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Descripció i objectius:  

La immobilització de biocatalitzadors es pot entendre com tota una sèrie de tècniques 
que permeten localitzar en un espai limitat un biocatalitzador, tot mantenint la seva 
activitat. Per biocatalitzador s’enten des d’un enzim a una cèl.lula, o un orgànul 
cel.lular. D’una forma més general aquesta definició es pot ampliar a qualsevol 
molècula d’origen biològic. En el cas de cèl.lules, el manteniment de la seva activitat 
està normalment lligat a la seva viabilitat. El procés de la immobilització dels 
biocatalitzadors obre tot un ventall nou de possibilitats en la seva utilització, derivats 
fonamentalment del fet de que mitjançant la immobilització es passa de tenir un 
biocatalitzador microscòpic, normalment dissolt o dispersat en un medi líquid, a un 
biocatalitzador macroscòpic, normalment lligat a una matriu sòlida. Aquestes 
possibilitats van des del desenvolupament de bioprocessos en continu d’una forma molt 
més intensiva i productiva, als sistemes d’anàlisi basats en bioreconeixement, com ara 
els anomenats biosensors o els bioxips, a la millora dels processos de purificació o a les 
aplicacions directes en medicina, com ara el desenvolupament d’òrgans artificials, 
l’enginyeria de teixits o l’alliberament controlat de fàrmacs. 

 L’objectiu de l’assignatura és fer en primer lloc una presentació de les diferents 
tècniques amb que es pot abordar el procés d’immobilització de biocatalitzadors, fent-se 
un especial èmfasi en com cal alterar el disseny de les partícules biocatalítiques en 
funció de l’aplicació desitjada. En un segon bloc s’analitzen amb més detalls els 
aspectes associats als processos físics derivats de tenir els biocatalitzadors en una matriu 
sòlida. Finalment s’analitzen una sèrie d’aplicacions concretes, que serveixen per veure 
l’impacte de la immobilització en la globalitat d’una determinada aplicació en 
Biotecnologia.  

Es pretén fonamentalment que se sàpiga establir la relació entre la naturalesa del 
biocatalitzador emprat, els diferents mètodes d’immobilizació disponibles i l’aplicació 
final que es pretén desenvolupar, analitzant diferents alternatives i modificacions en el 
disseny de les partícules y del sistema final a desenvolupar. 

  



Programa: 

  

Tema 1. Introducción  

Tema 2. Conceptos básicos 

Tema 3. Inmovilización de Biocatalizadores: características y clasificación 

Tema 4. Inmovilización por adsorción 

Tema 5. Inmovilización por enlace covalente 

Tema 6. Inmovilización por entrecruzamiento. Autoinmovilización 

Tema 7. Inmovilización por inclusión en una matriz 

Tema 8. Inmovilización por confinamiento en membranas 

Tema 9. Diseño de procesos catalizados por biocatalizadores inmovilizados.  

Tema 10. Aplicación de los catalizadores inmovilizados en diferentes campos 

             

Avaluació: 

•             80% en funció de l’examen final 

•             20% en funció de les pràctiques 

            No es podrà superar l’assignatura si no s’aproven les pràctiques 

            No es podrà superar l’assignatura amb una nota d’examen inferior a 4 sobre 10 

  

Pràctiques:   

15 hores de laboratori, on es veuran algunes de les tècniques d’immobilització des del 
punt de vista experimental. Professors: Ernest Millán i Enric Sarró. 

 Consultes:  

Despatx C7-056 (Departament Enginyeria Química), dijous de 11 a 13. 
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