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Nota informativa sobre versions electròniques
del llibre d’incidències
Requisits que s’han de garantir per donar compliment a les condicions que estableix
la normativa vigent

Tenim coneixement de la proliferació els darrers anys d’aplicacions o recursos digitals relacionats
amb el llibre d’incidències que regula el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Algunes de
les iniciatives són de caire obertament comercial i altres estan a l’empara, més o menys directa, de
col·legis professionals.

Cal tenir en compte que errades de concepte o de disseny o instruccions ambigües o equívoques
poden portar a usos inadequats i fins i tot a responsabilitats diverses a qui els fan servir.

És per això que l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) vol informar de diversos
aspectes relacionats amb aquesta matèria.

D’entrada cal dir que, independentment del seu format, el llibre d'incidències sempre ha de garantir,
en les condicions que estableix la normativa, el compliment de les funcions i les finalitats per les quals
s'ha de fer servir, d’acord amb l’article 13 del Reial decret esmentat. Aquest article l’ha modificat la
disposició final tercera del Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desplega la Llei
32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

La normativa vigent no estableix cap model o format concret per al llibre d'incidències de les obres de
construcció, ja que només regula les funcions i les finalitats per a les quals s'ha de fer servir. El llibre
d’incidències electrònic és una modalitat alternativa i no excloent al llibre en paper. Pot conviure
amb el llibre en paper tradicional, però en cap cas en la mateixa obra.

A l'igual del llibre en paper, el que sí que regula expressament la norma és que l’ha de facilitar el
col·legi professional al qual pertany el tècnic que aprova el pla de seguretat i salut, o l’oficina de
supervisió de projectes, en el supòsit de l’Administració; per tant és necessari que hi hagi un
control sobre la seva expedició.

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Direcció General de Relacions
Laborals i Qualitat en el Treball
Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

El llibre ha d’estar a l’obra en qüestió (és un llibre de seguiment i control de l’execució de l’obra, no un
llibre del coordinador de seguretat i salut, malgrat que sigui el que està obligat a accedir-hi per complir
les obligacions que la llei li encomana). Però també cal que es permeti fer les anotacions que calguin
en aquest llibre a la resta de personal autoritzat, i fer les remissions de les anotacions fetes als òrgans
corresponents, en els supòsits que estableix la norma.

El llibre d’incidències és una eina de gestió de la prevenció de riscos laborals a les obres. Aportar una
aplicació que permet utilitzar l’eina en format electrònic facilita la gestió i afavoreix la comunicació i la
interrelació entre els diferents agents implicats a l’obra, la qual cosa es tradueix en una millora de les
condicions de seguretat i salut.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en la línia de promoure les actuacions que
busquen simplificar tràmits i donar impuls a la utilització de mitjans electrònics, a fi d’aconseguir un
aprofitament de les noves tecnologies de manera que es facilitin i agilitzin els tràmits i les
interrelacions, dóna suport a les iniciatives encaminades a desenvolupar el llibre d’incidències
electrònic com a modalitat alternativa i no excloent al llibre en paper. Ara bé, aquest organisme no pot
entrar a valorar casuístiques concretes ni tampoc qualsevol publicitat sobre l’existència de llibres
d’incidències en format electrònic o aplicacions informàtiques ad hoc.

