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FOTODUN

• Que és?
És un formulari molt senzill 

• Per a què serveix?
Perquè els agricultors/res puguin enviar fotos 
georeferenciades que evidenciïn la realitat de la seva 
explotació al DARP

• Per a què els pot interessar?

Recolzar la sol·licitud de modificació SIGPAC que 
es presenta amb la DUN

Evidenciar canvis d’usos: rompudes...



FORMULARI

• L’enllaç al formulari 
estarà disponible a la 
web del DARP

• S’ha de tenir un compte 
gmail

• Omplir el formulari 
tantes vegades com 
recintes 

• Mínim 2 i màxim 5 fotos 
per recinte 

http://bit.ly/FotoDUN



Que és una foto georeferenciada?

És una foto que conté informació sobre on i 
quan s’ha fet la foto

El lloc i l’hora a la que s’ha fet la foto 
s’obté amb el GPS de la càmera de fotos 
o el mòbil



REQUISITS de les imatges:

LOCALITZACIÓ

• Tenir el GPS del mòbil

activat

• Esperar al lloc un parell

de segons abans de fer la foto

• Fer la foto de tal manera que
es vegi el límit del recinte i
una marca identificable del
recinte



REQUISITS de les imatges:

ORIENTACIÓ

• Fer dues fotos del recinte des de diferents punts de
vista

• Apuntar la càmera a un objecte identificable o un
element que quedi a la vista
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NÚMERO DE FOTOS

•MÍNIM 2 FOTOS:

•Si fan falta detalls:
– Fer una macro per veure el detall

– Fer una altre foto des del mateix lloc però d’una vista general del recinte

REQUISITS de les imatges:

1

2



FORMAT i QUALITAT DE LA FOTO

• Format de la imatge: JPG
• Mínima resolució: >5 mega pixels
• Assegurar la nitidesa i el contrast 
• Evitar fer fotos quan l’horitzó està 

molt obstruït
• Evitar que apareguin persones a la 

foto
• Evitar que aparegui la matrícula 

d’un cotxe a la foto

REQUISITS de les imatges:



EXEMPLES



Exemple 1: Guaret
• Sol·licitud de canvi d’ús del rec. 25174:0:0:1:676:6 (0,02ha) de PR a TA

1. OrtoXpress (25cm) Data de Vol: Juny 2017 SOL·LICITUD REBUTJADA



Exemple 1: Guaret
• Sol·licitud de canvi d’ús del rec. 25174:0:0:1:676:6 (0,02ha) de PR a TA

2. Fotos proporcionades per 
l’agricultor/a

Es podrà acceptar el 
canvi en base a les 

fotos rebudes



Exemple 2: Rompuda
• Sol·licitud de canvi d’ús del rec. 17132:0:0:5:271:1 de 0,02ha de FO a TA

SOL·LICITUD REBUTJADA1. OrtoXpress (25cm) Data de Vol: Abril 2017



Exemple 2: Rompuda
• Sol·licitud de canvi d’ús del rec. 17132:0:0:5:271:1 de 0,02ha de FO a TA

2. Fotos proporcionades per 
l’agricultor/a

Es podrà acceptar el 
canvi en base a les 

fotos rebudes



PROPERS PASSOS...
2019?



Cas: Dobles collites
• L’agricultor/a declara civada (recinte 1) i raigràs (recinte 2)

OrtoXpress Visita Camp

1. OrtoXpress (25cm) Data de Vol: Juny 2017
Visita Camp Control Terreny (Agost 2017)

No és civada ni raigràs, és blat de moro
Pagament bàsic OK

GREENING INCORRECTE



Cas: Dobles collites
• L’agricultor/a declara civada (recinte 1) i raigràs (recinte 2)

GREENING CORRECTE

Recinte 1 Recinte 2

2. Fotos proporcionades per 
l’agricultor/a



Cas: Carbassa
• Producte Carbassa

PRODUCTE ACEPTAT 2. Fotos proporcionades per 
l’agricultor/a



El FUTUR de fotoDUN ho decidirem 
entre tots:

Segons l’èxit d’enguany es farà una APP que faciliti 
l’enviament de les fotos i la gestió de la informació.



Per preguntes relacionades amb fotoDUN: 

fotodun.daam@gencat.cat



Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Gràcies per la vostra atenció


