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Com gestionar el manteniment legal 
d’instal·lacions
les tasques derivades de les disposicions legals relatives a la gestió del manteniment 
constitueixen un àmbit en què no decideixen ni els propietaris, ni els contractistes de 
manteniment ni els fabricants dels equips. són unes tasques obligatòries conegudes 
amb el terme manteniment legal.
ANNA CARRIó l www.annacarrio.com

Inclòs dins el manteniment 
preventiu obligatori, el man-
teniment legal demana a 
crits tenir nom propi. Hi ha 
qui s’hi refereix amb les ex-
pressions inspeccions regla-
mentàries o manteniment 
per requeriment legal. Sigui 

contractació d’aquest con-
junt d’activitats preventives 
no deslliura el propietari 
de la seva responsabilitat 
respecte a l’Administració, 
fet que remarca la impor-
tància de tenir controlades 
totes les responsabilitats 
legals que afecten el man-
teniment, perquè a vegades 
amb el simple compliment 
dels reglaments no n’hi ha 
prou. En aquest sentit, es 
fa evident que el propietari 
o responsable de les instal-
lacions té dues obligacions: 
d’una banda, sol·licitar la 
inspecció legal a temps i,  
de l’altra, obtenir un resul-
tat positiu. 

Algunes empreses dedi-
cades a l’enginyeria i a la 
formació tècnica treballen 
per elaborar un programa-
ri per gestionar el manteni-
ment legal d’instal·lacions 
industrials, unes aplicaci-
ons que continguin totes 
les normatives relacionades 
amb una activitat concreta 
en un context en què la re-
gulació d’activitats indus-
trials és canviant. n

com vulgui, es tracta d’un 
conjunt d’accions amb què 
es controlen els requisits do-
cumentals per construir les 
instal·lacions, els requisits 
per executar-les, els mitjans 
humans i materials necessa-
ris per mantenir-les i el con-
trol administratiu periòdic 
del compliment reglamenta-
ri. En tot moment es treballa 
per disminuir el risc derivat 
d’aquestes instal·lacions i, 
així, evitar danys a perso-
nes, danys materials i perju-
dicis per al medi ambient.

Una planta industrial ne-
cessita que s’hi apliquin di-
versos mecanismes de man-
teniment per compensar i 
controlar la pèrdua de pres-
tacions que l’ús continu i el 
temps provoquen en instal-
lacions elèctriques d’alta 
i baixa tensió, aparells de 
pressió, instal·lacions petro-
líferes i d’incendis, aparells 
elevadors o la contaminació 
ambiental, per exemple, que 
són alguns dels equips sot-
mesos al manteniment legal. 
La seguretat motiva totes les 
accions de manteniment, i la 
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