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El manteniment: un valor afegit
el manteniment dóna valor, benefici i seguretat a l’empresa. a partir d’aquesta premis-
sa i davant la necessitat de crear un fòrum de debat i d’intercanvi d’experiències i conei-
xement sobre aquest camp, va néixer l’asociación española de Mantenimiento (aeM), un 
organisme dedicat a l’estudi, el foment i la difusió d’aquest sector en constant evolució.  
enginyers bCn dedica el 2014 a l’any del Manteniment.
ANNA CArrió l Text

Malgrat que el manteniment 
és molt important en qualse-
vol dels sectors industrials, 
segons l’Asociación Españo-
la de Mantenimiento només 
un 38 % de les empreses 
espanyoles disposen d’un 
equip de planificació i d’en-
ginyeria del manteniment 
dins la seva estructura, tot 
i que un 97 % disposa d’un 
equip específic dedicat al 
manteniment. Des del 1977, 
l’AEM és l’únic organisme de 
l’Estat que treballa per man-
tenir aquest espai de trobada 
i intercanvi de coneixement 
per als professionals del 
manteniment i impulsar 
el sector, i ha hagut 
d’absorbir molts 
canvis: els dis-
senys, els 

i es va produir el que s’ano-
mena el sobremanteniment, 
una allau de solucions in-
formàtiques aplicades amb 
grans computadores. No va 
ser fins al 1975 quan es va 
començar a basar en l’estat 
particular de cada equip. 
Es van integrar nous mè-
todes d’organització com 
el manteniment productiu 
total (TPM) o el manteni-
ment centrat en la fiabi-
litat (RCM), i els factors  
de fiabilitat i mantenibilitat 
van prendre molta impor-
tància. 

Actualment ens situem 
al darrer pas evolutiu, que 
intenta gestionar un man-
teniment a mida segons 
les necessitats analitzant 
el cost-benefici, així com 
un manteniment predic-
tiu avançat, sense oblidar  
el preventiu de caire le-
gal. És evident que el 
manteniment ha passat 
d’entendre’s com una fun-
ció de cost a ser-ne una 
essencial que dóna va-
lor, benefici i seguretat a  
l’empresa. n

materials i l’automatització 
s’han enfocat a crear equips 
més eficients, han apare-
gut tècniques innovadores 
de gestió i moltes univer-
sitats han integrat l’estu-
di del manteniment en els 
seus programes formatius, 
tot i ser una especialitat  
no reglada en totes les engi-
nyeries.

HiSTÒriA 
Alguns experts identifiquen 
diferents moments en la 
història del manteniment. 

Durant la dècada 
dels 40, el forma-
ven tècniques i sis-
temes bàsicament 

correctius, és a dir, 
que només s’efectuava 

quan hi havia una 
n e c e s s i t a t 
evident. 

A partir 
dels anys 50 

fins a mitjans dels 70, 
va evolucionar cap a la cre-
ació de plans molt detallats 
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