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OFICINA VIRTUAL:

Com diligenciar un llibre
Barcelona, Setembre de 2022



Accés

PAS 1 – Accedim a l’Oficina Virtual -> Visats

2

• OPCIÓ 1:

Punt de menú 

“Visats” de 

l’esquerra.

• OPCIÓ 2:

Caixa “Viseu 

digitalment...”



Aclariments – Diligenciar llibre
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Podem diligenciar dos tipus de llibres, segons els treballs que assumim:

• Coordinació de seguretat en fase d’execució

❖ LLI1 o Liweb – Llibre d’incidències:

➢ Obligatori tramitar el primer llibre en l’alta de l'encàrrec

➢ A partir del segon llibre els tramitarem com a “Tràmit sobre expedient”

• Direcció d’obra + Direcció d’execució d’obra

❖ LLO1 - Llibre d’ordres:

➢ Opcional en l’alta de l’encàrrec

➢ El primer i segons llibres es poden tramitar per “Tràmits sobre expedient”

❖ LLI1 – Llibre d’incidències:

➢ Opcional en l’alta de l’encàrrec

➢ El primer i segons llibres es poden tramitar per “Tràmits sobre expedient”



Recerca de l’expedient

PAS 2
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Per cercar el nostre expedient tenim diferents opcions:

Tràmit:
Tenim un desplegable per cercar 
per tipus d'encàrrec

Estat:
Tenim un desplegable per cercar 
segons l’estat de l'encàrrec

Cercador:
Si sabem les dades podem cercar 
per: previsat, visat, referència 
cadastral, promotor, etc



Tràmits sobre expedients

PAS 3
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Al prémer sobre el nostre 

expedient, ens porta a la 

pantalla “Historial de 

l’expedient”.

A la dreta tenim tots els 

“Tràmits sobre expedients” 

possibles de tramitar segons 

les condicions del nostre 

encàrrec.

En aquest cas, accedirem a 

“Diligenciar Llibre”



Tràmits sobre expedients – Diligenciar Llibre

PAS 4
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Depenent dels treballs que hem 

assumit en l’alta de l’expedient, en 

aquesta pantalla ens apareixerà:

• Una opció per escollir el tipus de 

llibre que volem tramitar: 

“Diligència LLI” o “Diligencia 

LLO”. Si volem tramitar les dues 

diligències, haurem de fer dues 

sol·licituds, una per cada llibre.

• O, directament el llibre que 

podem tramitar, si només hem 

assumit un dels dos treballs.

Una vegada escollida la diligència, 

haurem de fer “Següent” per 

continuar amb el tràmit.



Tràmits sobre expedients – Diligenciar Llibre

PAS 5
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Haurem d’emplenar l’imprès 

corresponent a la diligència 

que hem marcat i escollir el 

tipus de llibre, en el cas de la 

diligència del llibre 

d’incidències:

➢ LLI1: Llibre d’incidències en 

paper.

➢ LIWEB: Llibre d’incidències 

electrònic.

Haurem de fer “Següent” per 

continuar amb el tràmit.



Tràmits sobre expedients – Diligenciar Llibre
PAS 5
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Haurem d’emplenar, en la modal, les dades obligatòries: el número del llibre d’incidències i la data de tramitació de la 

diligència.



Tràmits sobre expedients – Diligenciar Llibre

PAS 6
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Automàticament ens 

torna a la pantalla de 

Documents.

Haurem de fer 

“Següent” per 

continuar amb el 

tràmit.



Tràmits sobre expedients – Notificacions i/o 
Facturació
PAS 7
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En aquesta pantalla:

• Podem definir si volem 

que el promotor rebi 

notificacions automàtiques 

de la tramitació d’aquest 

expedient.

• Si el tràmit sobre 

expedient, genera 

despesa, haurem 

d’informar el “Pagador” i la 

“Via de pagament”.

Haurem de fer “Sol·licitar” per 

enviar el tràmit a revisió per 

part del Cateb.



Tràmits sobre expedients – Enviament de la 
sol·licitud

PAS 8
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Se’ns mostra un missatge 

confirmant que el nostre 

tràmit s’ha sol·licitat 

correctament.
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Per a més informació, contacteu:

• Per telèfon: 93 240 20 60 
(de Dilluns a Dijous de 9:00 a 17:00h · Divendres de 9:00 a 14:30)

• Pel canal de Consultes

• Per mail: visats@apabcn.cat

https://caateebcn.force.com/VirtualOffice_Consultation
mailto:visats@apabcn.cat

