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Què representa per a  
l’empresa el manteniment?
Les empreses donen rellevància al manteniment amb vista a la competitivitat, però tot i que 
moltes indústries han comprovat que fixar uns objectius i quantificar-ne els resultats els ha 
proporcionat uns bons resultats econòmics, encara hi ha moltes empreses que no veuen 
clar com poden establir l’organització adequada per a una bona gestió del manteniment.

ANNA CARRIÓ l www.annacarrio.com

L’interès a fer les instal-
lacions industrials més pro-
ductives i eficients i la ne-
cessitat d’aconseguir aquest 
objectiu han provocat que 
s’apliquin moltes més inno-
vacions tecnològiques. Fac-
tors com les plantes amb 
més capacitat de producció, 
les màquines més potents, 
els materials nous que per-
meten treballar en unes 
condicions més severes, 
l’encariment de la mà d’obra 
qualificada, la competència 
més agressiva en el mercat 
i els sistemes més avançats 
d’instrumentació i control 
han afavorit una automatit-
zació cada cop més sofisti-
cada dels equips productius 
que ha anat acompanyada 
de fortes inversions, cos-
tos financers i el risc que 
aquesta tecnologia implan-
tada quedi obsoleta a curt 
termini a causa dels avenços 
de les TIC. Tenint en comp-
te aquests factors tècnics i 
econòmics, el manteniment 
industrial ha de treballar 
per satisfer la necessitat 
d’aquestes indústries per so-

industrials, les empreses 
reaccionen de maneres molt 
diverses: des d’aprofundir i 
analitzar la gestió dels seus 
processos i crear auditories 
específiques fins a no actu-
ar a causa de la intervenció 
desafortunada de la direc-
ció de l’empresa a l’hora de 
prendre decisions. 

Si féssim una ullada a un 
departament de manteni-
ment, hi trobaríem personal 
qualificat amb tasques molt 
diferents. L’automatització 
contínua de les instal·lacions 
afavoreix la feina de tots 
aquests operadors i la seva 
formació constant per assolir 
alts nivells d’especialització. 
Si bé el manteniment cada 
cop té més presència en la 
gestió de les empreses, enca-
ra hi ha un cert desànim per 
la falta de visió empresarial, 
els condicionaments organit-
zatius i l’actitud de responsa-
bilitzar aquest departament 
de qualsevol circumstància, 
fet que pot provocar que els 
seus responsables no se sen-
tin prou identificats amb els 
objectius. n

lucionar amb rapidesa i qua-
litat les avaries que afecten 
la producció i per assumir la 
complexitat dels nous siste-
mes i, a partir de la diagno-
si, preveure les incidències 
amb temps i solucionar-les 
sense perjudicis.

OBJECTIUS I RESULTATS
Les empreses cada cop són 
més conscients de la impor-
tància del manteniment i 
de la incidència que suposa 
en els seus resultats econò-
mics, i per tant de la neces-
sitat de sistematitzar-ne la 
gestió. Però tot i l’augment 
d’aquesta consciència, en 
vista de la necessitat de fi-
xar uns objectius i quanti-
ficar els resultats, i atesa la 
inexistència habitual d’uns 
criteris generals per jutjar 
l’eficiència del manteniment 
en les seves instal·lacions 
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Encara hi ha un 
cert desànim per 
la falta de visió 
empresarial




