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MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME
I COMERÇ
21216

REIAL DECRET 2267/2004, de 3 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de seguretat
contra incendis en els establiments industrials.
(«BOE» 303, de 17-12-2004.)

Aquest Reglament té per objecte aconseguir un grau
suficient de seguretat en cas d’incendi en els establiments
i les instal·lacions d’ús industrial.
La presència del risc d’incendi en els establiments
industrials determina la probabilitat que es desencadenin
incendis, generadors de danys i pèrdues per a les persones i els patrimonis, que afecten tant aquells com el seu
entorn.
La Norma bàsica de l’edificació, aprovada pel Reial
decret 2177/1996, de 4 d’octubre, estableix les condicions
que han de complir els edificis, exclosos els d’ús industrial, per protegir els seus ocupants davant els riscos originats per un incendi i per prevenir danys a tercers.
La regulació de les condicions que han de complir els
aparells, els equips i els sistemes, així com la seva installació i manteniment, a més de la regulació dels installadors i els mantenidors, està prevista en el Reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel
Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, i en l’Ordre de
16 d’abril de 1998.
El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, a més,
tracta de regular les condicions de protecció contra incendis en els establiments industrials amb caràcter horitzontal, és a dir, que siguin aplicables en qualsevol sector de
l’activitat industrial.
La Sala Tercera del Tribunal Suprem, mitjançant la
Sentència de 27 d’octubre de 2003, en estimar el recurs
contenciós administratiu núm. 495/2001, declara nul, per
defecte de forma, l’anterior Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, aprovat pel
Reial decret 786/2001, de 6 de juliol.
L’article 12 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, s’ocupa del contingut general dels reglaments de
seguretat, i estableix, a més, els instruments necessaris
per a l’execució d’aquest Reglament respecte a les competències que corresponen a altres administracions publiques.
D’acord amb aquestes, aquesta regulació s’estructura
de manera que el Reglament reuneixi les prescripcions
bàsiques de caràcter general, per desplegar en els seus
annexos els criteris, les condicions i els requisits aplicables, de caràcter més tècnic i, per això, subjectes a possibles modificacions resultants del seu desplegament.
Aquest Reial decret ha estat sotmès al procediment
d’informació en matèria de normes i reglamentacions
tècniques i de reglaments relatius als serveis de la societat de la informació, regulat en el Reial decret 1337/1999,
de 31 de juliol, a l’efecte de complir el que disposa la
Directiva 98/34/CE del Parlament Europeu i del Consell, de
22 de juny de 1998, modificada per la Directiva 98/48/CE
del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juliol de
1998.
Aquest Reial decret s’aprova en exercici de les competències que, en relació amb la matèria de seguretat industrial, han atribuït expressament a l’Administració General
de l’Estat la totalitat dels estatuts d’autonomia, conforme
ha declarat reiteradament la jurisprudència constitucional
dictada en aquest respecte (per totes aquestes, les sentències del Tribunal Constitucional 2003/1992, de 26 de
novembre, i 243/1994, de 21 de juliol).
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En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria,
Turisme i Comerç, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió
del dia 3 de desembre de 2004,
DISPOSO:
Article únic. Aprovació del Reglament.
S’aprova el Reglament de seguretat contra incendis
en els establiments industrials, que s’insereix a continuació.
Disposició addicional primera. Guia tècnica.
El centre directiu competent en matèria de seguretat
industrial del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha
d’elaborar i mantenir actualitzada una guia tècnica de
caràcter no vinculant per a l’aplicació pràctica de les disposicions del Reglament i dels seus annexos tècnics, la
qual pot establir aclariments en conceptes de caràcter
general. Igualment, ha d’autoritzar l’ús de guies de disseny de prestigi reconegut per a la justificació de solucions tècniques diferents que proporcionin un nivell de
seguretat equivalent.
Disposició addicional segona. Sistemes d’autoprotecció
i de gestió de seguretat.
En compliment del que preveu l’article 5 de la Llei
2/1985, de 21 de gener, de protecció civil, el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, d’acord amb el Ministeri de
l’Interior, ha de determinar el catàleg d’activitats industrials i dels centres, els establiments i les dependències en
què es realitzin aquelles, que han de disposar d’un sistema d’autoprotecció dotat dels seus propis recursos i del
pla d’emergència corresponent per a accions de prevenció de riscos, alarma, evacuació i auxili. Tot això amb independència del que disposen la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals, i les seves
normes reglamentàries en la mesura que puguin afectar
la seguretat i la salut dels treballadors, i el Reial decret
1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven les mesures
de control dels riscos inherents als accidents greus en què
intervenen substàncies perilloses, així com de les disposicions que modifiquin o complementin les normatives
esmentades.
Així mateix, s’han de determinar els establiments
industrials que, preceptivament, han d’implantar el sistema de gestió de la seguretat contra incendis a l’establiment i elaborar el corresponent manual de seguretat
contra incendis.
Disposició transitòria única. Règim d’aplicació.
Les prescripcions del Reglament que aprova aquest
Reial decret són aplicables, a partir de la seva entrada en
vigor, als nous establiments industrials que es construeixin o s’implantin i als ja existents que es traslladin, canviïn o modifiquin la seva activitat.
Aquestes mateixes exigències són aplicables als establiments industrials en què es produeixin ampliacions o
reformes que impliquin un augment de la superfície ocupada o un augment del nivell de risc intrínsec.
Aquestes exigències s’han d’aplicar a la part afectada
per l’ampliació o la reforma, que amb caràcter general es
considera que és el sector o l’àrea d’incendi afectat.
No obstant això, l’òrgan competent de la comunitat
autònoma pot requerir, si ho considera oportú, l’aplicació
del Reglament a altres sectors i àrees d’incendi, o fins i tot
a la totalitat de l’establiment industrial.
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Les disposicions del capítol IV són aplicables des de
l’entrada en vigor a tots els establiments industrials existents.
No és d’aplicació preceptiva aquest Reglament:
a) Als establiments industrials en construcció i als
projectes que tinguin sol·licitada la llicència d’activitat en
la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
b) Als projectes aprovats per les administracions
públiques o visats per col·legis professionals en la data
d’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
c) A les obres que es realitzin d’acord amb els projectes esmentats al paràgraf b), sempre que la llicència d’activitat se sol·liciti en el termini de sis mesos a partir de la
data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
No obstant això, els projectes i les instal·lacions a què
es refereixen els paràgrafs anteriors poden ser adaptats,
totalment o parcialment, a aquest Reglament.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquest Reial decret constitueix una norma reglamentària de seguretat industrial, que es dicta a l’empara del
que disposa l’article 149.1.13a de la Constitució.
Disposició final segona. Facultat de desplegament.
Es faculta el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç per
dictar les disposicions necessàries per al desplegament i
el compliment d’aquest Reial decret.
Disposició final tercera. Entrada en vigor.
El present Reial decret entra en vigor al cap de 30 dies
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 3 de desembre de 2004.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
JOSÉ MONTILLA AGUILERA

REGLAMENT DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS
EN ELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS
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En aquest sentit, es considera que les disposicions de
la Instrucció tècnica complementària MIE APQ-1 del
Reglament d’emmagatzematge de productes químics,
aprovat pel Reial decret 379/2001, de 6 d’abril, i les previstes en les instruccions tècniques del Reglament d’installacions petrolíferes, aprovat pel Reial decret 2085/1994, de
20 d’octubre, són d’aplicació completa per al compliment
dels requisits de seguretat contra incendis.
Les condicions indicades en aquest Reglament tenen
la condició de mínim exigible segons el que indica l’article
12.5 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria.
Aquests mínims es consideren complerts:
a) Pel compliment de les prescripcions que indica
aquest Reglament.
b) Per aplicació, per a casos particulars, de tècniques
de seguretat equivalents, segons normes o guies de disseny de prestigi reconegut per a la justificació de les solucions tècniques de seguretat equivalent adoptades, que
han d’aportar, almenys, un nivell de seguretat equiparable a l’anterior. Aquesta aplicació de tècniques de seguretat equivalent ha de ser justificada degudament pel projectista i resolta per l’òrgan competent de la comunitat
autònoma.
c) Quan la implantació d’un establiment industrial es
faci en naus de polígons industrials amb planejament
urbanístic aprovat abans de l’entrada en vigor d’aquest
Reglament o en un edifici existent en el qual per les seves
característiques no es pugui complir alguna de les disposicions reglamentàries ni es pugui adaptar al paràgraf b)
anterior, el titular de l’establiment ha de presentar davant
l’òrgan competent de la comunitat autònoma una sollicitud d’excepció i justificar-ho mitjançant la seva descripció en el projecte o memòria tècnica en què s’especifiquin les mesures alternatives adoptades. L’òrgan
competent de la comunitat autònoma en la qual estigui
ubicat l’establiment industrial, vistos els arguments exposats en el projecte o la memòria tècnica, pot desestimar la
sol·licitud, requerir la modificació de les mesures alternatives o concedir l’autorització d’excepció, que sempre ha
de ser expressa.
L’acceptació de les solucions tècniques diferents que
es plantegin per donar resposta amb caràcter general, és
a dir, d’aplicació en tot el territori de l’Estat, s’ha de fer,
d’acord amb l’apartat 1 de la disposició final primera, per
ordre ministerial.

CAPÍTOL I
Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1. Objecte.
Aquest Reglament té per objecte establir i definir els
requisits que han de satisfer i les condicions que han de
complir els establiments i les instal·lacions d’ús industrial
per a la seva seguretat en cas d’incendi, per prevenir-ne
l’aparició i per donar la resposta adequada, en cas de produir-se, limitar-ne la propagació i possibilitar-ne l’extinció,
amb la finalitat d’anul·lar o reduir els danys o les pèrdues
que l’incendi pugui produir a persones o béns.
Les activitats de prevenció de l’incendi tenen com a
finalitat limitar la presència del risc de foc i les circumstàncies que poden desencadenar l’incendi.
Les activitats de resposta a l’incendi tenen com a finalitat controlar l’incendi o lluitar-hi en contra, per extingirlo, i minimitzar els danys o les pèrdues que pugui generar.
Aquest Reglament s’aplica, amb caràcter complementari, a les mesures de protecció contra incendis establertes a les disposicions vigents que regulen activitats industrials, sectorials o específiques, en els aspectes que no
prevegin, les quals són d’aplicació completa en el seu
camp.

Article 2.

Àmbit d’aplicació.

1. L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament són els
establiments industrials. S’entenen com a tals:
a) Les indústries, tal com es defineixen a l’article 3.1
de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria.
b) Els emmagatzematges industrials.
c) Els tallers de reparació i els estacionaments de
vehicles destinats al servei de transport de persones i
transport de mercaderies.
d) Els serveis auxiliars o complementaris de les activitats compreses en els paràgrafs anteriors.
2. A més, s’aplica a tots els emmagatzematges de
qualsevol tipus d’establiment quan la seva càrrega de foc
total, calculada segons l’annex I, sigui igual o superior a
tres milions de megajoules (MJ).
Així mateix, s’aplica a les indústries existents abans
de l’entrada en vigor d’aquest Reglament quan el seu
nivell de risc intrínsec, la seva situació o les seves característiques impliquin un risc greu per a les persones, els
béns o l’entorn, i així ho determini l’Administració autonòmica competent.
3. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquest
Reglament les activitats en establiments o instal·lacions
nuclears, radioactives, les d’extracció de minerals, les
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activitats agropecuàries i les instal·lacions per a usos militars.
Igualment, queden excloses de l’aplicació d’aquest
Reglament les activitats industrials i tallers artesanals i
similars la densitat de càrrega de foc dels quals, calculada
d’acord amb l’annex I, no superi 10 Mcal/m2
(42 MJ/m2), sempre que la seva superfície útil sigui inferior o igual a 60 m2, excepte en el que disposen els apartats 8 i 16 de l’annex III.
Article 3.

Compatibilitat reglamentària.

1. Quan en un mateix edifici coexisteixen amb l’activitat industrial altres usos amb titularitat diferent, per als
quals és aplicable la Norma bàsica de l’edificació: condicions de protecció contra incendis, NBE/CPI96, o una normativa equivalent, els requisits que han de satisfer els
espais d’ús no industrial són els que exigeix la normativa
esmentada.
2. Quan en un establiment industrial coexisteixen
amb l’activitat industrial altres usos amb la mateixa titularitat, per als quals és aplicable la Norma bàsica de l’edificació: condicions de protecció contra incendis, o una
normativa equivalent, els requisits que han de satisfer els
espais d’ús no industrial són els que exigeix la normativa
esmentada quan superen els límits indicats a continuació:
a) Zona comercial: superfície construïda superior a
250 m2.
b) Zona administrativa: superfície construïda superior a 250 m2.
c) Sales de reunions, conferències, projeccions:
capacitat superior a 100 persones assegudes.
d) Arxius: superfície construïda superior a 250 m2 o
volum superior a 750 m3.
e) Bar, cafeteria, menjador de personal i cuina:
superfície construïda superior a 150 m2 o capacitat per
servir més de 100 comensals simultàniament.
f) Biblioteca: superfície construïda superior a 250 m2.
g) Zones d’allotjament de personal: capacitat superior a 15 llits.
Les zones a les quals, per la seva superfície, siguin
aplicables les prescripcions de les normatives especificades han de constituir un sector d’incendis independent.
CAPÍTOL II
Règim d’implantació, construcció i posada en servei
Article 4. Projectes de construcció i implantació.
1. Els establiments industrials de nova construcció i
els que canviïn o modifiquin la seva activitat, es traslladin,
s’ampliïn o es reformin, en la part afectada per l’ampliació
o la reforma, segons el que disposa la disposició transitòria única, requereixen la presentació d’un projecte, que
pot estar integrat en el projecte general exigit per la legislació vigent per obtenir els permisos i les llicències preceptives, o ser específic; en tot cas, ha de contenir la
documentació necessària que justifiqui el compliment
d’aquest Reglament.
2. El projecte, que ha de ser redactat i signat per un
tècnic titulat competent i visat pel seu col·legi oficial corresponent, ha d’indicar, d’acord amb el Reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel
Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, i amb l’Ordre
de 16 d’abril de 1998, els materials, els aparells, els equips,
els sistemes o els seus components subjectes a marca de
conformitat amb normes inclosos en el projecte.
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Així mateix, s’ha d’indicar la classe o nivell de comportament davant el foc dels productes de la construcció
que ho requereixin.
3. Es pot substituir el projecte per una memòria tècnica signada per un tècnic titulat competent, en els casos
següents:
a) Establiments industrials de risc intrínsec baix i
superfície útil inferior a 250 m2.
b) Activitats industrials, tallers artesanals i similars amb
càrrega de foc igual o inferior a 10 Mcal/m2 (42 MJ/m2) i
superfície útil igual o inferior a 60 m2.
c) Reformes que, segons el que disposa la disposició
transitòria única, no requereixen l’aplicació d’aquest
Reglament.
Article 5. Posada en marxa de l’establiment industrial.
Per a la posada en marxa dels establiments industrials
als quals es refereix l’article anterior es requereix la presentació, davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma, d’un certificat, emès per un tècnic titulat competent
i visat pel col·legi oficial corresponent, en el qual es posi
de manifest l’adequació de les instal·lacions al projecte i
el compliment de les condicions tècniques i prescripcions
reglamentàries que corresponguin, per registrar la installació esmentada.
Al certificat ha de figurar, a més, el nivell de risc intrínsec de l’establiment industrial, el nombre de sectors i el
risc intrínsec de cadascun dels sectors, així com les característiques constructives que justifiquin el compliment del
que disposa l’annex II; a més, ha d’incloure un certificat
de l’empresa instal·ladora autoritzada o empreses installadores autoritzades, signat pel tècnic titulat competent
respectiu, de les instal·lacions que d’acord amb el Reial
decret 1942/1993, de 5 de novembre, requereixin ser realitzades per una empresa instal·ladora autoritzada.
CAPÍTOL III
Inspeccions periòdiques
Article 6. Inspeccions.
Amb independència de la funció inspectora assignada
a l’Administració pública competent en matèria d’indústria de la comunitat autònoma i de les operacions de manteniment que preveu el Reglament d’instal·lacions de
protecció contra incendis, aprovat pel Reial decret 1942/
1993, de 5 de novembre, els titulars dels establiments
industrials als quals sigui aplicable aquest Reglament han
de sol·licitar a un organisme de control facultat per aplicar
aquest Reglament la inspecció de les seves instal·lacions.
En aquesta inspecció s’ha de comprovar:
a) Que no s’han produït canvis en l’activitat ni ampliacions.
b) Que se segueix mantenint la tipologia de l’establiment, els sectors i/o àrees d’incendi i el risc intrínsec de
cadascun.
c) Que els sistemes de protecció contra incendis
segueixen sent els exigits i que es duen a terme les operacions de manteniment d’acord amb el que disposa
l’apèndix 2 del Reglament d’instal·lacions de protecció
contra incendis, aprovat pel Reial decret 1942/1993, de 5
de novembre.
En establiments adaptats parcialment a aquest Reglament, la inspecció s’ha de fer només a la part afectada.
Article 7.

Periodicitat.

1. La periodicitat amb què s’han de fer les inspeccions no ha de ser superior a:

3552

Dilluns 20 desembre 2004

a) Cinc anys, per als establiments de risc intrínsec
baix.
b) Tres anys, per als establiments de risc intrínsec
mitjà.
c) Dos anys, per als establiments de risc intrínsec
alt.
2. D’aquestes inspeccions, se n’ha d’estendre una
acta, signada pel tècnic titulat competent de l’organisme
de control que ha procedit a la inspecció i pel titular o tècnic de l’establiment industrial, els quals n’han de conservar una còpia.
Article 8.

Programes especials d’inspecció.

1. L’òrgan directiu competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç
pot promoure, prèvia consulta amb el Consell de Coordinació per a la Seguretat Industrial, programes especials
d’inspecció per als sectors industrials o les indústries en
què consideri necessari contrastar el grau d’aplicació i
compliment d’aquest Reglament.
2. Aquestes inspeccions les han d’efectuar els òrgans
competents de les comunitats autònomes o, si aquests ho
estableixen, organismes de control facultats per aplicar
aquest Reglament.
Article 9.

Mesures correctores.

1. Si com a resultat de les inspeccions a què es refereixen els articles 6 i 8 s’observen deficiències en el compliment de les prescripcions reglamentàries, s’ha d’assenyalar el termini per executar les mesures correctores
oportunes; si d’aquestes deficiències deriva un risc greu i
imminent, l’organisme de control les ha de comunicar a
l’òrgan competent de la comunitat autònoma perquè en
tingui coneixement i als efectes oportuns.
2. En tot establiment industrial hi ha d’haver constància documental del compliment dels programes de
manteniment preventiu dels mitjans de protecció contra
incendis existents, realitzats d’acord amb el que estableix
l’apèndix 2 del Reglament d’instal·lacions de protecció
contra incendis, aprovat pel Reial decret 1942/1993, de 5
de novembre, de les deficiències observades en el seu
compliment, així com de les inspeccions efectuades en
compliment del que disposa aquest Reglament.
CAPÍTOL IV
Actuació en cas d’incendi
Article 10. Comunicació d’incendis.
El titular de l’establiment industrial ha de comunicar a
l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en el termini màxim de 15 dies, qualsevol incendi que es produeixi a l’establiment industrial en què concorri, almenys,
una de les circumstàncies següents:
a) Que es produeixin danys personals que requereixin atenció mèdica externa.
b) Que ocasioni una paralització total de l’activitat
industrial.
c) Que s’ocasioni una paralització parcial superior a
14 dies de l’activitat industrial.
d) Que en resultin danys materials superiors a
30.000 euros.
Article 11. Investigació d’incendis.
En tots els incendis en els quals es donin les circumstàncies que preveuen els paràgrafs a), b) o c) de l’article
anterior, l’òrgan competent de la comunitat autònoma hi
ha de fer una investigació detallada per intentar descobrir-
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ne les causes, i l’ha de traslladar a l’òrgan directiu competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Per dur a terme la investigació pot requerir l’ajuda
d’especialistes com ara el cos de bombers, organitzacions
o tècnics competents.
Tot això, sense perjudici de l’expedient sancionador
que es pugui incoar per suposades infraccions reglamentàries i de les responsabilitats que puguin derivar si es
verifica incompliment de la realització de les inspeccions
reglamentàries que requereix el capítol III i/o de les operacions de manteniment que preveu l’apèndix 2 del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre.
CAPÍTOL V
Condicions i requisits que han de satisfer els establiments
industrials en relació amb la seva seguretat contra incendis
Article 12.

Caracterització.

Les condicions i els requisits que han de satisfer els
establiments industrials, en relació amb la seva seguretat
contra incendis, estan determinats per la seva configuració i ubicació amb relació al seu entorn i el seu nivell de
risc intrínsec, fixats segons estableix l’annex I.
Article 13.

Condicions de la construcció.

Les condicions i els requisits constructius i de l’edificació que han de complir els establiments industrials, en
relació amb la seva seguretat contra incendis, són els que
estableix l’annex II, d’acord amb la caracterització que
resulti de l’article 12.
Article 14.

Requisits de les instal·lacions.

1. Tots els aparells, els equips, els sistemes i els components de les instal·lacions de protecció contra incendis
dels establiments industrials, així com el disseny, l’execució, la posada en funcionament i el manteniment de les
seves instal·lacions han de complir el que preceptuen el
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis,
aprovat pel Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, i
l’Ordre de 16 d’abril de 1998, sobre normes de procediment i desplegament d’aquell.
Els instal·ladors i mantenidors de les instal·lacions de
protecció contra incendis, a què es refereix el paràgraf
anterior, han de complir els requisits que estableixen per
a ells el Reglament d’instal·lacions de protecció contra
incendis, aprovat pel Reial decret 1942/1993, de 5 de
novembre, i les disposicions que el complementen.
2. Les condicions i els requisits que han de complir
les instal·lacions de protecció contra incendis dels establiments industrials, en relació amb la seva seguretat contra
incendis, són els que estableix l’annex III, d’acord amb la
caracterització que resulti de l’article 12.
Article 15.

Normalització.

1. Els annexos tècnics fan referència a normes (normes UNE, EN o altres), de manera total o parcial, per facilitar l’adaptació a l’estat de la tècnica en cada moment.
Aquesta referència es fa, per regla general, sense indicar l’any d’edició de la norma en qüestió.
L’annex IV recull el llistat de totes les normes esmentades en el text identificades pels seus títols i numeració, la
qual inclou l’any d’edició.
Quan una o diverses normes varien l’any d’edició,
s’han d’actualitzar en el llistat de normes, mitjançant una
ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, en la
qual s’ha de fer constar la data a partir de la qual és vàlida
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la utilització de la nova edició de la norma i la data a partir
de la qual la utilització de l’antiga edició de la norma deixa
de ser-ho, a efectes reglamentaris.
A falta d’una resolució expressa, s’entén que també
compleix les condicions reglamentàries l’edició de la
norma posterior a la que figuri en el llistat de normes,
sempre que no modifiqui criteris bàsics i es limiti a actualitzar assajos o incrementar la seguretat intrínseca del
material corresponent.
2. Als efectes d’aquest Reglament i de la comercialització de productes en el marc de la Unió Duanera, sotmesos a les reglamentacions nacionals de seguretat industrial, l’Administració pública competent ha d’acceptar la
validesa dels certificats i marques de conformitat a norma
i les actes o els protocols d’assajos que són exigibles per
aquestes reglamentacions, emesos per organismes
d’avaluació de la conformitat oficialment reconeguts en
els estats esmentats, sempre que l’esmentada Administració pública competent reconegui que aquests agents
ofereixen garanties tècniques, professionals i d’independència i imparcialitat equivalents a les exigides per la
legislació espanyola i que les disposicions legals vigents
de l’Estat membre d’acord amb les quals s’avalua la conformitat comportin un nivell de seguretat equivalent a
l’exigit per les disposicions espanyoles corresponents.
Els productes de construcció que s’incorporin amb
caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, han de portar el marcatge «CE» sempre que s’hagi
establert la seva entrada en vigor, tot això de conformitat
amb la Directiva 89/106/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1988, relativa a l’aproximació de les disposicions
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legals, reglamentàries i administratives dels estats membres sobre els productes de construcció, incorporada al
nostre ordenament jurídic pel Reial decret 1630/1992, de
29 de desembre, pel qual es dicten disposicions per a la
lliure circulació de productes de construcció en aplicació
de la Directiva 89/106/CEE.
Article 16.

Guia tècnica.

El centre directiu competent en matèria d’indústria del
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha d’elaborar i
mantenir actualitzada una guia tècnica de caràcter no vinculant, per a l’aplicació pràctica de les disposicions del
Reglament i dels seus annexos tècnics, que pot establir
aclariments en conceptes de caràcter general.
CAPÍTOL VI
Responsabilitat i sancions
Article 17.

Incompliment.

De l’incompliment del que disposa aquest Reglament,
en deriven les responsabilitats i les sancions, si s’escau,
que corresponguin de conformitat amb el que disposen el
títol V de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, i el
capítol VI de la Llei 2/1985, de 21 de gener, de protecció
civil, i la secció 2a del capítol II del text refós de la Llei
sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel
Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
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