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Trobareu les consultes més 
freqüents que reben 
els Serveis Tècnics 
d’ENGINYERS BCN a  
www.enginyersbcn.cat/
preguntes-frequents-SOT

David Jiménez,
cap de Serveis Tècnics del Col·legi

El Codi tècnic de l’edificació, en 
l’apartat II.1 de l’annex II, estableix 
que, entre la documentació obligatò-
ria per al seguiment de l’obra, cal dis-
posar del Llibre d’incidències (LI) en 
matèria de seguretat i salut segons el 
Reial decret 1627/1997.

Així mateix, també indica que, un 
cop acabada l’obra, el LI s’ha de dipo-
sitar al col·legi professional o, en el 
seu defecte, a l’Administració com-
petent.

Sense perjudici d’aquelles obres en 
què sigui d’aplicació el CTE i en què, 
en conseqüència, serà exigible el LI, 
cal també tenir present que el mateix 
RD 1627/97, a l’Annex I, fa una rela-
ció de tipologies d’obres en les quals 
també serà d’aplicació aquest regla-
ment, així com l’obligatorietat de dis-
posar del Llibre d’incidències d’acord 
amb l’article 13 de l’RD 1627/97.

Així doncs, en els casos esmentats 
prèviament caldrà que el tècnic que 
es fa càrrec de la coordinació de segu-
retat i salut (CSS) de l’obra o, en el seu 
defecte, la direcció facultativa (DF) 
de la mateixa, faci la custòdia del LI 
durant tota l’execució de l’obra. 

Quins requisits s’han de 
complir amb el LI?
Bàsicament els que es recullen als 
punts 3 i 4 de l’article 13: l’ha de fa-
cilitar el col·legi professional al qual 
pertanyi el tècnic (obra privada); 
sempre ha de romandre a l’obra; 
sempre ha d’estar en poder del CSS 
o la DF; ha de permetre accés a la DF, 
als contractistes, subcontractistes 
i treballadors autònoms, així com 
a empreses i òrgans amb responsa-
bilitat en matèria de prevenció en 
les empreses intervinents a l’obra 
i l’autoritat competent en matèria  
de seguretat i salut al treball, a més de 
permetre que es remetin als òrgans 
competents les anotacions realitzades. 

Pot ser electrònic? 
Segons resposta plantejada per l’Ad-
ministració, per tal que es pugui accep-
tar un format electrònic del LI, cal que 
es compleixin tots els requisits esmen-
tats prèviament, i s’estableix, a més, la 
impossibilitat que puguin conviure en 
una mateixa obra ambdós formats 
(paper i electrònic) del LI. Així ma-
teix, ha de garantir la integritat i in-
alterabilitat del llibre i les anotacions 
que inclogui, així com l’autenticitat de 
l’autoria d’aquestes anotacions, accés a 

tots els agents previstos, distingint-ne 
quan calgui el nivell d’accés, remissió 
de les anotacions corresponents a Ins-
pecció de Treball, que es pugui accedir 
en qualsevol moment a l’obra i que 
tan sols es puguin fer anotacions dins 
de l’obra i, finalment, que l’accés sigui 
controlat identificant les persones que 
hi accedeixen.

Tenint presents aquests requeri-
ments, el Col·legi ha posat en marxa 
un sistema de gestió per CSS del Llibre 
d’Incidències Electrònic (LIE) que en 
permet la utilització des de qualsevol 

dispositiu mòbil (telèfon o tauleta) així 
com qualsevol sistema (Android o iOS).

Aquests llibres s’han d’adquirir 
directament des de la plataforma de 
Tecnovisat. L’app està dissenyada per 
donar compliment a tots els requi-
sits abans exposats i permetrà que 
els tècnics puguin gaudir d’una gran 
agilització del seu temps i de recursos 
gràcies a aquest nou servei. A la vega-
da, permetrà dipositar el LIE d’una 
manera ràpida i còmoda al Col·legi un 
cop acabada l’obra.

Així mateix, també s’ha posat en ser-
vei un nou format de Llibre d’ordres 
electrònic (LOE) que compleix amb 
els requeriments associats a aquest 
document i amb l’objectiu de poder fa-
cilitar les feines dels tècnics. 

Quan és obligatori disposar del 
Llibre d’incidències en seguretat i salut? 
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