
 

 
SOL·LICITUD D’ALTA I  NOTIFICACIÓ DE BAIXA 

D’USUARI AUTORITZATS 
 
 

 

 
NORMATIVA D'AUTORITZACIÓ D'USUARIS  

 
L'ús d'instal·lacions i equipament dels SSTTI està limitat al personal que haja sigut prèviament reconegut com a usuari autoritzat. 
 
El candidat a usuari autoritzat haurà d'estar avalat pel director d'un grup d'investigació de la Universitat d'Alacant (UA) qui assumirà, amb la seua signatura 
en aquest imprès, les responsabilitats que es deriven de les actuacions pròpies i de les de l'usuari autoritzat. 
 
Cada Unitat dels Serveis Tècnics d'Investigació (SSTTI) establirà els requisits tècnics que haurà de complir el candidat per a la seua alta com a usuari 
autoritzat. 

La condició d'usuari autoritzat podrà ser retirada davant l'incompliment greu o reiterat de les normes de funcionament dels SSTTI i/o de les diferents 
Unitats, havent de comptar aquest tràmit amb l'aprovació conjunta del responsable tècnic, de la direcció dels Serveis Tècnics d'Investigació i de la direcció 
del Secretariat d'Instrumentació Científica.  
 
Qualsevol inconformitat relacionada amb la resolució d'aquesta sol·licitud haurà de ser notificada per escrit a la direcció dels Serveis Tècnics 
d'Investigació, qui després de la seua avaluació, resoldrà donant notificació escrita d'això a l'interessat.  
 
El director del grup d'investigació haurà de notificar al responsable tècnic, mitjançant aquest escrit, les baixes dels usuaris autoritzats a càrrec seu tan 
prompte aquestes es produïsquen, a fi que els SSTTI adopten les mesures oportunes. El responsable tècnic  transmetrà dita baixa a la direcció dels 
SSTTI. 
 
 

NORMATIVA D'ACCÉS, PERMANÈNCIA I ÚS D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT 
 

Tot accés, permanència i ús d'instal·lacions i equipament, en dies laborables fora de l'horari del personal tècnic del laboratori, requereix comunicació 
prèvia, via correu electrònic, al supervisor responsable i si és el cas autorització  conjunta del supervisor responsable i Direcció dels SSTTI. 
 
Quan l'accés es produïsca fora de  l'horari d'obertura de l'edifici dels SSTTI es requerirà una targeta de visitant, que pot ser sol·licitada mitjançant aquest 
mateix imprès. 
 
S'emetrà una única targeta  a nom del director del grup d'investigació qui, amb la seua signatura, dóna el seu consentiment perquè, en nom seu i davall la 
seua responsabilitat, els usuaris autoritzats a càrrec seu facen ús d'ella. 
 
L'ús de la dita targeta requereix la seua activació prèvia, per a la qual cosa l'usuari autoritzat comunicarà, via correu electrònic, al responsable tècnic  de la 
Unitat que corresponga i amb una antelació mínima de 2 dies laborables, les dates i franja horària en què se sol·licita l'accés a les instal·lacions dels 
SSTTI. Fora del període de vigència d'ús de la targeta, aquesta romandrà inactiva fins a la següent sol·licitud d'ús. 
 
El responsable tècnic comunicarà l'accés i/o permanència d'usuaris autoritzats al personal de consergeria dels SSTTI o al personal de seguretat del 
campus, davant qui l'usuari autoritzat haurà d'identificar-se adequadament en cas de requerir-se.  
 
El director del grup d'investigació i l'usuari autoritzat es comprometen, amb la seua signatura en aquest imprès i segons els corresponga,  a fer un ús 
correcte de les instal·lacions, mitjans i equipament dels SSTTI i a notificar de forma immediata al personal de consergeria dels SSTTI i/o al personal de 
seguretat qualsevol incidència que poguera ocórrer, assumint la total responsabilitat de les seues actuacions i conseqüències. 
 
 

NORMATIVA DE LA UNITAT D'INSTAL·LACIONS RADIOACTIVES 
 
El sol·licitant  i l'usuari autoritzat es comprometen, segons els corresponga,  a  complir el Reglament de Funcionament i Pla d'Emergència Interior de la 
instal·lació, documents de què li'ls proporciona  còpia actualitzada en la seua sol·licitud d'ingrés. 
 
Obligacions de l'usuari autoritzat: 
 

 Proporcionar, en cas d'aplicació, còpia de la llicència de Capacitació, del Diploma de Cursos de Capacitació i/o del certificat d'altres cursos 
relacionats amb les radiacions ionitzants. 

 Assistir, a fi de complir a l'especificació  tècnica núm. 18  de la Resolució del Servei Territorial d'Energia, que regula  la formació contínua del 
personal exposat a radiacions ionitzants, als cursos que la Unitat d'instal·lacions radioactiva organitze. 

 Comunicar per escrit al responsable de la Unitat d'instal·lacions radioactives qualsevol circumstància que poguera modificar la seua classificació 
com a treballador professionalment exposat a radiacions ionitzants. 

 Complir, en cas d'aplicació, les normes establides referents a la vigilància dosimètrica personal, que li seran  proporcionades en la seua sol·licitud 
de dosimetria personal. 

  Proporcionar, en cas d'aplicació, còpia certificada del seu  historial dosimètric previ, així com notificar per escrit  la seua  simultaneïtat en altres 
activitats que impliquen la seua catalogació com a treballador exposat a radiacions ionitzants, tal com estableix l'article 37 del Reglament de Protecció 
Sanitària contra Radiacions Ionitzants, RD783/2001, sobre “Comunicació de dosi”. 

 Realitzar-se, en cas d'aplicació,  les proves metgesses d'aptitud  com a treballador exposat a radiacions ionitzants que el Servei de Prevenció de la 
Universitat d'Alacant considere oportuns. La dita vigilància mèdica es realitzarà d'acord amb  el que establix el capítol IV del Reglament de Protecció 
Sanitària contra Radiacions Ionitzants, RD 783/2001. 

 A fi de fer complir l'article 10 del Reglament de Protecció Sanitària contra Radiacions Ionitzants (RD783/2001) sobre “Protecció especial durant 
l'embaràs i lactància”, tan prompte la interessada comunique per escrit al responsable de la Unitat d'instal·lacions radioactives el seu estat de gestació / 
lactància, s'adequaren les  condicions de treball necessàries perquè a partir d'aqueix moment s'assegure  la màxima protecció al fetus o lactant. 

 Complir les normes de treball establides per al maneig de fonts no encapsulades que estan disponibles en el propi laboratori. 
 
El candidat a usuari autoritzat queda informat que les dades de caràcter personal que se li sol·liciten, en relació a la seua classificació com a treballador 
exposat a radiacions ionitzants, formaran part del fitxer de dades de caràcter personal de la Universitat d'Alacant que corresponga. Aquestes dades seran 
cedides, quan així es requerisca segons la normativa vigent, als organismes, centres, administracions públiques i autoritats competents en matèria de 
seguretat i protecció radiològica. 
El responsable del fitxer és la Gerència de la Universitat d'Alacant, davant qui podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant 
sol·licitud amb fotocòpia del document d'identitat, a través dels mitjans que estableix l'art. 38 de la Llei 30/1992, de3 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 



 

 
SOL·LICITUD D’ALTA I  NOTIFICACIÓ DE BAIXA 

D’USUARI AUTORITZATS 
 
 

 

 
En/Na ______________________________________________com a director del grup d’investigació________________________ 
 
_________________________ adscrit  al Departament/Servei/Centre/Institut ___________________________________________ 

 
SOL·LICITUD D’ALTA D’USUARI AUTORITZAT 

 
Sol·licita l’alta com a USUARI AUTORTIZAT de En./Na _____________________________________________ pertanyent  al seu grup 
d'investigació, al laboratori de radioisòtops dels Serveis Tècnics d'Investigació de la Universitat d'Alacant. 
 
E-mail del director del grup d’investigació:                                                  Telèfon:                       
Sol·licita targeta de visitant: NO           SI   
Autoritze a En./Na __________________________________________________ a què en el meu nom reculla la targeta sol·licitada.                       

 
  DADES DEL CANDIDAT A USUARI AUTORITZAT 

DADES PERSONALS 
Nom:                                                                     DNI:                                Data de naixement:  
E-mail:                                                                                                                Telèfon:       
DADES LABORALS  (Descriure  radioisòtops a utilitzar, activitats radioactives. Tècniques …) 
 
 
 
 
FORMACIÓ ESPECÍFICA 
¿Està en possessió de la Llicència/ Diploma de Capacitació?           NO           SI                      Nombre de Llicència: 
   
     Operador    Supervisor        Camp d’ Aplicació :                                 Data de vigència: 
 
Ha realitzat algun curs relacionat amb aquesta àrea de treball?   NO           SI   (indicar  quines  i dates) 
 
     
DADES DOSIMÈTRICS 
Té historial dosimètric previ?      NO        SI                        Adjunta historial?       NO      SI   
 
Es troba prestant servei en alguna altra instal·lació radioactiva actualment?  NO      SI   
     
 Identificació instal·lació:                             Responsable instal·lació:                                       Contacte: 

 
Signatura del director del grup d’investigació: 

 
Data: 

Signatura del candidat a usuari autoritzat: 

 
Data: 

 
RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD 

Sol·licitud autoritzada:                         
Condicions:                           
 
 
Data: 

Sol·licitud denegada:       
Motiu: 
 
 
Data: 

Conforme 
Supervisor responsable  

 

Vº Bº 
Direcció dels SSTTI 

 
 
 

Vº Bº 
Direcció del SIC 

 
NOTIFICACIÓ DE BAIXA D’USUARI AUTORITZAT 

Es notifica la baixa com a usuari autoritzat de En./Na ________________________________________________ en l'Unitat 
d'instal·lacions radioactives dels Serveis Tècnics d'Investigació, fent-se efectiva  amb data  __________________. 

Signatura del director del grup d’investigació: 
 
 
Data: 

 
El sol·licitant i el candidat a usuari autoritzat subscriuen la veracitat de les dades anteriorment exposades i es comprometen a complir la 
normativa d'autorització d'usuaris dels SSTTI  i l'específica de la Unitat d'instal·lacions  radioactives que es detalla al dors. 


