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Indicadors, inspeccions  
i manteniment d’equips 
Prendre les decisions correctes requereix tenir una visió global de l’empresa. El man-
teniment té un paper decisiu a l’hora de valorar el funcionament de les instal·lacions i 
iniciar processos per millorar-les, però encara hi ha moltes empreses que no utilitzen 
aquests mecanismes adequadament.
ANNA CARRIó l www.annacarrio.com

La feina quotidiana d’una 
fàbrica qualsevol es basa no 
solament en la producció i 
en el control del personal. 
La producció provoca un 
envelliment de les instal-
lacions i dels equips a cau-
sa de l’ús, de les condicions 
ambientals, dels avenços 
tecnològics o dels nous re-
queriments. És necessària 
una bona sintonia entre 
tots els departaments de 
l’empresa per aconseguir 
bons resultats. Hi ha dife-
rents tècniques i processos 
per potenciar el bon funci-
onament d’una empresa, 
com ara el seguiment de 
l’eficàcia i l’eficiència del 
servei de les instal·lacions 
mitjançant els indicadors o 
KPI (key performance indi-
cator); en aquest sentit, el 
manteniment proporciona 
l’escenari necessari per des-
envolupar-los.

dEFINIR ELS OBJECTIUS
Saber quins equips i qui-
nes instal·lacions s’han de 
mantenir, elaborar-ne un 
inventari, planificar la càr-

CONTROLAR, LIMITAR 
I PREVENIR RISCOS
Analitzar el camí recorre-
gut és una bona manera 
de valorar si les decisions 
que s’han pres han mi-
llorat el funcionament de 
l’empresa. Els mecanis-
mes d’inspecció, com les 
auditories, són molt útils, 
perquè obliguen a com-
plir un conjunt de nor-
mes de l’empresa, legals 
o internes, i permeten de 
veure els resultats. D’al-
tra banda, les inspeccions 
legals del manteniment 
d’equips són el mitjà de 
l’administració per con-
trolar, prevenir i limitar 
riscos. Comparar-se amb 
altres empreses similars 
(benchmarking) és una 
alternativa, però pel que 
fa al manteniment, no hi 
ha dues empreses iguals 
i l’anàlisi no és tan perso-
nalitzada. Aquests meca-
nismes de control són una 
oportunitat de millora i 
una eina útil per desen-
volupar el manteniment a 
l’empresa. n

rega de treball prevista, te-
nir un pla de manteniment 
preventiu, organitzar els 
recursos del servei, disse-
nyar els processos, super-
visar-ne l’execució i analit-
zar els bons resultats. 

Per esbrinar quins in-
dicadors seran útils és 
important de definir els 
objectius de l’empresa, 
perquè una mala elecció 
d’aquests indicadors pot 
portar a prendre males 
decisions. No cal que n’hi 
hagi gaires, sinó els real-
ment necessaris, i ens han 
de donar informació de 
com es pot millorar la ges-
tió que es fa.
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Els indicadors 
KPI permeten 
fer el seguiment 
de l’eficàcia i 
l’eficiència del 
servei de les 
instal·lacions 


