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PERMÍS ESPECIAL DE TREBALL Núm. Registre d’Entrada: 

PERSONA QUE COMUNICA:           
Cognoms i Nom : 
Empresa:  
Càrrec: 
Telèfon de contacte:       
Adreça electrònica: 

LLOC ON ES REALITZA EL TREBALL: 
Edifici: 
Planta: 
Ubicació específica: 

ACTIVITAT A DESENVOLUPAR EN LES INSTAL·LACIONS UB: 

Data d’expedició:                          Hora d’inici:                Hora de finalització: 

Descripció del treball: 

TIPUS DE RISC DEL TREBALL 
 Risc químic     Risc biològic      Risc mecànic     Risc en alçada    Risc radiacions ionitzants
 Risc soroll       Risc elèctric       Altres tipus de risc:
LLISTAT DE CONTROL 

 S’ha comunicat a les persones responsables la realització d’aquests treballs
 Es disposa de l’autorització de realitzar aquest treball
 El lloc on es van a realitzar els treballs estan degudament senyalitzats
 Les persones que realitzen el treball disposen de l’aptitud mèdica
 Les persones que realitzen el treball disposen de la formació adequada
 Les persones que realitzen el treball han rebut les degudes instruccions
 Les proteccions col·lectives e individuals són les apropiades
 Els equips de treball disposen de declaració de conformitat o adequació al 1215/97
 Els elements dels equips de treball estan en adequades condicions de manteniment i ús
 Es requereix presencia de recurs preventiu (té la formació necessària)

TREBALLS EN ALÇADA 
 Les escales de mà són apropiades per al treball
 Es troben en bon estat de conservació
 Els treballadors disposen d’arnes de seguretat per a treballs en alçada (plataformes,...)
 S’han instal·lat tots els elements de seguretat del equip de treball en alçada
 Existeix línia de vida o estructura d’anclatge fixa en la zona de treball

ALTRES: 
 S’han retirat tots els químics de la zona de treball
 Si es treballa amb material biològic, s’ha descontaminat la zona abans d’accedir
 Si es treballa amb radioisòtops,  s’ha descontaminat la zona abans d’accedir
 Si existeix risc de radiacions, UV, làser, rajos X,.. s’ha comprovat que no hagi emissions
 Si s’ha de treballar amb flama es disposa de mantes ignífugues i extintors
 S’ha bloquejat la instal·lació elèctrica

MESURES PREVENTIVES: 

Signatura Sol·licitant  Signatura Rble. Edifici       Signatura Tècnic OSSMA 


