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qualitat i seguretat 

aconseguir que els processos industrials siguin fiables i que tot funcioni correctament 
en les condicions operatives fixades durant el temps establert és l’objectiu del mante-
niment. les tasques de manteniment vetllen per assegurar la qualitat del producte i la 
seguretat, tant de les instal·lacions com del personal.
ANNA CArrió l www.annacarrio.com

Tot i que hi ha estudis 
que demostren que la 
bona gestió del manteni-
ment afecta directament 
la qualitat del producte, 
hi ha poques empreses 
que assoleixin l’alt grau 
de qualitat que demana 
l’anomenat manteniment 
de classe mundial (WCM), 
que els permet de tenir un 
plantejament estratègic 
del manteniment i mesu-
rar-ne l’efecte en els resul-
tats de la companyia. 

COmPLimENT 
dEL PLA dE PrOdUCCió
Una bona gestió dels 
equips productius i el seu 
manteniment fa augmen-
tar la qualitat del produc-
te, evita avaries i pèrdu-
es de producció, i permet 
una gran disponibilitat de 
les instal·lacions i el com-
pliment del pla de produc-
ció. La fiabilitat, la dispo-
nibilitat, el manteniment 
i la seguretat són els qua-
tre pilars de la gestió del 
manteniment, també cone-
guts amb les sigles RAMS. 

L’organització del man-
teniment està relacionada 
directament amb la classe 
d’instal·lació i amb el grau 
d’eficiència que es reque-
reix. Per tant, com que no 
hi ha normes aplicables a 
tots els casos, cal estudiar 
i definir bé les caracterís-
tiques i les necessitats de 
cada empresa per assolir un 
equilibri perfecte entre la 
disponibilitat del producte i 
els processos, la seva fiabili-
tat i el seu grau de manteni-
ment. Per això, tant l’empre-
sa com el departament de 
manteniment han de procu-
rar tenir en compte aquests 
paràmetres i utilitzar totes 
les eines i tots els processos 
necessaris per assegurar la 
qualitat de la producció i  
la seguretat del personal  
i de la maquinària. 

Detectar i preveure avari-
es o fins i tot iniciar un pro-
cés de formació en aquestes 
qüestions entre les persones 
implicades farà augmentar 
la fiabilitat i, consegüent-
ment, també l’eficiència del 
manteniment. n

“Si les instal·lacions no  
són segures, no treballen 
correctament i a ple ren-
diment, la qualitat no serà 
l’adequada”, afirma Pere 
Rodríguez, coordinador de 
l’Any del Manteniment. I 
és que la seguretat, la fia-
bilitat, la disponibilitat de 
la producció i el manteni-
ment dels equips repercu-
teixen en la productivitat 
de la planta i especialment 
en la seva eficàcia i eficièn-
cia. “Un bon manteniment 
fa que la planta sigui se-
gura i ofereixi productes 
de qualitat”, conclou Pere  
Rodríguez.
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Una instal·lació 
segura i que 
treballa a ple 
rendiment 
proporciona 
un producte 
amb la qualitat 
adequada


