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Formació especialitzada i certificació 

La velocitat amb què canvia el món gràcies a les noves tecnologies ens obliga a no 
perdre de vista el futur més immediat. La intenció de les empreses i del món universitari 
d’oferir una formació específica per a l’enginyer en manteniment agafa força gràcies a la 
nova norma ISO-55000:2014.
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L’any 1970, un enginyer 
mecànic holandès va fun-
dar una empresa a casa 
seva per fer les primeres 
classes d’hidràulica i pneu-
màtica. Iniciatives com 
aquesta demostren que la 
formació i la millora de 
les competències són vitals 
per al desenvolupament 
d’aquest sector. Les compe-
tències s’aconsegueixen no 
solament amb la formació 
reglada. Cal un exercici de 
conscienciació del sector 
empresarial per participar 
en els programes d’inves-
tigació aplicada en la in-
dústria, que ultrapassen la 
institució universitària i, 
per tant, requereixen una 
col·laboració entre la uni-
versitat i l’empresa. 

La sensibilitat envers 
el manteniment ha aug-
mentat, i les universitats 
ofereixen formació sobre 
aquest camp en les titu-
lacions d’enginyer tècnic 
o enginyer industrial, 
mòduls de formació pro-
fessional, màsters o doc-
torats, però encara falta 
una formació específica 

que aquest camp representa 
en els pressupostos de les 
empreses. 

méS coNEixEmENTS 
EN La GESTiÓ D’acTiuS  
La Publicly Availabe Speci-
fication (PAS), dirigida per 
l’Institut de Gestió d’Ac-
tius (IAM), ha treballat en 
col·laboració amb l’Institut 
d’Estàndars Britànics (BSI) 
per desenvolupar la PAS 
55, una norma que defi-
neix el procés de manteni-
ment i que ha fet possible 
l’ISO-55000:2014, que posa 
de manifest la importància 
de la gestió d’actius. Però 
amb això no n’hi ha prou 
per garantir que el mante-
niment dels actius sigui efi-
cient i eficaç: cal que es faci 
amb coneixement. 

Per aquest motiu, l’AEM 
treballa en la certificació 
pròpia de persones com a 
experts gestors de manteni-
ment i experts supervisors 
de manteniment, que en poc 
temps haurien de ser ex-
perts especialistes en man-
teniment. És un bon camí 
per assolir l’excel·lència. n

per a l’enginyer en man-
teniment. Països com el 
Japó o Alemanya són un 
model a seguir, així com 
l’Escola d’Enginyeria de la 
Universitat de Manchester, 
considerada l’organització 
independent d’investigació 

en manteniment més gran 
d’Europa. L’Asociación Es-
pañola de Mantenimiento 
(AEM) ja fa anys que re-
clama que el manteniment 
sigui considerat una carre-
ra universitària. No es pot 
negligir el volum econòmic 

amb la participació de:

i la col·laboració de: 
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L’Asociación 
Española de 
Mantenimiento 
treballa en  
la certificació 
de persones 
com a futurs 
experts 
especialistes en 
manteniment




