Com es pot obtenir el certificat digital?
Es pot obtenir a través dels enllaços següents:
PERSONA JURÍDICA: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/personajuridica/obtenir-certificat-programari
PERSONA FÍSICA: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/personafisica/obtenir-certificat-programari
Com es pot accedir a SILOE?
L’accés és a través de l’adreça següent:
https://siloe.msssi.es
Es poden fer proves?
Hi ha disponible una aplicació de formació: https://siloeformacion.msssi.es
Les dades que es notifiquin no es comprovaran; s’acceptarà el que es notifiqui, però
després s’haurà de tornar a notificar la piscina en l’aplicació real.
Qui és el propietari i qui és el gestor?
El propietari és la persona física o jurídica propietària de l’establiment.
El gestor és la persona física o jurídica que explota la piscina, i pot coincidir amb el
propietari o no. És el mateix que titular.
Com s’indiquen les coordenades que hi ha en la pestanya Instal·lació/Territorial?
Per obtenir les coordenades cal clicar SIGPAC i s’obre un plànol de la localitat. S’ha
de cercar la localització exacta de l’establiment. A la barra d’eines s’ha de clicar
Vegeu coordenades, col·locar el punter sobre l’establiment i s’obrirà una finestra
amb les coordenades. En clicar sobre el cercle taronja transformarà la latitud i la
longitud en graus a decimals. Aquests valors s’han d’anotar i són els que s’han
d’indicar en els camps longitud i latitud. Cal tenir en compte que l’ordre està
canviat.
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Alerta! Si no hi podeu accedir, comprovau que els elements emergents no estan
bloquejats.
Què és el camp DENOMINACIÓ que hi ha a la pestanya Instal·lació/Dades?
És la denominació de l’establiment (nom de l’hotel, nom dels apartaments, nom del
poliesportiu, etc.).
Què és el nombre de vasos que hi ha a la pestanya Instal·lació/Dades?
El nombre de vasos és el nombre de piscines que té l’establiment.
En les piscines en les quals hi ha un vas infantil que comunica amb un vas d’adults
amb un sol sistema de tractament de l’aigua, es considera com un únic vas. De fet
en aquests casos només hi havia un llibre de piscines.
Què és el camp DENOMINACIÓ que hi ha a la pestanya Vas/Dades del vas?
És el nom de la piscina.
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Què és el CODI CA que hi ha a la pestanya Vas/Dades del vas?
És el codi d’inscripció en el Registre de Piscines de la Conselleria. És el codi del Llibre
Registre de Piscines o el que s’ha notificat quan s’ha donat d’alta la piscina.
Què és el CODI DE SEGURETAT?
És un codi que es genera automàticament quan la piscina és acceptada per la
Conselleria una vegada que s’ha comprovat que figura en el Registre de Piscines. Es
rep per correu electrònic en l’adreça indicada quan s’ha donat d’alta la piscina.
Aquest codi s’ha de desar, ja que servirà per accedir a la piscina per notificar els
resultats analítics o per fer qualsevol modificació de les dades.
Quan cal gravar les dades?
S’han de completar les pantalles (Gestor/Instal·lació/Vas/Tractament) i tot
s’enregistra al final excepte les dades de la pestanya VAS, en què s’ha d’enregistrar
cada vas que es notifiqui.
Com s’indiquen les dimensions del vas?
Volum d’aigua del vas
(m3)

Capacitat del vas en m3

Làmina d’aigua (m2)

Làmina d’aigua en m2

Profunditat màxima (m)

Profunditat màxima del vas en metres

Profunditat mínima (m)

Profunditat mínima del vas en metres
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Indicar en metres cúbics amb
un decimal, separat per un
punt:
-valor mínim 1.0
-valor màxim 9999.9
Indicar en metres cuadrats amb
un decimal, separat per un
punt:
-valor mínim 1.0
-valor màxim 9999.9
Indicar en metres amb un
decimal, separat per un punt:
- Profunditat màxima : 0 a 9.9
Indicar en metres amb un
decimal, separat per un punt:
- Profunditat mínima : 0 a 6.9

