuticals  Pharmaceutical 

Technology - Juliol 2001 
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Estats Units d’Amèrica): 21 Part CFR 116. Aquesta normativa fa referència als 

conceptes de documents electrònics i signatures electròniques. Els seus requeriments 

son més estrictes que l’estipulat a la normativa Europea o Xinesa i els diferents 

fabricants d’instrumentació solen prendre-la com a referència per al disseny dels 

equips. Per tant el seu compliment és considerat “State of the art” dins de la indústria. 

 

3.3.3. Control de Qualitat de matèries primeres  

En aquest aspecte, tant les normes europees com les xineses deixen molt clar que tots els 

lots de matèries primeres han de complir uns requeriments pre-definits a nivell analític abans 

que s’autoritzi el seu ús per a producció. Per exemple, en el cas de les GMP Xineses, els 

següents articles son d’aplicació: 

Article 102: Els materials de partida i els d’acondicionament primari utilitzats per a la 

producció de medicaments han de complir les especificacions requerides...[...] 

Article 110: Cal establir els procediments de treball adients que defineixin les mesures 

adequades, com ara verificacions o anàlisis, per verificar la identitat correcta dels 

materials de partida en cada envàs. 

Article 111: Si un dels materials entregats està format per diferents lots, cada lot ha 

d’esser considerat de manera individual per al seu mostreig, anàlisis i alliberació. 

Article 113: Només aquelles matèries primeres que han estat aprovades per la seva 

alliberació per part del departament de Qualitat, i per les quals encara no ha arribat la 

seva data de caducitat o de re-anàlisi, poden ser utilitzades. 

 

Tot i així, tal com s’ha mencionat, l’Annex 8 de les EU GMP dona unes indicacions més 

detallades per als procediments de mostreig dels materials, entre els quals son especialment 

rellevants dins de l’àmbit d’aquest projecte els següents punts: 

                                                

 

 

6 FDA 21 CFR Part 11 http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm125067.htm 

http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm125067.htm
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“La identitat d’un lot complert de materials de partida generalment només pot assegurar-se si 

es prenen mostres individuals de tots els contenidors i es realitzen testos d’identitat en cada 

mostra. És acceptable mostrejar només una part del total de contenidors sempre i quan s’hagi 

validat un procediment per assegurar que cap dels contenidors hagi estat etiquetat 

incorrectament.  

La qualitat d’un lot de material de partida pot avaluar-se mitjançant una mostra representativa. 

El número de mostres preses per la preparació de la mostra representativa s’ha de determinar 

de manera estadística i ha d’estar especificada en un pla de mostreig. El número de mostres 

individuals que poden mesclar-se per formar una mostra composta també ha de definir-se 

tenint en compte la naturalesa dels materials, el coneixement del proveïdor i la homogeneïtat 

de la mostra composta” 
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4. Evaluació d’alternatives 

4.1. Requeriments d’usuari 

Tal com s’ha exposat, l’empresa desitja trobar una tècnica d’anàlisi que li permeti realitzar la 

identificació de les matèries primeres més ràpidament que amb el mètode actual (identificació 

al laboratori segons PAL) 

 A l’hora d’escollir el mètode cal tenir en compte quins seran els usos previstos de l’equip, que 

es tradueixen a un seguit de requeriments: 

a) Compliment dels requeriments regulatoris: Mètode reconegut per les Pharmacopoeies 

internacionals per a la identificació de matèries primeres. 

b) Capacitat d’anàlisi del major número possible de matèries primes utilitzades a la 

planta.  

c) Temps d’anàlisi: per tal de complir l’objectiu principal del projecte, es desitja que 

l’aplicació del mètode escollit suposi un estalvi de temps respecte al mètode actual. 

d) Condicions de l’entorn: Cal que la identificació dels envasos pugui realitzar-se in-situ 

a la cabina de mostreig existent a l’àrea de magatzem d’entrada de materials, 

estalviant així el trasllat de les mostres al laboratori químic. 

e) Condicions de seguretat: Es desitja que el mètode d’anàlisis escollit generi el menor 

risc possible per al personal que realitzarà els anàlisis 

f) Mostreig simple: Es desitja que la tècnica requereixi la menor manipulació de la mostra 

que sigui possible, tant per estalviar temps de preparació com per minimitzar el risc de 

contaminació dels materials. 

g) Discriminació d’inici: es valora la possibilitat que l’anàlisi sigui capaç d’identificar 

aquells materials que presentin característiques físiques no òptimes per al seu ús en 

producció. Per exemple, compactació que dificulti la dissolució de la matèria prima 

durant l’addició al tanc de preparació. 

h) A la taula següent es detallen les matèries primeres que s’utilitzen a la planta així com 

la previsió d’envasos a rebre en els propers anys d’acord amb les previsions de 

demanda dels productes finals.  
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matèria prima envasos 2016 envasos 2017 envasos 2018 envasos 2019 envasos 2020 

Acesulfam potàssic 35 40 46 52 60 

àcid benzoic 17 20 23 26 30 

àcid cítric 
monohidratat 

42 44 46 49 51 

àcid clorhídric  2 2 2 2 2 

àcid tartàric 3 3 3 3 3 

ambroxol 310 372 446 535 642 

aroma de fruits 
silvestres 

82 86 90 95 100 

aroma de 
maduixes 

92 97 102 107 112 

aroma de gerds 70 70 70 70 70 

aroma de vainilla 42 44 46 49 51 

benzoat sòdic 2 2 2 2 3 

bomhexina 1 1 1 1 1 

butilhioscina 21 21 21 21 21 

clonidina clorhidrat 2 2 2 2 2 

clorur sòdic 13 13 14 15 15 

codeina cloridrat 6 7 7 7 8 

vermell naftol 3 3 3 3 3 

dextrometorfà 
bromhidrat 

66 66 66 66 66 

difenhidramina 
clorhidrat 

40 40 40 40 40 

dipiridamol 23 23 23 23 23 

estearat de 
magnèsi 

144 137 130 124 118 

etilefrina 6 6 6 6 6 

fosfat bisòdic 16 16 16 16 16 

glicina 2 2 2 2 2 

glucosa anhidra 12 12 12 12 12 

hidròxid sòdic 15 15 15 15 15 

meglumina 2 2 2 2 2 

meloxicam 10 10 10 10 10 

metamizol 
magnèsic 

317 285 257 231 208 

metamizol sòdic 66 66 66 66 66 

orciprenalina 3 3 3 3 3 

macrogol 600 3 3 3 3 3 

poloxamer 188 10 10 10 10 10 

propilenglicol 4 4 4 4 4 

sorbita 37 42 49 56 64 

 

Taula 1 – Matèries primeres utilitzades a la planta de fabricació amb les seves 

previsions de volums durant els propers 5 anys 
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4.2. Tecnologies disponibles 

Els àtoms que composen les molècules estan en constant moviment, vibrant a diferents 

freqüències en funció de la seva naturalesa i del tipus d’enllaç que els uneix (iònic, covalent...). 

A questes vibracions son molt sensibles a l’estructura molecular, i per tant mesurar-les s’ha 

convertit en un molt bon mètode analític per la identificació de les matèries.  

Quan una molècula és sotmesa a un feix de radiació electromagnètica, l’estat vibracional dels 

àtoms que la formen es veu afectat. El feix de llum mateix que travessa la mostra es veu 

també afectat, distribuint-se en tres parts: llum absorbida, llum transmesa i llum dispersada. 

L’anàlisi de la interacció entre la llum i la matèria és coneix com a espectroscòpia.  

 

 

 

Fig 1 – Interacció de la llum amb la matèria. 

 

 

Existeixen diferents maneres d’estudiar aquesta afectació. Per una banda es pot estudiar 

l’absorció directa de la llum per part de la matèria. L’energia del feix de llum serà absorbida 

per la matèria quan aquesta energia sigui la necessària per què es doni una transició de l’estat 

vibracional de la molècula. És a dir, la molècula començarà a vibrar d’una manera determinada 

gràcies a l’energia que se li subministra mitjançant la radiació electromagnètica.  Les longituds 

d’ona de la llum infraroja pertanyen a la anomenada franja vibracional de l’espectre 

electromagnètic ja que coincideixen amb la freqüència de vibració molecular de determinats 

enllaços. Quan això es dona, es produeix un augment en l’amplitud de la vibració dels àtoms, 

provocant doncs el pas a un estat vibracional superior. L’espectroscòpia IR-mitjà i 

l’espectroscòpia NIR (Near Infrared) aprofiten aquest fenomen per estudiar la composició de 

la matèria diferenciant-se en el tipus de radiació que utilitzen.  

Transmissió 

Reflexió 

Absorció 

Dispersió 
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Fig 2 – Espectre electromagnètic.7  

 

També és possible estudiar la interacció de la llum amb la matèria analitzant la llum que se’n 

dispersa, conegut com a espectroscòpia Raman. La major part de la llum dispersada presenta 

la mateixa freqüència que la llum incident, però una petita part presenta un canvi freqüencial 

resultat de la interacció amb la matèria. Les variacions de freqüència observades en el 

fenomen de dispersió Raman son equivalents a variacions en l’energia vibracional de les 

molècules de la matèria analitzada. 

A continuació s’avaluen els avantatges i inconvenients que ofereixen les diferents tecnologies 

d’espectroscòpia mencionades per decidir quina d’elles s’adequa millor a les necessitats de 

la planta per l’anàlisi d’identificació de matèries primeres: IR-mitjà, NIR o Raman.8 

                                                

 

 

7 Brown, G Near Infrared Measurements – How Do They Work 2013 

8 Murra, Dr, Heather Overview and comparison of portable spectroscopy techniques: FTIR, NIR and 

Raman  
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4.2.1. IR-mitjà 

Tal com diu el seu nom, l’espectroscòpia de IR mitjà utilitza una font de llum amb una longitud 

d’ona entre 2500 i 50000nm (IR mitjà). En aquesta zona de l’espectre electromagnètic se 

solen observar  una sèrie de bandes d’absorció provocades cadascuna entre únicament 2 

àtoms de la molècula analitzada. Per tal que una molècula sigui “IR-activa” cal que, a més, 

l’absorció provoqui un canvi en la distribució de la càrrega (dipol) dins de la molècula. Aquest 

és el cas de la majoria d’enllaços covalents, i per tant la majoria de compostos orgànics son 

IR-actius. Un ampli ventall de compostos inorgànics també ho son, com ara nitrats, fosfats, 

clorats i sulfats. 

Les absorcions corresponents a les freqüències vibracionals dels diferents enllaços en la 

molècula serveix per identificar diferents grups funcionals en particular, com per exemple –

OH, -CH, -CH2, -CH3, -NH2...etc, ja que les posicions de les bandes d’absorció dins de 

l’espectre electromagnètic d’aquests grups és àmpliament coneguda.  

La mesura de l’absorció de la llum dins del rang infraroig mitjà es pot aconseguir de dues 

maneres: 

a) Utilitzant una font de radiació que  permeti “il·luminar la mostra” amb llum d’una sola 

longitud d’ona (llum monocromada), mesurar l’absorció i repetir de manera 

consecutiva per totes les longituds d’ona del rang. Això es coneix com a mètode de 

dispersió. 

b) Utilitzant el mètode de la transformada de Fourier, que en comptes d’utilitzar una font 

de llum monocromada n’utilitza una que cobreix tot el rang de longituds d’ona. La 

radiació detectada a posteriori es manipula aplicant-li la transformada de Fourier, 

comparant-se automàticament amb la radiació de fons sense mostra. Així s’obté un 

espectre global en tot el rang de longitud d’ona. 

El segon mètode és més ràpid en la obtenció de dades i té una major sensitivitat i precisió que 

el primer. Per això, pràcticament tots els espectròmetres d’IR mitjà son d’aquest tipus i s’arriba 

a considerar la nomenclatura FTIR (IR per transformada de Fourier) com un sinònim que 

engloba tota l’espectroscòpia d’IR mitjà. 

En comparació a les altres dues tècniques avaluades (NIR i Raman), per a FTIR existeixen 

molts més textos de referència, taules de correlació i biblioteques electròniques contra les 

quals es pot comparar l’espectre d’una substància desconeguda per tal de poder identificar-

la. Comparant la posició dels pics, la seva intensitat, forma o integrant la seva àrea. Per altra 

banda, sempre i quan es pugui demostrar que les mesures s’han pres en les mateixes 

condicions, es pot sostreure un espectre conegut del d’una substància de mostra per tal de 

poder identificar possibles contaminants. Cal destacar però que l’agua té una forta absorció 
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en el rang IR mitjà, i per tant l’espectre d’una mostra que contingui aigua pot quedar 

emmascarat. 

 

4.2.2. NIR 

L’espectroscòpia NIR utilitza una font de llum d’una longitud d’ona situada en la banda 

anomenada d’infraroig proper, entre 700 i 2500 nm. Amb una longitud d’ona més petita que la 

de IR mitjà, aquesta llum aporta més energia a la molècula observada, essent capaç de 

generar uns increments vibracionals de 2 o més nivells (anomenats sobretons o harmònics). 

Aquestes absorcions son molt més febles que les relacionades vibracions fonamentals en 

l’espectre IR-mitjà. L’espectre NIR està dominat doncs per bandes d’absorció associades a 

grups funcionals X-H (C-H, O-H, N-H) que poden donar lloc a l’aparició de sobretons, i els pics 

son molt més amples que els que s’observen e l’espectroscòpia d’IR-mitjà. 

El fet que les bandes d’absorció siguin més febles presenta un avantatge des del punt de vista 

de mostreig ja que les matèries (solides i líquides) es poden analitzar sense cap tipus de 

preparació prèvia, fins i tot sense contacte físic i a través de l’envàs original mitjançant sondes 

operades per fibra òptica. 

Degut a l’eixamplament de les bandes però, i al fet que els enllaços que detecta son molt 

comuns en les molècules orgàniques, les diferències entre els espectres de diferents 

compostos son sovint molt subtils. En altres paraules, la selectivitat entre molècules és 

inherentment menor en els espectre NIR que en els FTIR i per tant no és gaire adequada per 

l’anàlisi de components en baixa concentració. 

De fet, la localització dels pics i bandes en els espectres NIR no son la millor manera 

d’identificar els materials analitzats. La millor aproximació és la d’utilitzar un anàlisi de 

reconeixement de patrons en comparació amb una biblioteca de mostres conegudes i 

classificades. És a dir, cal “entrenar” l’equip NIR mitjançant l’adquisició i emmagatzematge 

d’espectres de mostres que tinguin dades conegudes en haver-se analitzat prèviament per 

mètodes tradicionals. Els espectres NIR resultants d’un anàlisi son difícilment interpretables 

per operaris humans, cal doncs aplicar tècniques quimiomètriques per qualificar l’anàlisi 

mitjançant NIR que permetin separar les diferents mostres i agrupar les que siguin similars 

entre si. 

És molt important aportar variabilitat en la construcció d’aquesta biblioteca ja que els espectres 

NIR son sensibles a la naturalesa física de la mostra analitzada. Aquesta sensibilitat pot 
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permetre doncs diferenciar mostres que son químicament idèntiques però que difereixen en 

granulació o distribució de mida de partícula. En canvi, el mètode Raman no permet identificar 

aquestes característiques, i la preparació de la mostra necessària pel mètode FTIR les fa 

impossible d’avaluar. 

Tal com s’ha dit anteriorment, els materials poden analitzar-se en el seu estat original, sense 

requerir cap tipus de preparació tant per sòlids com per líquids. Es tracta d’una mesura no 

destructiva i que no requereix més de aproximadament 30 segons de temps d’exposició.  

 

4.2.3. Raman 

Mentre les tècniques de FTIR i NIR es basen en l’espectroscòpia d’absorció, la tècnica Raman 

es basa en el fenomen de dispersió de la llum en travessar la matèria. Quan s’irradia una 

mostra amb un feix intens de llum d’una sola longitud d’ona (làser d’alta potència), part 

d’aquesta llum és dispersada en entrar en contacte amb la mostra. En gran part, la longitud 

d’ona de la llum dispersada és igual que la de la llum irradiada (dispersió de Rayleigh) però 

una petita part presenta un canvi freqüencial resultat de la interacció amb la matèria. Les 

variacions de freqüència observades en el fenomen de dispersió Raman son equivalents a 

variacions d’energia en la molècula estudiada. 

De manera similar a l’espectroscòpia FTIR, el que causa que una molècula sigui activa en 

Raman és el fet que la interacció amb la radiació provoca un canvi en la vibració fonamental 

de la molècula. Això fa que l’espectroscòpia Raman tingui una alta selectivitat. Tot i això, una 

molècula que presenta activitat en l’espectroscòpia IR pot o no ser activa amb l’espectroscòpia 

Raman. De fet, moltes de les absorcions que donen lloc a bandes febles en FTIR  son en 

canvi fortes en Raman, per això en general els dos mètodes son complementaris.  

Un factor limitant de l’espectroscòpia Raman és un fenomen d’interferència conegut com a 

fluorescència (absorció de llum) que pot provocar el làser utilitzat com a font de radiació.. 

Aquest efecte pot arribar a emmascarar les bandes de dispersió Raman, d’una intensitat molt 

feble en comparació amb la fluorescència. Una altra potencial limitació son els materials 

foscos, que absorbeixen la llum monocromàtica però sovint no provoquen una dispersió 

Raman detectable. De fet, els materials foscos son més proclius a ser tèrmicament inestables 

degut a l’excitació que genera el làser, i per tant no identificables mitjançant aquesta tècnica. 

Per altra banda, és rellevant destacar que l’aigua té una resposta molt feble en espectroscòpia 

Raman, per tant la tècnica es pot utilitzar per identificar solucions aquoses de manera fiable. 

Una altra característica important de l’espectroscòpia Raman és el fet que és insensible a la 

forma física de la mostra, contràriament a l’espectroscòpia NIR. Així doncs un únic espectre 

es pot considerar representatiu per cada molècula, de manera que es pot recórrer a 
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biblioteques ‘universals’ contra les que comparar els resultats d’una mostra. A la pràctica, els 

espectres Raman son comprensibles d’una manera simple per part de l’analista. 

La presa de mostres per a l’espectroscòpia Raman és relativament simple, requerint-se molt 

poc volum de mostra i utilitzant-se vials de vidre per a equips de sobre-taula. Si s’utilitzen 

equips portàtils, es poden prendre mesures sense contacte amb la mostra, a través de 

contenidors de plàstic o de vidre (fins i tot vidre ambre). En qualsevol dels casos, el temps 

d’exposició necessari per prendre la mesura pot ser de l’ordre de desenes de segons, 

comparable amb els equips FTIR o NIR. 

 

4.3. Discussió d’alternatives 

Les tres tècniques d’espectroscòpia son econòmiques i faciliten tant l’anàlisi qualitatiu com el 

quantitatiu mitjançant anàlisis no invasius i no destructius. A més a més, no requereixen l’ús 

de reactius ni materials químics auxiliars i no generen residus. A la Taula 2 es presenten en 

detall les característiques de les tres tècniques per la seva comparació. 

 

 IR-mitjà NIR Raman 

Longitud d’ona 200-4000 cm-1 4000-12500 cm-1 50-4000 cm-1 

Enllaços que 
detecta 

Enllaços polars com 
ara C=O, C-O, C-F 

Enllaços que contenen 
hidrogen com ara C-H, 

O-H, N-H, S-H 

Enllaços 
homonuclears com 
ara C-C, C=C, S-S 

Fonament de 
l’aparició de bandes 

Radiació absorbida 
(vibració fonamental) 

Radiació absorbida 
(sobretons i 

combinacions) 
Radiació dispersada 

Interpretació de les 
bandes 

Ben resolta, 
assignables a grups 
químics específics 

Sèrie de bandes 
superposades, 

requereix l’aplicació de 
mètodes matemàtics 
de comparació amb 

espectres de mostres 
conegudes 

(quimiometria) 

Ben resolta, 
assignables a grups 
químics específics 

Intensitat de la 
senyal 

bona bona baixa 

Quantificació 
log I0/I ~ concentració 
(llei de Beer-Lambert) 

log I0/I ~ concentració 
(llei de Beer-Lambert) 

Intensitat (I) ~ 
concentració 
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Selectivitat Alta 
Baixa (requereix 

calibració i 
quimiometria) 

Alta 

Interferència Aigua 

Aigua (en menor 
mesura que en IR-

mitjà) 
Atributs físics de la 
mostra (mida de pa 
partícula, duresa, 

forma) 

Fluorescència 
Reacció de la mostra 
a la temperatura del 

làser 

Mida de la partícula 
NA (cal preparació de 

la mostra) 
Dependent Independent 

Font de radiació Policromàtica Policromàtica 
Monocromàtica (làser 
en la regió VIS/NIR) 

Preparació de la 
mostra 

Reduïda utilitzant ATR Cap Cap 

Penetració dins la 
mostra 

Baixa alta Baixa 

Mesura a través 
d’un envàs 

No és possible 

Possible a través de 
vidre/plàstic sempre i 

quan es tingui en 
compte en la 

preparació de la 
biblioteca de 
comparació 

Possible a través de 
vidre/plàstic 

Taula 2 – Comparació de les característiques de l’espectroscòpia IR-mitjà, NIR i Raman. 

 

Les diferents Pharmacopoeies de referència per a la planta contemplen l’ús de tècniques 

d’espectroscòpia per a la identificació inicial de les matèries primeres en la industria 

farmacèutica. La Pharmacopoeia Japonesa recomana l’ús de la tecnologia NIR mentre que la 

Pharmacopoeia Europea recomana Raman.  Tot i així, les tres tècniques son aplicables. 

Per altra banda, la gran majoria de matèries primeres utilitzades a la planta es tracten de 

compostos orgànics i per la naturalesa dels seus enllaços son generalment identificables per 

qualsevol de les tres tècniques. En qualsevol cas, caldrà tenir en compte que l’equip adquirit 

inclogui els accessoris necessaris per l’anàlisi tant de formes sòlides com de formes líquides. 

En el mercat existeixen equips que poden ser utilitzats sense problemes en la cabina de 

mostreig existent, tant per les seves dimensions com pels seus requeriments de condicions 

d’entorn. 

En particular pel que fa a la instrumentació, cal mencionar que es descarta l’adquisició 

d’instruments capaços de fer mesures a través de l’envàs (sondes contactless). El motiu és 

que per qualsevol de les dues tecnologies que teòricament son capaces de fer aquestes 
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mesures, cal que els envasos tinguin unes característiques especials que ho permetin. 

Actualment la gran majoria de matèries primeres arriben a la planta envasades en contenidors 

opacs que no ho permeten. En cas que es desitgés implementar aquesta tècnica caldria 

sol·licitar als proveïdors un canvi d’envasat, que per exemple comptés amb una finestra 

transparent a través de la qual prendre la mesura. Es considera que els volums de material 

adquirits actualment als diversos proveïdors no fa viable aquesta sol·licitud en un volum 

suficient per justificar l’aplicació d’aquesta tecnologia. 

Així doncs, els factors determinants per l’elecció del mètode a utilitzar son la simplicitat del 

mostreig, el temps d’anàlisi, l’impacte en les condicions de seguretat i la capacitat de detecció 

de condicions físiques no ideals de les mostres (com per exemple compactació).  

Davant d’aquest escenari, es considera que la millor opció passa per implantar la tecnologia 

NIR. S’ha arribat a aquesta conclusió després de considerar que: 

 La simplicitat del mostreig per a les tecnologies NIR o Raman és molt més simple que 

per la tecnologia d’IR-mitjà, afegint-se al menor temps d’anàlisi de les dues primeres 

tècniques, es descarta el mètode FTIR. 

 El mètode Raman requereix com a part de la instrumentació la utilització d’un làser 

d’alta potència. Això significa que cal prendre certes mesures de seguretat addicionals 

com ara la utilització d’equips de protecció individual (EPIs) per evitar el risc de 

cremades o lesions oculars) 

 La tecnologia NIR permet identificar característiques físiques de les matèries primeres 

que poden ser rellevants en quant a la seva idoneïtat per a ús productiu.  

 Si bé és necessària la construcció d’una biblioteca i de l’aplicació de tècniques de 

quimiometria per a la implementació del NIR, es considera que el cost d’aquestes 

tasques és comparable al cost de l’adquisició de la biblioteca d’espectres de 

comparació necessaris per a l’ús de la tecnologia Raman. 

 

4.4. Avaluació de proveïdors 

A l’hora d’escollir l’equip NIR  adquirir, s’han contactat diversos proveïdors d’instrumentació 

de laboratori (per exemple Bruker, Perten, Shimaddzu o Agilent) per sol·licitar pressupost i 

detalls tècnics dels diferents models disponibles.  
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L'equip desitjat ha de tenir unes característiques tècniques que el facin capaç de cobrir els 

requeriments d’usuari, a grans trets: 

- Capacitat d’anàlisi de mostres sòlides i líquides. 

- Característiques tècniques de l’equip i del software de control que permetin l’anàlisi de 

les matèries primeres utilitzades amb precisió i exactitud. 

- Seguretat lògica del sistema adequada als requisits de la normativa 21 CFR part 11 

(possibilitat de diferents nivells d’accés d’usuaris, signatura electrònica, traçabilitat 

documental (audit trail), record retention...) 

 

Entre les alternatives presentades, s’ha escollit l’espectròmetre FT-NIR de Bruker MPA (Multi-

purpose-Analyzer), equipat amb un mòdul de fibra òptica que permet el mostreig de líquids, 

sòlids i pols. Aquest mòdul conté una sonda d’immersió per a líquids (mesura per transmissió) 

i una sonda per a sòlids i pols (mesura per reflexió). Addicionalment, l’equip compta amb un 

compartiment de mostreig estàndard de líquids mitjançant vials o cubetes. Conjuntament amb 

la instrumentació, l’adquisició de l’equip inclou el software OPUS per al control de l’equip, 

adquisició, manipulació i avaluació de dades. 

Paral·lelament, el proveïdor de l’equip posa a la disposició del comprador un paquet de 

validació que es pot utilitzar per qualificar el sistema (hardware i software). Els testos inclosos 

en aquest paquet hauran de ser però revisats i aprovats per part del departament 

d’assegurament de Qualitat abans de la seva execució. 

 

L’elecció del model i proveïdor s’ha basat en primer terme per la capacitat de l’equip de complir 

els requeriments. En segon terme, en factors econòmics tant de l’equip com dels serveis 

tècnics inclosos en la transacció (veure capítol 7). En tercer lloc s’ha valorat la simplicitat de 

les necessitats de manteniment de l’equip durant la seva vida útil (a nivell tècnic l’equip tan 

sols requereix manteniment regular del cartutx dessecant). Finalment l’últim aspecte valorat 

ha estat el fet que Bruker es tracta d’un proveïdor ja homologat per la companyia i per tant no 

és necessari realitzar les tasques d’homologació com a part de la validació de l’equip. 
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5. Metodologia aplicada 

Totes les agencies regulatòries per la fabricació farmacèutica requereixen que la 

instrumentació utilitzada per l’anàlisi de matèries o de productes estigui validada. La validació 

d’un equip és la prova documentada que ofereix un alt grau de garantia que un sistema 

complirà sistemàticament una sèrie de requeriments i funcions predeterminats d’acord amb el 

seu disseny.  

La validació tant d’un instrument com d’un sistema informatitzat s’estén a la pràctica durant 

tota la seva vida útil, des del seu disseny (si és necessari) fins al seu decomissionat final, 

passant per les diferents fases d’implementació o manteniment. 

El pla de validació del projecte (VPP) és el document on s’estableixen les responsabilitats 

específiques del projecte, les fases i documentació necessaris i la seqüència d’activitats a 

seguir fins que el sistema sigui alliberat per al seu us en rutina. A continuació es presenta un 

esquema generalista de les fases d’un pla de Validació: 

 

Fig 3 -  Esquema de les fases d’un pla de validació9 

                                                

 

 

9 http://www.ispe.org/ 

http://www.ispe.org/


Optimització de l’anàlisi de matèries primeres per NIR en una industria Farmacèutica Pág. 27 

 

IQ – Qualificació de la instal·lació: L’objectiu d’aquesta fase del cicle de validació és assegurar 

que tant el software com el hardware estiguin instal·lats d’acord a les indicacions del proveïdor 

i d’acord a les especificacions de seguretat aplicables, i que es disposa de tota la 

documentació necessària per part del proveïdor. 

OQ – Qualificació operativa: En aquesta fase es controla el comportament de l’instrument per 

tal de verificar que opera adequadament dins del rang de treball especificat, i que el fruit de la 

seva operació dona resultats consistents, reproduïbles i homogenis. L’objectiu de la 

qualificació operativa és assegurar que l’instrument és adequat per a l’ús que se li vol donar.  

PQ – Qualificació de funcionament: En la qualificació de funcionament l’objectiu és assegurar 

que s’obtenen resultats consistents durant el funcionament en condicions reals del sistema. 

És a dir, quan el sistema és utilitzat per personal adequadament format i seguint els 

procediments establerts. 

En cadascuna d’aquestes etapes s’establiran una sèrie de tasques individuals que 

conformaran una guia pas a pas per la verificació de tots els aspectes rellevants identificats. 

El document que compendia totes aquestes instruccions de proves amb el seu resultat esperat 

és el protocol de qualificació. 

Les proves seran executades i el seu resultat es documentarà. Cal que totes les proves siguin 

executades per una persona competent i que estigui suficientment formada en el manual d’ús 

del proveïdor i en les normes de bones pràctiques documentals de l’empresa. L’execució de 

les proves per part del ‘testejador’ serà verificada per una segona persona. 

En cas que es detecti alguna discrepància entre el resultat obtingut d’una prova i el seu resultat 

esperat aquest fet es documentarà com a ‘desviació de qualificació’ i es durà a terme una 

investigació per determinar quina és la seva causa. Un cop determinada la causa s’establirà 

un pla d’acció per solucionar la discrepància i un cop hagi estat executat es repetiran el pas o 

passos de la qualificació afectats per corroborar que la solució ha estat efectiva. En cap cas 

es podrà iniciar una etapa de validació sense que s’hagin tancat satisfactòriament les 

potencials discrepàncies generades en l’etapa anterior. 

Finalment s’emetrà un informe per cada pas de la qualificació on s’autoritzarà l’inici de la 

següent etapa del pla de validació o be l’ús en rutina segons correspongui. 
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6. Implementació 

6.1. Anàlisi de riscos 

L’anàlisi del risc associat a la implementació de la tecnologia NIR per la identificació de 

matèries primeres es basa en la valoració de la severitat, ocurrència i detectabilitat d’un 

potencial error en els resultats de l’anàlisi que resultés en l’autorització per a l’ús productiu 

d’una matèria primera d’una qualitat inadequada. 

Inicialment, la severitat d’un error en el test d’identificació és alt ja que potencialment podria 

derivar en un risc per la seguretat del pacient a qui se li administrés el producte final. Tot i això, 

aquesta potencial severitat queda mitigada per un baix risc d’ocurrència i un baix risc de no 

detectabilitat basat en les següents consideracions: 

- Els materials es reben de proveïdors homologats, i molts d’ells de proveïdors certificats 

(han estat auditats per part de l’empresa). 

- Els envasos arriben acompanyats d’un certificat d’anàlisis. 

- D’acord a les indicacions de les GMPs, una mostra representativa de cada lot es 

sotmetrà a l’anàlisi complert al laboratori químic, incloent la totalitat dels testos 

d’identitat.  

- Addicionalment, els lots de productes finals es sotmeten a un seguit d’anàlisis durant 

els quals s’identifica i quantifica la presencia dels principis actius, així com testos 

d’esterilitat que detectarien qualsevol tipus de contaminació microbiològica. 

En canvi, el risc d’utilitzar aquest equip seria més alt per aquelles matèries primes per les que 

no s’audita el proveïdor, que no venen acompanyades d’un certificat d’anàlisi o per les que 

per exemple existís recurrència en el passat de no haver complert els requeriments de qualitat.  

 

Per altra banda, cal no oblidar que, a banda del risc per a la seguretat del pacient, també cal 

tenir en compte el potencial risc sobre el negoci que podria provocar una fallada en el 

funcionament de l’equip NIR. Es consideraria que existeix un risc alt sobre el negoci en el cas 

que un error o una falta de disponibilitat del sistema posés en perill la capacitat de producció 

de la planta, o que pogués generar una pèrdua econòmica significativa.  

En el cas de l’equip NIR es considera que el risc de negoci és mitjà ja que una fallada no 

posaria en risc immediat la capacitat de producció de la planta sempre i quan s’estableixi que 
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en cas de falta de disponibilitat de l’equip els envasos de matèria primera passin a identificar-

se utilitzant el mètode tradicional. Tot i que aquesta situació generaria costos addicionals a la 

companyia, en cap cas aquests costos posarien en risc la viabilitat econòmica de la planta. 

 

Com a conclusió, es desprèn que el risc sobre la seguretat del pacient és reduït en establir-se 

un procediment que assegura que es realitzen els testos d’identitat en una mostra 

representativa de tots els lots de matèria prima.  Per altra banda, el potencial risc sobre el 

negoci es redueix en establir-se un procediment de contingència en el qual s’estableix que en 

cas de falta de disponibilitat de l’equip es procediria a l’anàlisi d’identitat de tots els envasos 

de matèria prima seguint el procediment tradicional (testos al laboratori d’acord a la PAL). 

 

 

6.2. Determinació de l’estratègia de validació 

D’acord als principis de gestió del risc que cal aplicar a tots els aspectes de la fabricació 

farmacèutica, els esforços dedicats a la formalització i documentació de la validació han de 

ser commensurats al risc. A continuació es determinarà el grau de verificacions que caldrà 

realitzar per la validació de la identificació de matèries primeres utilitzant l’espectroscòpia NIR. 

Per a la implantació d’un equip NIR cal tenir en compte dos aspectes de validació. Per una 

banda els testos que verifiquen el bon funcionament de l’equip, i per l’altra la validació del 

mètode analític i la construcció d’una biblioteca de comparació que demostrin la seva precisió 

i sensibilitat en el procés d’identificació de materials. 

Es considera que l’equip NIR és d’una complexitat mitjana i que es tracta d’un equip “off the 

shelf” al qual no cal fer modificacions desenvolupades localment. El software de control és 

comercial “off-the-shelf”. No es considera factible testejar totes i cadascuna de les funcions 

del codi del programa un cop ha estat desenvolupat. Tampoc és possible, ni realment aporta 

valor, testejar totes i cadascuna de les combinacions de rutines programades. Addicionalment, 

l’empresa va realitzar una auditoria al proveïdor en el passat recent, en la qual es va evidenciar 

que els softwares es desenvolupen seguint procediments establerts que asseguren la qualitat 

en el desenvolupament del software i hardware. 

Per altra banda, el sistema NIR-PC està configurat com a un sistema ‘Stand Alone’. És a dir, 

no està connectat a cap xarxa ni servidor, de manera que no és necessari verificar les 

seguretats lògiques que serien requerides en cas d’estar-ho. 
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Afegint això a l’anàlisi de riscos realitzat, l’aproximació per a la validació inclourà una 

qualificació d’instal·lació i operativa del software, i també la qualificació de la instal·lació, 

operativa i de funcionament del sistema d’espectroscòpia. 

Cal recordar que el proveïdor de l’equip posa a la disposició del comprador un paquet de 

validació que es pot utilitzar per qualificar el sistema (hardware i software). Els testos inclosos 

en aquest paquet hauran de ser però revisats i aprovats per part del departament 

d’assegurament de Qualitat abans de la seva execució. 

 

6.3. Disseny de la validació 

6.3.1. Qualificació de la instal·lació 

Com s’ha dit, l’objectiu d’aquesta fase del cicle de validació és assegurar que tant el software 

com el hardware estiguin instal·lats d’acord a les indicacions del proveïdor i d’acord a les 

especificacions de seguretat aplicables, i que es disposa de tota la documentació necessària 

per part del proveïdor. 

Per això, es dissenyen un seguit de proves, amb els seus criteris d’acceptació, per verificar 

els següents punts: 

- Que l’equip ha estat entregat sense patir desperfectes i segons acordat 

- Que el software ha estat entregat segons acordat i és de la versió adequada. 

- Que tota la documentació requerida ha estat entregada i és de la versió adient. 

- Que l’entorn seleccionat per a la instal·lació és adequat per a l’equip (condicions 

de temperatura ambient, exposició lumínica, exposició a variacions de ventilació, 

condicions d’humitat, voltatge) 

- Que l’equip informàtic, l’equip NIR, els accessoris de mostreig i els aparells 

perifèrics de l’ordinador han estat entregats i son de la versió adient. 

(caracterització dels components) 

- Que s’ha entregat la informació de seguretat i medi ambient relacionada amb l’ús 

del sistema 

- Que la resposta inicial del sistema informàtic i del software és l’esperada 

- Que la resposta inicial de l’instrument NIR és l’esperada 
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6.3.2. Qualificació de la operació 

En aquesta fase es controla el comportament de l’instrument per tal de verificar que opera 

adequadament dins del rang de treball especificat, i que el fruit de la seva operació dona 

resultats consistents, reproduïbles i homogenis. L’objectiu de la qualificació operativa és 

assegurar que l’instrument és adequat per a l’ús que se li vol donar. 

Els testos dissenyats estaran dirigits a verificar que: 

- Que l’adquisició de dades opera conjuntament amb l’instrument NIR entregat 

segons especificat pel fabricant (linealitat fotomètrica i estabilitat de la resposta, 

precisió de la longitud d’ona, soroll espectrofotomètric, verificació de la calibració 

mitjançant mostres estàndard que abracin tot el rang de longitud d’ona a validar) 

- Que el software opera segons especificat pel fabricant 

- Que s’han configurat els perfils d’usuari adients tant a nivell operatiu com a nivell 

d’aplicació. 

- Que les mesures de seguretat lògica operen correctament (control d’accessos, 

protecció de camps, protecció de modificació de data i hora) 

- Que el procediment de realització de la copia de seguretat de la biblioteca a un 

suport alternatiu funciona correctament. 

 

6.3.3. Qualificació de funcionament 

En aquesta fase, l’objectiu és assegurar que el sistema opera d’una manera consistent d’acord 

a les especificacions apropiades per a l’ús en rutina. Per això es dissenyaran un seguit de 

verificacions que cobriran els següents aspectes 

- Que s’han completat totes les fases prèvies de la validació i que no existeixen 

desviacions (discrepàncies entre els resultats obtinguts i els criteris d’acceptació) 

pendents de resoldre. 

- Que es disposen dels procediments de treball necessaris per operar l’equip i 

realitzar els anàlisis. 

- Que el personal que ha d’operar l’equip disposa de la formació adequada (tant 

formació teòrica com pràctica) 

- Que no es produeix un desplaçament en la calibració de longitud d’ona o un canvi 

en la sensitivitat i que per tant els anàlisis poden realitzar-se amb fiabilitat. Per això 

es realitzaran anàlisis per NIR de 3 lots diferents de 3 matèries primeres (9 anàlisis 

en total) i es compararan amb la biblioteca creada prèviament. Paral·lelament, es 

realitzaran anàlisis d’identitat de mostres dels mateixos lots utilitzant el mètode 
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tradicional indicat en les Prescripcions d’anàlisi del laboratori. Es verificarà que 

totes les mostres son identificades unívocament mitjançant l’espectroscòpia NIR. 

 

6.4. Metodologia per la validació del mètode 

Com qualsevol altre mètode d’anàlisi utilitzat per al control de qualitat en la industria 

farmacèutica, cal que el mètode d’identificació per espectroscòpia NIR  sigui validat abans 

d’esser utilitzat en entorn productiu. L’objectiu d’aquesta validació és poder treballar amb 

mètodes que ofereixen una alta seguretat en els resultats obtinguts en termes d’exactitud, 

selectivitat, precisió o robustesa. 

L’objectiu d’aquest projecte és utilitzar l’espectroscòpia per a l’anàlisi d’identitat de les matèries 

primeres, és a dir realitzar un anàlisi qualitatiu de les mostres. Per tant és altament rellevant 

poder assegurar la selectivitat d’aquest mètode, la seva capacitat d’identificar els analits de 

manera inequívoca i de discriminar entre substàncies amb estructures similars 

Tal com s’ha mencionat en el capítol 4 però, degut a la seva pròpia naturalesa, els espectres 

NIR no son de fàcil interpretació i per això al utilitzar tècniques quimiomètriques. Mitjançant 

processos matemàtics i estadístics es pot determinar el grau de correlació entre un espectre 

problema i una matriu d’espectres coneguts. Aquesta és una tasca del sistema informàtic 

OPUS adquirit conjuntament amb la instrumentació, i mitjançant la construcció d’una 

biblioteca espectral se li “ensenyarà” com fer-ho tenint en compte: 

- Disseny de la biblioteca: Cal obtenir diversos espectres de referència per a cada 

matèria primera que es vulgui analitzar per tal de tenir una població de referència 

fiable. Típicament10 es considera adequat prendre mesures duplicades de mostres 

duplicades tres lots diferents. D’aquesta manera cada material estarà representat 

a la biblioteca per 12 espectres de referència. 

 

- Selecció de les mostres: S’escolliran mostres que presentin la variació típica del 

material a analitzar (és a dir, forma física, fabricant, mida de partícula...) 

                                                

 

 

10 Metrohm A guide to near-infrared spectroscopic analysis of industrial manufacturing processes 2013 
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- Autentificació de les mostres: S’ha d’utilitzar un mètode primari per identificar el 

material. En el nostre cas es tractarà del mètode d’identificació registrat en la 

prescripció d’anàlisi corresponent. Totes les mostres han de ser positivament 

identificades i han de complir tota la resta d’especificacions de la prescripció 

d’anàlisi. 

 

Finalment, cal que la biblioteca sigui validada per comprovar que no existeixen productes 

ambigus i que els mètodes utilitzats proporcionen resultats correctes per a la identificació. Per 

validar una base de dades per a l’anàlisi qualitatiu cal tenir en compte els següents 

paràmetres: 

- Especificitat: Cal realitzar proves per verificar que, amb la biblioteca construïda, el 

sistema és capaç d’identificar positivament un material donat i de discriminar-lo 

adequadament envers altres materials de la base de dades. Per això cal establir 

uns rangs d’acceptació que si bé no siguin tan amples que permetin una 

identificació errònia, tampoc poden ser tan estrictes que puguin obtenir-se falsos 

rebutjos de mostres acceptables degut a la pròpia variabilitat dels materials. Per a 

les proves positives es poden utilitzar mostres de lots diferents als utilitzats per la 

creació de la biblioteca. Per a les proves negatives es poden utilitzar mostres de 

materials que es rebin a la planta que tinguin un aspecte visual, un nom o una 

estructura química similars, i que no hagin estat utilitzats per a la creació de la 

biblioteca. 

 

- Robustesa: Cal verificar l’impacte en els anàlisis d’una modificació de les 

condicions normals d’operació (per exemple, temperatura de la mostra, profunditat 

de la sonda, condicions ambientals o substitució de parts de l’instrument o de les 

sondes) 

 

6.5. Procediment de treball i formació 

Si bé som capaços de realitzar proves i verificacions que ens permetin confiar amb un alt grau 

de seguretat en la fiabilitat dels equips, instruments i mètodes, no és possible fer el mateix 

amb els essers humans que, al final, son qui executarà els anàlisis. Tot i això, es necessari 

poder establir mecanismes per reduir al màxim la variabilitat aportada pel factor humà. Per 

això s’estableixen els procediments de treball per escrit, on es defineixen els passos a seguir 
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per a la realització de les tasques. Aquests procediments han de ser redactats per part d’un 

expert en el sistema i aprovats per l’àrea de qualitat. 

A més a més d’haver-se familiaritzat amb el procediment escrit (norma de treball) els analistes 

hauran de rebre una formació pràctica amb la seva corresponent avaluació abans de ser 

considerats capacitats per a l’execució de l’anàlisi en entorn de producció. 

A l’hora de redactar el procediment de treball, caldrà incloure com a mínim els següents punts: 

- Objectiu del procediment 

- Informació sobre l’instrument i el software 

o Fabricant i model de l’equip NIR i tipologia (dispersió, transformada de 

Fourier...) 

o Nom i versió del software utilitzat per l’adquisició dels espectres, 

desenvolupament del model, així com el nom del proveïdor 

o Informació sobre l’adquisició de dades incloent el principi de mesura 

(transmitància, reflectància o transflectància), temps d’adquisició, número 

d’espectres sobre els quals es fa la mitjana, nombre d’escanejos, nombre 

de rèpliques, rangs de longitud d’ona... 

o Informació sobre els accessoris de presa de mostres 

- Descripció dels passos per l’anàlisi de mostra: 

o Informació sobre els espectres de referència 

o Presentació de les mostres 

o Preparació de les mostres en cas que sigui necessari 

o Descripció de l’adequació del sistema 

o Procediment en cas que els resultats de l’anàlisi d’un envàs no compleixin 

els requisits d’acceptació. 

- Descripció d’un procediment de contingència en cas que no es pugui procedir 

d’acord al procediment normal per falta de disponibilitat de l’equip o per un 

funcionament inadequat del mateix. 
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7. Avaluació de l’impacte ambiental 

Tal com s’explica en el capítol 3, actualment la planta té implementat un procediment de 

mostreig de matèries primeres que minimitza el número d’anàlisis alhora que compleix els 

requeriments regulatoris aplicables. D’acord a aquest procediment, es prenen mostres 

individuals de tots els envasos de matèries primeres que arriben a la planta i s’hi realitzen els 

testos d’identitat. Per la resta de testos necessaris d’acord amb les corresponents 

prescripcions d’anàlisi, es prenen mostres representatives de cada lot compostes per diferent 

mostres individuals d’alguns envasos. L’objectiu d’aquest projecte és implementar 

l’espectroscòpia NIR per la identificació inicial dels envasos de matèries primeres.  

El primer punt a tenir en compte a l’hora de valorar l’impacte ambiental de la implementació 

del projecte és que l’espectroscòpia NIR es tracta d’una tècnica no destructiva, que no 

requereix preparació de la mostra i en la que no s’utilitzen  reactius químics addicionals. És 

per tant una tècnica inherentment respectuosa envers el medi ambient.  

Per altra banda, aquest canvi de procediment comportarà no només una reducció dels temps 

d’anàlisi (d’acord a l’objectiu del projecte) sinó una reducció important dels anàlisis individuals 

a realitzar amb el conseqüent estalvi energètic necessari per la realització dels tests (equips 

IR, Cromatografia de gasos...) i una disminució en el consum de reactius de laboratori que 

s’utilitzen per diversos dels testos. D’acord als càlculs realitzats (Annex 3) el número total de 

tests a realitzar anualment al laboratori relacionats amb l’anàlisi d’identitat de matèries 

primeres es reduirà en més d’un 80%, passant per exemple d’aproximadament 3500 a poc 

més de 500 el primer any. 

 

Per tal d’obtenir una valoració quantitativa de l’estalvi energètic que suposarà la implantació 

del projecte (i en conseqüència, disminució de les emissions de CO2) s’han calculat de manera 

teòrica els consums elèctrics dels equips involucrats en els anàlisis d’identificació d’acord a 

les previsions de recepció de matèries primes en els propers 5 anys.    

En aquests càlculs s’ha tingut en compte que, si bé el projecte substitueix els anàlisis de 

laboratori de cadascun els envasos rebuts per l’espectroscòpia NIR, es continuaran prenent 

mostres representatives de cada lot per realitzar els anàlisis complerts d’acord amb les 

prescripcions d’anàlisi. Aquests testos ara caldrà que incloguin els anàlisis d’identificació que 

anteriorment es realitzaven en les mostres d’envasos individuals. 

Per al càlcul de consum energètic s’han tingut en compte aquells anàlisis que requereixen la 

utilització d’equips de laboratori com ara l’espectroscòpia IR, HPLC, UV-Vis així com de l’equip 

NIR. No s’han tingut en compte els consums energètics de la realització de testos de pH, punt 



Pág. 36  Memoria 

 

de fusió... ja que degut a la seva poca freqüència de realització i el seu poc consum energètic 

es considera que no son rellevants. 

Inicialment s’ha calculat el consum energètic necessari per l’anàlisi tradicional d’identificació 

de cadascuna de les matèries primeres tenint en compte els temps mitjans d’anàlisi i els 

consums dels equips utilitzats. El consum dels equips es pren de les especificacions tècniques 

proporcionades pels proveïdors per al funcionament típic, i incorpora tant el consum dels 

instruments com el dels equips informàtics associats en cas necessari. (Taula 3) 

 

Test 
Temps 

d’anàlisi [min] 
Potència de 
l’equip [kW] 

Consum 
energètic per 

test [kWh] 

NIR 2 0.3 0,01 

IR 15 0.35 0,0875 

CCF 60 0.25 0,25 

HPLC 120 0.4 0,8 

UV-Vis 30 0.25 0,125 

CG 60 2.3 2,3 

Taula 3 – Temps mitjà d’anàlisi i consum energètic per a l’execució de diferents tests 

 

Per tal de calcular el consum energètic un cop implantada la tècnica d’espectroscòpia NIR, 

cal tenir en compte que caldrà realitzar els testos d’identificació en les mostres representatives 

de cada lot, sobre les quals fins ara no es realitzava aquest anàlisi. Per aquells productes que 

no poden ser identificats mitjançant l’equip NIR es continuaran realitzant els anàlisis 

tradicionals en cada envàs, que no es realitzaran en les mostres representatives del lot. 

És necessari doncs presentar el detall del procediment de presa de mostres representatives 

que l’empresa té implantat. Per una banda, la planta té establerta i normalitzada una pauta 

d’envasos a mostrejar en funció dels envasos totals rebuts d’un lot de matèria prima (detallada 

en la taula 4) 
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Nº envasos rebuts Nº envasos a mostrejar 

1-2 1-2 

3-8 3 

9-15 3 

16-25 4 

26-40 5 

41-65 7 

66-110 10 

111-180 15 

Taula 4 – Número d’envasos a mostrejar per la preparació de la mostra 

representativa d’un lot en funció del número d’envasos rebuts per lot. 

 

Per altra banda, el mateix procediment estableix la manera de generar mostres compostes 

per minimitzar el número d’anàlisis (segons argumentat en el capítol 3). Com a màxim es 

poden mesclar mostres procedents de 5 envasos diferents, en cas d’haver-se de mostrejar 

més de 5 envasos (entrada de més de 40 envasos d’un sol lot) es faran mostres compostes 

procedents d’un repartiment equitatiu (per exemple una mescla de 3 envasos i una mescla de 

4 per una entrada de 50 envasos de matèria prima) 

Prenent les dades de lots i envasos rebuts durant l’any 2015 es calcula la mitjana d’envasos 

per lot que es rep de cada material. Observem que en cap cas es superen els 40 envasos per 

lot, per tant a efectes de càlcul d’anàlisis a realitzar podem considerar que sempre es podrà 

fer una sola mostra composta com a mostra representativa de cada lot. Així doncs, per cada 

lot de matèria primera només caldrà realitzar un anàlisi d’identitat d’acord al mètode 

tradicional. 

Un altre aspecte a considerar son aquelles matèries primeres per les que es rep un son envàs 

per cada lot. En aquest cas la identificació per NIR és redundant, ja que és imprescindible 

realitzar l’anàlisi d’identitat segons la PAL. 

Es realitzen els següents càlculs per cadascuna de les matèries primeres: 

1) Consum energètic anual utilitzant la identificació tradicional 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑 = 𝑛º 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑜𝑠 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛à𝑙𝑖𝑠𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
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2) Consum energètic anual utilitzant identificació per NIR (per aquelles matèries amb les 

quals es pot utilitzar la tècnica 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑁𝐼𝑅 = 𝑛º 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑜𝑠 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛à𝑙𝑖𝑠𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó 𝑁𝐼𝑅 + 𝑛º 𝑙𝑜𝑡𝑠 ∗

 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛à𝑙𝑖𝑠𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  

 

Per tal de  tenir una valoració de l’impacte mediambiental d’aquest consum elèctric es desitja 

calcular l’equivalència en emissions de CO2.  El mix elèctric  és el valor que expressa les 

emissions de CO2 associades a la generació de l’electricitat que es consumeix.   Aquest valor 

és variable en funció  de les fonts d’energia utilitzades per generar l’electricitat . A Catalunya,  

l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic calcula anualment el mix elèctric de l’energia consumida 

associades a la producció bruta d’energia elèctrica a la xarxa de la península ibèrica, d’acord 

a les metodologies internacionals GHG Protocol i la normativa  ISO 1406911. D’acord a la 

última dada publicada, el mix de la producció bruta de la xarxa peninsular el 2015 s’estima en 

302g CO2/kWh. No existeixen dades que permetin preveure quin serà el valor del mix elèctric 

en els següents anys de manera que s’ha utilitzat aquest valor com a constant  per a tots els 

càlculs per a transformar el consum energètic en emissions de CO2.   

A la taula següent es presenta el resultat dels càlculs realitzats, el detall dels quals queda 

recollit a l’annex 4.  

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

consumTRAD [kWh] 691 685 684 689 700 

consumNOU [kWh] 158 171 186 204 225 

estalvi energètic [kWh] 533 514 498 485 475 

estalvi emissions CO2 [g] 161 155 150 146 143 

Taula 5 – Avaluació de l’estalvi energètic derivat de la implantació de l’espectroscòpia 

NIR per l’anàlisi d’identitat de matèries primeres. 

                                                

 

 

11 http://canviclimatic.gencat.cat/ca/redueix_emissions/factors_demissio_associats_a_lenergia/ 

http://canviclimatic.gencat.cat/ca/redueix_emissions/factors_demissio_associats_a_lenergia/


Optimització de l’anàlisi de matèries primeres per NIR en una industria Farmacèutica Pág. 39 

 

8. Viabilitat econòmica 

L’impacte econòmic del projecte s’avalua essencialment calculant el cost de la implantació i 

explotació de la tecnologia NIR per a la identificació de matèries primeres en comparació amb 

el cost de mantenir la metodologia tradicional.  

Pel que fa als costos d’implantació, cal contemplar per una banda els costos directes 

d’adquisició de l’equip (instrument, software de control, PC i impressora), i per l’altra la previsió 

dels costos del seu manteniment anual. En aquest sentit les xifres son: 

 

Equip  .......................................................................... 67000€ 

Validació inicial i creació de biblioteca .........................   4000€ 

Calibració (semestral) .................................................   5000€/any (previsió +2% anual) 

Manteniment (recanvis i reparacions) .........................   1000€/any (previsió +2% anual) 

 

Pel que fa als costos d’explotació, cal recordar que l’objectiu principal del projecte és la 

disminució del temps d’anàlisi de matèries primeres, així doncs el primer punt a avaluar és el 

cost del temps d’anàlisi. L’empresa ha valorat uns costos d’anàlisi aproximats de 30€/h que 

inclouen la feina de l’analista, les instal·lacions i reactius. Es calcularà separadament el cost 

energètic d’acord als resultats obtinguts en l’apartat 6 del projecte.  

Seguint els mateixos criteris utilitzats per al càlcul de temps d’anàlisi inicial (Annex 2) es 

calcula el temps d’anàlisi utilitzant la tecnologia NIR per aquells materials que ho permeten. 

Per aquest càlcul es considera que el temps d’anàlisi mitjançant NIR és d’aproximadament 2 

minuts (prorratejant els temps de preparació de l’equip als temps estrictament de mesura).  

Per altra banda, tal com s’ha explicat en els capítols 3 i 6, la identificació dels envasos de 

matèries primeres mitjançant NIR significa que cal realitzar els testos d’identitat a les mostres 

representatives de cada lot d’acord a les prescripcions d’anàlisi registrades.  

Així doncs, d’acord a les previsions de recepció d’envasos per als propers 5 anys, per a cada 

matèria primera s’han realitzat els següents càlculs: 

1) Temps anual dedicat utilitzant la identificació tradicional 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑 = 𝑛º 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑜𝑠 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑′𝑎𝑛à𝑙𝑖𝑠𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
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2) Temps anual dedicat utilitzant identificació per NIR (per aquelles matèries amb les 

quals es pot utilitzar la tècnica) 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑁𝐼𝑅 = 𝑛º 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑜𝑠 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑′𝑎𝑛à𝑙𝑖𝑠𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó 𝑁𝐼𝑅 + 𝑛º 𝑙𝑜𝑡𝑠 ∗

 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑′𝑎𝑛à𝑙𝑖𝑠𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  

 

A la taula 6 es presenten els resultats d’aquests càlculs per a totes les matèries primeres 

utilitzades a la planta. Per aquelles matèries per les quals no és possible aplicar la identificació 

per NIR, o bé per les quals seria redundant realitzar l’anàlisi per NIR ja que només es rep un 

sol envàs per lot, s’ha mantingut el càlcul de temps utilitzant la identificació tradicional. El detall 

dels càlculs realitzats es presenta en l’Annex 5 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

tTRAD [h] 1333 1337 1354 1384 1430 

tNOU [h] 269 281 295 313 335 

estalvi t [h] 1065 1056 1059 1072 1095 

Taula 6 – Avaluació de l’estalvi de temps dedicat a la identificació de matèries primeres 

derivat de la implantació de l’espectroscòpia NIR 

 

Finalment, a la taula 7 es presenta l’avaluació econòmica complerta, comparant els costos 

d’anàlisi utilitzant el mètode tradicional i utilitzant l’espectroscòpia NIR en els propers 5 anys.  

Amb  aquests resultats es pot concloure que tres anys després de la seva implantació, la nova 

metodologia implantada començarà a generar un estalvi respecte l’aproximació tradicional. I 

que al cap de 5 anys l’estalvi generat és equivalent al cost d’implantació. Per tant, es considera 

que el projecte és plenament viable.
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 2016 2017 2018 2019 2020 

 tradicional NIR tradicional NIR tradicional NIR tradicional NIR tradicional NIR 

temps anàlisi [h] 1333 269 1337 281 1354 295 1384 313 1430 335 

cost temps anàlisi [€] 40002,00 8061,00 40120,00 8442,00 40618,00 8863,00 41530,00 9381,00 42897,00 10056,00 

consum energètic 
[kWh] 

690,7 157,9 684,8 170,7 684,1 185,9 688,9 203,9 699,6 225,0 

cost consum energètic 
[€] 

34,53 7,90 34,24 8,53 34,21 9,29 34,44 10,19 34,98 11,25 

Equip NIR (instrument 
+ software + PC+ 
impressora) [€] 

- 67000,00 - - - - - - - - 

Validació inicial de 
l'equip+ biblioteca 

- 4000,00 - - - - - - - - 

Calibració de l'equip 
(semestral) 

- - - 5000,00 - 5100,00 - 5202,00 - 5306,04 

Manteniment - - - 1000,00 - 1020,00 - 1040,40 - 1061,21 

TOTAL 42060,97 79495,67 42176,24 14902,40 42690,69 15473,68 43637,76 16150,23 45061,00 16994,22 

Taula 7 – Avaluació econòmica dels recursos destinats a l’anàlisi d’identitat de matèries primeres en els propers 5 anys mantenint la metodologia 

tradicional en comparació a la implantació de l’espectroscòpia NIR 
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Conclusions 

Com a conclusió del projecte es considera que la implantació de la tecnologia NIR per a la 

identificació de matèries primeres és la solució més adequada per a donar resposta a les 

necessitats futures de la companyia XYZ Pharma. Es tracta d’una tecnologia que no només 

permet un estalvi de temps molt rellevant en l’anàlisi de les matèries primeres sinó que 

comporta un estalvi de material i simplifica el mostreig reduint els riscos de contaminació o 

mescla associats. 

Per altra banda, ofereix com a benefici colateral la possibilitat de discriminació d’entrada de 

matèries primeres que no estiguin en condicions òptimes per al seu ús en producció tot i 

complir les especificacions químiques (com per exemple compactació o granulació). 

És de vital importància però el manteniment continuat d’una biblioteca espectral consistent , 

actualitzant regularment els espectres de referència. Per exemple amb la inclusió de materials 

de nous proveïdors o amb espectres de mostres que hagin obtingut resultats fora de 

tendències durant els seu anàlisi complert al laboratori.
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fet... i probablement és cert, però per aconseguir-ho no n’hi ha prou amb la teva pròpia voluntat 

sinó que és imprescindible tenir també sort i ajuda. Per això em sento afortunada de poder 

donar les gràcies a aquelles persones que m’han ajudat, finalment i quan ja semblava 

impossible, a poder fer aquest projecte.  

Voldria agrair primerament al professor JL Cortina que acceptés dirigir-lo, tants anys  després 

del meu pas per les seves classes. En segon lloc, voldria agrair a la Foix, la Gemma i en 

Ramon que pensessin en mi, per dur-lo a terme, que m’hagin fet confiança i que m’hagin fet 

el favor d’acceptar-me i acollir-me al laboratori. Vull donar les gràcies molt especialment també 

a la meva germana Mariona, que tot i ser la petita aquest cop ha fet de germana gran i m’ha 

ajudat infinitament amb el seu suport i energia (“jo el MIR i tu el PFC”). I finalment, vull donar 

les gràcies a en Guillem, tant per l’ajuda visible com la invisible, i per acompanyar-me en 

aquest projecte i en tots els que vindran. 
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