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La salut del manteniment
la gestió del manteniment s’ha incorporat de manera natural al món industrial i a les seves 
activitats, i afecta cada cop més els resultats econòmics de les empreses. en aquest context, 
és evident la necessitat d’una formació reglada i d’uns criteris que ajudin a situar aquesta 
professió tècnica en el teixit empresarial.
ANNA CARRIó l www.annacarrio.com

Segons una enquesta feta 
per l’Asociación Españo-
la de Mantenimiento l’any 
2010, la falta de formació 
dels professionals del man-
teniment, la manca d’opera-
ris qualificats i la limitació 
de recursos de la direcció de  
les empreses són els entre-
bancs principals per al sector 
del manteniment. L’interès 
dels estudiants per aquesta 
disciplina no es correspon 
amb la importància que té 
en una empresa, i el fet que 
encara no hi hagi una for-
mació reglada universitària 
no ajuda a impulsar aques-
ta professió. És cert que co-
mencen a aparèixer màsters 

poració de materials nous. 
La gestió del manteniment 
no pot quedar al marge de 
la innovació. Tot i que una 
part del sector empresarial 
no considera que sigui una 
activitat essencial, aquest 
desinterès és compensat per 
l’actitud de moltes empreses 
i molts directius que la con-
sideren un factor clau per 
ser més competitius. 

MÉS PLANIFICACIó 
Això no obstant, segons 
l’enquesta, els responsables 
de manteniment afirmen 
que es dediquen principal-
ment a actuar, decidir i so-
lucionar, en lloc del que la 
majoria pensen que hau-
rien de fer: planificar, pro-
gramar i organitzar. Com 
evolucionarà el sector? Hi 
ha poques universitats que 
s’hagin plantejat la neces-
sitat de formar tècnics en 
manteniment, i per a molts 
professionals, la seva única 
referència és la seva expe-
riència, però la tendència 
empresarial palesa la neces-
sitat d’una formació bàsica 
i rigorosa en totes les bran-
ques de l’enginyeria. n

i postgraus, però cal crear 
la consciència que es tracta 
d’un element clau en el fun-
cionament d’una empresa 
industrial. De moment, se-
gons l’enquesta, el 88 % dels 
directors i caps de manteni-
ment són, a falta d’una for-
mació específica, enginyers 
industrials, enginyers tèc-
nics industrials i graduats 
en cicles formatius de grau 
superior.

La formació és necessà-
ria per garantir bons resul-
tats empresarials en els pro-
cessos de modernització de  
les instal·lacions industrials, 
l’automatització dels proces-
sos productius i la incor-
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