CONSULTA 2019-42-P
Quin és l’àmbit normatiu d’aplicació en les activitats d’arxius documentals en
establiments d’ús industrial, pel que fa a la implantació de mesures
correctores en matèria de seguretat contra incendis?
Aquesta resposta amplia la realitzada amb la Consulta 2019-24-A, que establia
que, d’acord al Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, a les
edificacions destinades a activitats d’arxius documentals és d’aplicació la
normativa del Codi Tècnic d’Edificació excepte en les casos següents, en què serà
d’aplicació el RD 2267/2004:
a) Quan la càrrega de foc total, calculada segons l’annex I del RD 2267/2004, sigui
igual o superior a tres milions de megajoules (MJ).
b) Quan en un establiment industrial coexisteixi amb l’activitat industrial la d’arxiu,
sempre que la superfície construïda destinada a aquesta darrera activitat sigui
inferior a 250 m2 o tengui un volum inferior a 750 m3.
En relació al supòsit b) anterior, cal advertir que aquesta excepció només resulta
d’aplicació quan es tracta de la convivència, en un mateix establiment industrial,
d’una activitat industrial amb altres usos no industrials, com pot ser el d’arxiu
documental, essent sempre del mateix titular. Per tant, no seria d’aplicació aquest
supòsit quan no hi hagi una titularitat comuna o quan l’activitat d’arxiu
documental es dugui a terme en un establiment diferent, encara que sigui
confrontant amb l’industrial i sigui del mateix titular.
En aquest darrer cas, essent un establiment diferent on es duu a terme un ús no
industrial, serà d’aplicació el RD 2267/2004 sempre que la seva càrrega de foc
total, calculada segons l’annex I d’aquesta norma, sigui igual o superior a tres
milions de megajoules (MJ). En cas contrari, serà d’aplicació la normativa del Codi
Tècnic d’Edificació.
No obstant l’anterior, cal tenir en compte que es podria donar el cas que fos
sempre d’aplicació el RD 2267/2004 si, per exemple, l’activitat d’arxiu documental
Carrer de Francesc Salvà i Pizà, s/n (es Pinaret)
07141 Es Pont d’Inca (Marratxí)
Tel. 971 17 77 00
dgiej.caib.es

consistís en l’emmagatzemament de documents, cas en el qual es podria
considerar que es tracta d’un magatzem industrial (article 2 del RD).
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