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Com s’instal·la 

l’aplicació?
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1. Descarrega l’app

2. Accedeix a l’app

- Usuari: NIF persona que accedeix

- Codi fotoDUN: codi 

d’emparellament. S’obté des de DUN
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Com s’obté el codi 

d’emparellament?

FotoDUN



6

PAS 1: Entrar a DUN mitjançant l’opció VALID
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PAS 2: Iniciar el procés clicant a “Dona’m d’alta” a idCAT mòbil
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PAS 3: Introduir les dades d’identificació i validar

- NIF

- Validesa del NIF (Data)

- Data de naixement

- Codi de barres de la targeta CatSalut

FotoDUN



9

PAS 4: Introduir dades i validar 

- Nº mòbil

- Adreça @

- Codi postal 

Es rep un codi al mòbil per a verificar-lo
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PAS 5: Introduir les dades d’identificació

- NIF persona que accedeix
- Número de mòbil
- Clicar a idCAT Mòbil

- Contrasenya enviada al mòbil
- Verificar

FotoDUN
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PAS 6: Entrar al mòdul FotoDUN i demanar el codi d’emparellament
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Com es fan les 

fotografies?
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1. Les fotografies i els enviaments

Visualitzar límits

SIGPAC
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FINALITAT

PRODUCTE

NIF DECLARANT
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NIF de la persona física 
que ha accedit a VALID

NIF de la persona (física o jurídica) 
que declara l’explotació DUN 
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PRODUCTES DUNFINALITATS
FotoDUN
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Atenció: La precisió haurà de

ser inferior a 20m, sinó la APP

no permetrà fer la foto.
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De 2 a 5 fotografies cada 

enviament

Fins 2 documents en JPG
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Si no hi ha cobertura l’enviament quedarà pendent d’enviar
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Es poden ordenar els 

enviaments per:

- Data

- Codi d’enviament

- Estat

- Finalitat

- Recinte

- NIF (declarant)
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Ametllers
Sol.Mod. SIGPAC

2. Exemples de fotografies de fotoDUN
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Oliveres

Sol.Mod. SIGPAC

FotoDUN
IDENTIFICACIÓ CULTIU



Alfals SIE

Identificació cultiu

FotoDUN
IDENTIFICACIÓ CULTIU



Identificació cultiu
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ACTIVITAT AGRÀRIA

• Recintes amb incidència 117 en SIGPAC Abandonament

• Recintes amb incidència 158 en SIGPAC Manca Activitat 

Agrària, Guarets i Cultius Permanents 



GESTIÓ DE CEREALS I SUP LLIURES DE SEMBRA (ajut 364)

Collita de cereal a partir de determinada data segons zona

• Enviar en el moment que es fa la collita

• Enviar amb el cereal sense collir passada la data determinada

Justificació compromisos
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SISTEMES ALTERNATIUS LLUITA QUÍMICA (ajut 366)

Implantació de marges amb plantes reservoris de fauna 

auxiliar per conreus hortícoles

• Mostrar marges en bones condicions

• Conreus hortícoles a l’aire lliure o en hivernacle

Justificació compromisos
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ALTRES AJUTS AGROAMBIENTALS (ajuts 3XX)

• Gestió i recuperació de prats de dall (ajut 363): 

dall anual (moment de fer l’acció o acabada de fer)

• Producció integrada (ajut 367) i Agricultura ecològica (ajut 372):

arrancada i posterior plantació

• ALTRES ajuts i compromisos....

Justificació compromisos

FotoDUN



JUSTIFICACIÓ DE NO INICI EN COMPETITIVITAT, 

MITIGACIÓ I DIVERSIFICACIÓ (ajuts 562, 563 i 560)

• Sempre després de presentar la sol·licitud a DUN.

• Han de mostrar clarament la identificació del lloc on es realitza la 

inversió abans del seu inici.

• En el camp Finalitat cal escollir “Requeriment del DARP”.

• En el camp Producte cal escollir “Improductius”.

• A l’apartat d’Observacions cal especificar “NO INICI 

COMPETITIVITAT / MITIGACIÓ / DIVERSIFICACIÓ” segons el cas.

FotoDUN

Requeriment del DARP

Instal·lació de nau prefabricada tipus túnel pel bestiar

Rehabilitació per allotjament de turisme rural



Requeriment del DARP
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MONITORATGE

• Com a resposta a la comunicació d’un semàfor 

• En el camp Finalitat cal escollir “Requeriment del DARP”.



RECONEIXEMENT D’INICI PERÍODE DE CONVERSIÓ EN PAE 

(article 36 i 37 del Reglament (CE) 889/2008)

• Com a prova satisfactòries que demostra que s’han complert les 

condicions durant un període mínim de tres anys.

• Presència de vegetació espontània plurianual

• En el camp Finalitat cal escollir “Requeriment del DARP”.

• En el camp Producte cal escollir el que escaigui

• A l’apartat d’Observacions cal especificar “PERÍODE DE CONVERSIÓ”.
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Requeriment del DARP

Detall de vegetació espontània plurianual

Recinte que presenta un abandonament general
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JUSTIFICACIÓ VINYA ARRENCADA 

• Enviar les fotos un cop autoritzada la sol·licitud 
d’arrencada i presentada la comunicació 
d’arrencada.

• Vinyes arrencades en la seva TOTALITAT

• En el camp finalitat cal escollir “Identificació de 
cultiu”.

• En el camp producte cal indicar “Guaret”.

• En el camp observacions cal indicar el codi PV 
de la parcel·la vitícola arrencada.



AJUTS REESTRUCTURACIÓ VINYA

• Enviar quan es fa l’acció

• MAQUINARIA VISIBLE 

• Posicionament als vèrtex

• Element de referència

• Només noves sol·licituds (2020)

AR Vinya Despedregat
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OPFH PROGRAMES OPERATIUS

• Enviar abans de l’inici de l’actuació

• Indicar en les observacions: NO INICI

• A partir del mes d’abril, només noves 

sol·licituds de modificacions en curs de 

l’anualitat 2020

Condicionament del terreny

OPFH Programes operatius
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OPFH PROGRAMES OPERATIUS

• Enviar després de la seva execució

• Indicar en les observacions: CERTIFICACIÓ

• A partir del mes d’abril, només noves 

sol·licituds de modificacions en curs de 

l’anualitat 2020

Condicionament del terreny

OPFH Programes operatius
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OPFH PROGRAMES OPERATIUS

• Enviar després de la seva execució

• Indicar en les observacions: CERTIFICACIÓ

• A partir del mes d’abril, només noves 

sol·licituds de modificacions en curs de 

l’anualitat 2020

Coberta bassa de reg

OPFH Programes operatius

FotoDUN



Recomanacions per fer 

les fotografies
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1. La qualitat

Assegurar la nitidesa i el 
contrast. 

Verificar l’enfocament Evitar fer contra llums
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Evitar que apareguin objectes 
davant del terreny que s'està 
fotografiant Cotxes, 

edificacions

Marges

Canals 
d’aigua, 
postes de la 
llum

Camins i 
carreteres

Arbres i 
arbustos
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Dits

Tanques

Interior del 
cotxe

El retrovisor 
del cotxe

FotoDUN
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1

2

2

Fer dues fotos des de 
diferents punts de vista

1

Marca identificable en 
el territori

2. L’orientació

Les fotografies fetes des de dos punts 
diferents permeten visualitzar el recinte 
complert
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Les fotografies realitzades amb dos 
angles de visió diferents des d’un 
mateix punt permeten conèixer 
l’orientació de les imatges

Fer dues fotos des de 
diferents angles de visió
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On es veuen les 

fotografies?
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1. Accedir a DUN

2. Clicar icona FotoDUN

3. En funció de l'usuari: visualització i 
extracció de fotografies / documents 
(un registre per fotografia/document)
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Més informació

WEB

TWITTER

INFOGRAFIA
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Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació

fotodun.daam@gencat.cat


