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Presentació  

La indústria farmacèutica és una indústria clau dins del sector industrial de Catalunya, on 

està fortament implantada des de fa diverses dècades, tant des del punt de vista productiu 

i generador de riquesa del país com des de la vessant de la recerca i el desenvolupament, 

i aporta a la societat nous medicaments per contribuir al manteniment de la salut dels 

ciutadans.  

 

Es tracta d’un sector que té com a objectiu aconseguir l’excel·ència en l’execució dels 

processos de producció industrial amb la finalitat de posar a l’abast dels pacients 

medicaments d’una alta qualitat que els garanteixin l’efecte terapèutic esperat. Com a 

sector de l’àmbit de la salut, les seves activitats estan fortament regulades i intervingudes 

per les administracions sanitàries i, pel que fa a la producció de medicaments, són les 

Normes de correcta fabricació de medicaments l’estàndard de referència per assegurar 

l’assoliment d’aquesta qualitat.  

 

Aquesta forta regulació i intervenció ha dificultat la introducció d’innovacions tecnològiques 

en els processos de producció de la indústria farmacèutica. Per això, a finals dels segle 

passat, es va posar en marxa una iniciativa promoguda per la Food and Drug 

Administration dels Estats Units que buscava una certa flexibilitat en els procediments 

d’autorització dels medicaments i en el compliment de les Normes de correcta fabricació 

basant-se en l’existència d’un coneixement científic i profund dels processos de producció i 

en un entorn d’un sistema de garantia de qualitat farmacèutic ben establert pel que fa als 

laboratoris fabricants. A partir d’aquesta iniciativa, en el marc de la Conferència 

Internacional d’Harmonització (ICH), les administracions sanitàries dels Estats Units, de la 

Unió Europea i del Japó i la indústria farmacèutica d’aquests territoris han elaborat 

diverses guies en un entorn de cooperació i treball conjunt. Els requisits que s’hi recullen 

s’han anat incorporant progressivament al llarg d’aquests darrers anys en les Normes de 

correcta fabricació de medicaments establertes a la Unió Europea, així com en altres 

documents normatius.  

 

Una d’aquestes guies, la ICH Q8, la primera que es va publicar, fa referència al 

desenvolupament del procés de producció medicament. Va incorporar els conceptes de la 

qualitat pel disseny i l’espai de disseny, i introduïa una aproximació científica basada en un 

coneixement profund del procés i dels materials i equips que intervenen en la fabricació del 

medicament, per tal de conèixer amb detall les fonts de variabilitat que poden influir en la 

robustesa de procés i de definir una estratègia de control en lloc del control del producte. 

Així, assegurava un procés de producció robust que garanteix l’homogeneïtat dels 

medicaments fabricats d’acord amb les especificacions prèviament establertes i 

autoritzades per l’administració sanitària.  

 

Aquesta guia, però, va ser concebuda principalment per aplicar-se al desenvolupament de 

nous processos de producció de medicaments, tot i que els elements que s’hi recullen 

també es podrien aplicar quan es planteja el redisseny de processos de producció de 
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medicaments que ja s’estan comercialitzant, amb la finalitat de millorar-ne l’eficiència. És 

en aquest marc en què s’ha desenvolupat el projecte que es recull en el document que 

teniu a les mans i que us presentem i us posem ara al vostre abast, fruit de la col•laboració 

entre la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries de Departament de Salut i 

l’ISPE Espanya.  

 

Aquest document vol oferir unes recomanacions per als laboratoris farmacèutics que, a 

l’hora d’abordar el redisseny del procés de producció d’algun dels medicaments que 

produeixen, vulguin incorporar elements de la qualitat pel disseny i l’espai de disseny, amb 

els beneficis que això els pot comportar des del punt de vista del compliment de les 

Normes de correcta fabricació, la possible reducció de la intervenció administrativa, la 

millora del coneixement del seu procés productiu i la rendibilitat econòmica.  

 

Amb la finalitat de facilitar-ne la comprensió i l’aplicació, a banda d’una part teòrica en la 

qual es presenten les diferents eines que es poden utilitzar i com fer-ho, s’ha elaborat un 

exemple de l’aplicació pràctica i es fa una valoració econòmica del que pot comportar 

l’aplicació d'aquest enfocament en el disseny i el desenvolupament del procés de 

fabricació. Mitjançant aquest exemple, s’evidencia un balanç favorable entre el cost de la 

inversió que cal fer per aplicar aquest enfocament i l’estalvi que es pot generar en millorar 

el control del procés.  

 

La Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries, com a autoritat sanitària 

responsable de la supervisió del compliment de les Normes de correcta fabricació de 

medicaments a Catalunya, quan a mitjan 2012 va rebre la proposta d’ISPE Espanya de 

desenvolupar aquest projecte, la va trobar molt interessant i en la línia de les activitats que 

des de fa anys ha dut a terme aquesta Direcció General per facilitar eines als laboratoris 

farmacèutics per aplicar adequadament i amb un nivell elevat de rigor les Normes de 

correcta fabricació de medicaments als laboratoris farmacèutics de Catalunya. És un 

exemple clar d’aquesta voluntat la Jornada de Normes de Correcta Fabricació de 

Medicaments que, any rere any des de 2001, organitza aquesta Direcció General. Va ser 

en el marc de l’edició de 2012 d'aquesta Jornada que es va presentar la iniciativa, i en la 

de 2013 es van exposar els avenços en la redacció del document de recomanacions per 

part del grup de treball. Ara, en l’edició de 2014, aquest document es posa a disposició de 

la indústria farmacèutica de Catalunya. 

 

En nom de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries aprofito per agrair als 

membres del grup de treball que han col•laborat en el desenvolupament del document 

l’excel·lent tasca que han fet al llarg d’un any i mig de col·laboració desinteressada, com 

també als membres de la Comissió Assessora sobre de Qualitat en la Fabricació Industrial 

de Medicaments d’aquesta Direcció General, el seguiment i la revisió que han fet d’aquest 

treball.  
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Esperem que aquest document sigui d’interès i d’utilitat per a totes aquelles persones 

responsables de la producció, el control i la garantia de la qualitat dels laboratoris 

farmacèutics de Catalunya a l’hora de facilitar la implantació d’aquestes eines en els 

laboratoris farmacèutics en el desenvolupament de la seva activitat professional.   

 

 

 

 

Roser Vallès i Navarro 

Directora general d’Ordenació i Regulació Sanitàries 

 

Barcelona, desembre de 2014 
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1 Antecedents, objectiu i àmbit d’aplicació 

1.1 Antecedents 

El 23 de juliol de 1991 va entrar en vigor la Directiva 91/42/CEE, que donava rang legal a 

l’aplicació de les Normes de correcta fabricació de medicaments (NCF) com a sistema de 

qualitat global per a Europa, i va convertir la indústria farmacèutica en capdavantera en 

l’aplicació de sistemes de garantia de qualitat en la producció i el control de qualitat dels 

seus productes.  

 

A mesura que milloraven els sistemes de gestió, es va observar que, una vegada assolida 

la implantació de les Normes de correcta fabricació de medicaments, calia esmerçar un 

gran nombre de recursos en aspectes formals per acreditar-ne el compliment en lloc de 

centrar-se en els àmbits que podrien aportar millores significatives en la qualitat i 

l’eficiència dels processos productius. Aquest fet comportava un elevat cost de 

manteniment, i provocava retards en la implantació d’innovacions així com el 

malbaratament de recursos. 

 

Entre l’agost de 2002 i el setembre de 2004, la Food and Drug Administration (FDA) dels 

Estats Units va publicar la versió final del document Pharmaceutical cGMPs for the 21st 

Century: a Risk-based Approach, amb l’objectiu de promoure la innovació a la indústria 

farmacèutica, i el marc legislatiu va passar d’un model basat en el compliment d’unes 

normes preestablertes (model prescriptiu de les NCF) a un model basat en la creació de 

sistemes de qualitat a partir de l’evidència científica (model centrat en el coneixement). 

 

El primer resultat d’aquesta iniciativa fou la publicació, l’any 2003, de la Guidance for 

Industry Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures―Scope and Application, 

seguida d’altres guies com ara la de procés asèptic i la de tecnologia d’anàlisi en procés i 

els protocols de comparabilitat per informar sobre les sol•licituds de variacions en el 

registre dels medicaments. 

 

El 2004 la FDA també va publicar la guia Process Validation Requirements for Drug 

Products and Active Pharmaceutical Ingredients Subject to Pre-Market Approval. 

 

Així mateix, el novembre de 2005, la Conferència Internacional d’Harmonització dels 

Requisits Tècnics per al Registre de Productes Farmacèutics per a Ús Humà (ICH) va 

publicar les guies ICH Q8 i Q9. Tots dos documents fan èmfasi en l’augment del 

coneixement del procés des de les fases de desenvolupament, i en la gestió d’aquest 

coneixement, de manera que es pugui aplicar en la fase de producció industrial i les eines 

de gestió de riscos. En aquests documents es destaca un enfocament nou per validar el 
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procés basat en el reconeixement que les iniciatives de millora de la qualitat i les de millora 

de la productivitat tenen un element en comú: la reducció de la variabilitat. L’objectiu és 

aprofitar aquesta sinergia per augmentar la qualitat final del medicament i la millora i 

l’eficiència dels processos productius. 

 

Les característiques dels processos són els atributs dels components i dels productes i els 

paràmetres dels processos i dels equips. Aquestes dues classes de característiques s’han 

de controlar amb una intensitat proporcional a la influència que tenen en la qualitat final del 

medicament. El coneixement científic sobre la intensitat d’aquesta influència ha de ser 

l’objectiu dels estudis de desenvolupament i d’escalat.  

 

Cal tenir en compte aquest coneixement a l’hora de seleccionar els atributs crítics de 

qualitat (ACQ) i els paràmetres crítics del procés (PCP), que s’avaluen en la revisió anual 

de la qualitat del producte (RAQP) i en les estratègies de control del procés que s’hi 

apliquen. L’objectiu d’aquest exercici és detectar fonts de variabilitat en relació amb les 

quals s’han d’adreçar mesures per millorar el control sobre les especificacions de qualitat 

establertes per al producte final i l’eficiència del procés de producció. 

 

El juny de 2008, l’ICH va publicar la guia Q10 —sistema de qualitat farmacèutic—, en què 

es descriuen els elements d’un sistema de qualitat basat en la millora contínua i en un 

coneixement detallat dels processos; tot això en un entorn de recollida sistemàtica de 

coneixement durant tota el cicle de vida del medicament i de difusió àmplia i completa dins 

l'organització. 

 

El 31 de gener de 2013, va entrar en vigor la nova versió del capítol 1 de les NCF-UE, que 

converteix en un referent el model de sistema de qualitat farmacèutic basat en l’evidència 

científica. El 27 de febrer 2012, l’Agència Europea de Medicaments (AEM) va publicar la  

versió final de la Guideline on process validation for finished products-information and data 

to be provided in regulatory submissions, que amb l’objectiu d’afavorir la implantació 

d’aquest enfocament en aquest sistema de qualitat. 

 

 

1.2 Objectiu i àmbit d’aplicació 

L’objectiu d’aquest document és orientar els laboratoris farmacèutics fabricants de 

medicaments a fi que incorporin progressivament sistemes de QbD per fabricar 

medicaments. Concretament, l’àmbit que es descriu és el de la fabricació de lots 

comercials. 

 

El document s’ha estructurat de la manera següent: 
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• Capítol 1: introducció. 

 

• Capítol 2: avaluació de l’estat de control dels processos de fabricació; criteris i 

eines estadístiques per verificar l’estabilitat i la capacitat. 

 

• Capítol 3: avaluació del disseny i coneixement dels processos de fabricació i 

proposta de millora; criteris i eines per millorar el coneixement del procés i 

identificar les accions de millora i/o redisseny, si escau. 

 

• Capítol 4: càlcul del retorn de la inversió d’un projecte basat en la QbD; 

metodologia per prioritzar els projectes de millora i per fer el càlcul de la 

inversió necessària i de l’estalvi previst, en cada cas. 

 

• Capítol 5: cas pràctic; aplicació dels capítols anteriors a un exemple fictici 

en el procés de fabricació d’uns comprimits i plantejament d’un projecte de 

millora.  

 

• Glossari de termes. 

 

 

  


