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Presentació iOBRA –  

app de gestió de visites d’obra COAATT. 
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Tarragona aposta per les noves tecnologies, 
entenen que s’ha de facilitar les tasques quotidianes dels nostres 
tècnics en la totalitat dels àmbits professionals, per millorar la gestió 

de la documentació i tramitació de totes les seves gestions amb tots els actors del 
sector.  

D’aquesta manera se suma als projectes digitals que està 
portant a terme com el portal de cerques de feina per internet 
www.obresambgarantia.com la nova app iOBRA, plataforma 
de gestió de documentació i comunicació de visites 
tècniques.  

Aquesta nova eina informàtica per a mòbils desenvolupada 
pel COAATT facilitarà la visualització, el seguiment, 
l’elaboració i custodia de la documentació d’una obra i de 
qualsevol intervenció, que incorpora la gestió dels Llibres 
Electrònics de Visites, d’Incidències i d’Ordres, destacant la 
seva facilitat d’ús i l’aprofitament de les eines tecnològiques 
del mòbil.  

Cal destacar que per la utilització com a Llibre d’Incidències Electrònic 
s’han seguit les especificacions tècniques facilitades pel Departament 
de Treball de la Generalitat de Catalunya. Així el seu resultat acomplirà 

tot el que normativa s’exigeix i, a més, s’utilitzaran les 
recents eines tecnològiques dels dispositius mòbils, 
facilitant la presa de dades, la geolocalització i la 
comunicació de les incidències que milloraran i 
agilitzaran la gestió dels llibres.  

Aquests llibres restaran accessibles per a tots els 
col·laboradors i tècnics necessaris i estaran protegits 
amb les mesures de seguretat adients.  

Així, podem dir, que ha estat creada com una aplicació 
que 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. 

Això comporta la necessitat de la geocalització (ubicar el dispositiu 
a l’obra) en el moment de fer les diferents anotacions al Llibre d’Incidències y en 
qualsevol format com veu, fotografies, vídeos i documents. 
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També permet l’enviament de les anotacions als agents interessats, la 
visualització per aquestos, així com la verificació de que les han vist i/o aprovat.  

La nova eina destaca per la facilitat d’ús, així un cop donada d’alta el 
client i l’obra, i la documentació que es cregui necessari a través de 
la versió mòbil o versió web  al ordinador, es podran donar d’alta els 
col·laboradors que intervindran amb les necessàries categories i 
nivells d’accés. A partir d’aquest moment es podran realitzar 
anotacions al Llibre de Visites de forma senzilla (veu, vídeo, foto, 
àudio, document o text), però només es podrà omplir l’anotació com 
a Llibre d’Incidències un cop s’hagi Visat el Treball al Col·legi 
Professional, garantint la proximitat a l’obra mitjançant el control de 
georeferència, i la seva seguretat i custodia durant la seva execució i 
desprès del tancament, un cop finalitzat el treball de coordinació. 

Per tal de permetre la visualització a diferents agents 
autoritzats (Inspecció) existirà a l’obra un “ fulletó” codi 
QR, que la persona autoritzada situada a la obra 

facilitarà a l’agent autoritzat,  per la seva fàcil i immediata visualització.  

Si es vol fer ús com a Llibre d’Obra se segueix els mateixos 
paràmetres que el llibre d’incidències,  en referència a l’obertura  i 
tancament per part del Col·legi Professional, així com el sistema de 
anotacions i comunicacions amb els diferents agents. 

Com a Llibre de Visites, com ja hem vist, permetrà fer el 
mateix que els anteriors però s’activarà simplement pel 
col·legiat i servirà com a seguiment, control i repositori 
de documents i anotacions, de tots els esdeveniments 
ocorreguts en el transcurs del treballs de construcció, 
propis de la direcció de l’execució de la obra. 

Cal dir que l’aplicació té un apartat de documents,  propi per cada 
obra  que el col·legiat doni d’alta,  que permet l’emmagatzematge 
digital de la diferent documentació  utilitzada   per l’execució d’una 
obra.  Des de l’inici  d’aquesta en fase de projecte fins a l’emissió del 
CFO i tancament dels treballs. 

Més informació i consultes a Gabinet Tècnic del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
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Cal destacar que, per garantir la utilització com a Llibre d’Incidències Electrònic, s’ha 
comptat amb l’assessorament de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral del 
Departament de Treball Afers Socials i Famílies i s’han seguit les especificacions 
facilitades i que es poden consultar en la nota informativa sobre versions electròniques del 

llibre d’incidències que podeu trobar a la web de l’ICSSL.  


