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La gestió econòmica del manteniment
Veure necessitats i anticipar-se als problemes és una característica d’una bona gestió 
econòmica dels processos de manteniment. Els seus objectius són reduir despeses, mi-
llorar la rutina i les operacions, i contribuir a l’eficiència de l’estructura i de les màquines 
de qualsevol indústria.
ANNA CARRIÓ l www.annacarrio.com

“Cal entendre el manteni-
ment com una inversió, no 
com una despesa”, afirmava 
Pere Rodríguez, coordinador 
de l’Any del Manteniment i 
membre del Consell Consul-
tiu de l’Associació Espanyo-
la del Manteniment (AEM), 
en una entrevista feta per 
l’equip de THEKNOS i publicada 
en el número del gener. Se-
gons unes dades publicades 
periòdicament per l’AEM, 
el cost del manteniment a  
Espanya és del 9,4 % del PIB, 
aproximadament, fet que de-
mostra la importància eco-
nòmica d’aquest sector.

devingui una font de rendi-
bilitat per a les empreses. Si 
bé a l’inici, el mateniment 
suposava un llast produc-
tiu per a la indústria, els 
avenços tecnològics l’han 
convertit en un bé neces-
sari per aconseguir l’efici-
ència màxima en cada un 
dels processos productius 
de l’empresa. 

EXCEL·LÈNCIA 
DEL MANTENIMENT
Un dels objectius en la 
gestió econòmica dels pro-
cessos de manteniment és 
aproximar-se al concepte 
de world class maintenance 
(‘excel·lència del manteni-
ment’) per reduir despeses i 
millorar l’operabilitat i l’efi-
ciència de l’estructura del 
manteniment i la maquinà-
ria. “Hem de deixar d’ima-
ginar el cap de manteni-
ment amb una clau anglesa 
a la mà per veure’l amb una 
tauleta digital”, assegurava 
Pere Rodríguez per expli-
car que la clau perquè la 
despesa que tenen les em-
preses en manteniment si-
gui inferior és una gestió 
impecable. n

El 88 % de les empreses 
que van participar en una 
enquesta feta per l’AEM so-
bre l’evolució i la situació 
d’aquest sector a Espanya 
disposen d’un pressupost 
anual amb un apartat especí-
fic dedicat a la gestió econò-
mica del manteniment, però 
un responsable de manteni-
ment de cada dos demana 
l’elaboració d’aquest pres-
supost a tercers. Tot i que 
les dades d’aquest estudi 
assenyalen un augment de 
la contractació del mante-
niment correctiu, també 
demostren que en molts sec-

tors industrials no es dóna 
responsabilitats al cap de 
manteniment per con-
trolar el compliment 
correcte dels proces-

sos de manteniment 
i fer una gestió eco-

nòmica correcta.
El manteni-

ment demana 
evolucionar i 

invertir en  
el seu des-

e n v o l u -
pament 
p e r -
què es-
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