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L’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció, regulava fins ara el llibre d’incidències 
i, concretament, l’apartat 4 recollia la utilització i 
establia que “una vegada realitzada una anotació en 
el llibre d’incidències, el coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, en cas 
de no ser necessària la designació del coordinador, 
la direcció facultativa, estan obligats a remetre, en 
el termini de 24 hores, una còpia a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de la província  on s’executa 
l’obra. També s’han de notificar les anotacions en el 
llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors.

En data de 26 d’agost de 2007, ha entrat en 
vigor el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, 
que desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció i en la 
seva Disposició final tercera s’aprofita per modificar  
l’apartat 4 de l’article 13 del RD 1627/1997, que 
queda redactat de la següent manera:

“Efectuada una anotación en el libro de 
incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud  durante  la  ejecución de la 
obra o, cuando no sea necesaria la designación 
de coordinador, la dirección facultativa, 
deberán notificarla al contratista afectado y 
a los representantes de los trabajadores  de  
éste. En el caso que la anotación se refiera a 
cualquier incumplimiento de las advertencias 
u observaciones previamente anotadas en 

Comentaris a la utilització del llibre 
d’Incidències amb l’entrada en vigor 
del RD 1109/2007

dicho libro por las personas facultadas para 
ello,  así como en el supuesto a que se refiere el 
artículo siguiente, deberá remitirse una copia 
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
en el plazo de venticuatro horas. En todo caso,  
deberá especificarse si la anotación afectuada 
supone una reiteración de una advertencia u 
observación anterior o si, por el contario, se 
trata de una nueva observación.”
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Comentaris a la utilització del llibre 
d’Incidències amb l’entrada en vigor 
del RD 1109/2007 Per Xavier Font i Mach, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, col·legiat nº 10663.

Aquesta modificació reconeix al llibre d’incidències 
con el mitjà oficial per al control i seguiment del Pla 
de Seguretat i Salut.

En conseqüència i a partir d’ara, el coordinador 
de seguretat, o la direcció facultativa si no cal 
designar un coordinador, sempre ha d’enviar, en 
24 hores, còpia de les anotacions a Inspecció de 
Treball en els dos supòsits que s’especifiquen en la 
nova redacció de l’apartat 4 de l’article 13:

1.- Quan hi hagi un incompliment dels advertiments 
o observacions anotats prèviament en el llibre, per 
les persones facultades per fer-los.

2.- Quan s’ordeni la paralització de treballs, o la 
totalitat de l’obra si fos necessari, perquè s’han 
apreciat circumstàncies de risc greu i imminent per 
a la seguretat i la salut dels treballadors, tal i com 
estableix l’article 14 del Reial Decret. 

La nova normativa, no fa referència al cas d’accident 
a l’obra, s’entén que s’hauria de continuar complint  
l’obligació de notificació.

La Comissió de Seguretat del Col·legi recomana 
que: 

“Cal escriure en el llibre d’incidències tot allò 
que té relació amb el compliment, control i 
seguiment del Pla de Seguretat i Salut”.

Això vol dir instruccions, anotacions, recomanacions, 
advertiments, ordres, prohibicions,..

Cal remarcar que el nou Reial Decret modifica 
també l’apartat 2 de l’article 18 del RD 1627/1997 i 
fixa, pel que fa referència a l’avís previ, que aquest 
s’ha d’actualitzar en el cas que s’incorporin a l’obra 
un coordinador de seguretat o contractistes no 
identificats en l’avís previ inicial remès a l’autoritat 
laboral.


