
NORMATIVA INTERNA D’ÚS DEL SERVEI  D’ABASTIMENT DE NITROGEN LÍQUID 
 
 

L'ús d'aquest servei requereix autorització prèvia per part de la direcció dels  Serveis Tècnics d'Investigació 
(SSTTI) de la Universitat d'Alacant (UA). 

Aquesta autorització d'ús es concedeix a les diferents unitats organitzatives (UO) de la Universitat d'Alacant. 

Per a  això,  els  responsables de  les dites unitats organitzatives (RUO), com a màxims representants de  les 
mateixes, sol·licitaran l'alta en el servei omplint aquest imprès, que haurà d'anar degudament signat i datat pel 
sol·licitant i ser entregat a la Secretaria administrativa dels SSTTI. 
 
Amb la seua signatura en aquest imprès el sol·licitant ratifica que coneix, accepta i es compromet a complir les 
funcions i responsabilitats que s'especifiquen en l'apartat “FUNCIONS I RESPONSABILITATS DEL RUO” així com 
qualsevol altra normativa, que després de la seua alta en el servei, siga aprovada pels SSTTI i  se li aplique. 
 
En la seua confirmació d'alta en el servei, els SSTTI assignaran a cada UO un codi d'usuari i contrasenya i  li farà 
entrega d'una còpia de la clau d'accés a la dependència en què es localitza el dipòsit de nitrogen líquid i de la clau 
del quadre de control del sistema de subministrament. 
 
L'alta en aquest servei té validesa permanent des de la seua confirmació per part dels SSTTI fins a la notificació de 
baixa, si l'hagués, per part del RUO a través d'aquest imprès. Dita baixa es farà efectiva en la data de devolució de 
la clau d'accés a la dependència i del quadre de control, a la direcció dels SSTTI. 
 
La direcció dels SSTTI podrà donar de baixa en aquest servei a aquella UO que incomplisca de manera greu o 
reiterada les normes aplicables al servei. 

 
 

FUNCIONS i RESPONSABILITATS DEL RUO 
 
 Custodiar adequadament les claus d'accés i el codi i contrasenya de subministrament de nitrogen líquid, així com 

donar comunicació escrita i de forma immediata a la direcció dels SSTTI de qualsevol incidència relacionada amb 
això que puga ocórrer. 

 
 Autoritzar el personal del seu UO com a usuari del servei d'abastiment de nitrogen líquid. 
 
 Proporcionar els mitjans i equips de protecció individual (EPIs) al personal del seu UO per a garantir la seua 

correcta protecció i seguretat i formar i informar sobre el seu ús i utilització. 
 
 
 Assegurar el correcte coneixement, entesa i compliment, entre el personal del seu UO que faça ús del servei,  de  

la  instrucció  de  treball  Ompliment  de  recipients  criogénicos  amb  nitrogen  líquid  (IT01-PC11), disponible en 
la secció de  Criogènia de la pàgina web dels SSTTI i en les pròpies dependències de subministrament, 
mitjançant la formació/informació que considere adequada. 

 
 Notificar per escrit a la direcció dels SSTTI les incidències que puguen succeir, així com les irregularitats i 

deficiències que, al seu parer, existisquen i fonamentalment aquelles que es referisquen a la seguretat i salut 
laboral. 

 
 Assumir les responsabilitats, pròpies i del personal adscrit al seu UO que faça ús d'aquest servei, derivades de 

l'incompliment, inobservança, negligència o actuació inadequada de les normes de funcionament i actuació, tal 
com es desprèn del Pla de Prevenció de la UA (BOUA 3 de juliol del 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SOL·LICITUD D'ALTA I NOTIFICACIÓ DE 
BAIXA EN EL SERVEI D'ABASTIMENT DE 
NITROGEN LÍQUID  

 
 
 

 

 
EN/NA                 

 

Com a  responsable de la unitat organitzativa de la UA          
 

SOL·LICITUD D’ALTA EN EL SERVEI 

Sol·licita l'alta en el servei d'abastiment de nitrogen líquid del dipòsit localitzat al vial d'accés lateral a la 

Facultat de Ciències II (codi SIGUA 0007PB134) dependent dels Serveis Tècnics d'Investigació (SSTTI) 

de la Universitat d'Alacant. 

Dades de contacte: 

E-mail del responsable de la unitat organitzativa:     Telèfon: 

E-mail de la unitat organitzativa:       Telèfon: 
 

Nom, signatura i segell 
 
 
 

Responsable de la unitat organitzativa 

Data 

 

AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA DE CLAUS/ CODI I CONTRASENYA 
Autoritze a EN/NA   en qualitat de   

que, en el meu nom, se li faça entrega del codi d'usuari, contrasenya i de les claus d'accés i del quadre de 

control del servei indicat. 
 

RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD 
(a omplir per la secretaria administrativa dels SSTTI) 

 
En data    la direcció dels SSTTI confirma l’alta en el servei d’abastiment de nitrogen 
líquid a la unitat organitzativa sol·licitant,  fent-se-li  entrega del codi d’usuari, contrasenya i de les claus 
d’accés al servei indicat  

CÓDI D’USUARI: CONTRASEÑYA: 
Nom i signatura 

 
 
 

Responsable de la unitat organitzativa o personal autoritzat 

Vist i plau 
 
 
 

Direcció dels SSTTI 
 

NOTIFICACIÓ DE BAIXA EN EL SERVEI 
Com a responsable de la unitat organitzativa esmentada, notifique la baixa en el servei d'abastiment de 
nitrogen líquid, fent entrega de les claus d'accés i control del servei. 

Nom, signatura i segell 
 

 
Responsable de la unitat 

organitzativa 

Data d’entrega de claus 
 
 

Entregat per: 

Vist i plau 
 
 
 

Direcció dels SSTTI 

 
El sol·licitant amb la seua signatura en aquest imprès es compromet a complir la normativa 
interna recollida al dors d'aquest imprès. 

 


