Pràctica de l’App
FotoDUN: eina de
gestió d’ajuts de la PAC
Sessió informativa
Ventalló, dijous 26 de maig de 2022

Presentació
El Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
(DACC) posa a disposició dels
titulars d’explotacions agrícoles i
ramaderes una aplicació de mòbil
que permet enviar fotografies
geoetiquetades per tal de
complementar determinats tràmits.
Les fotografies són un element de
suport al control i fins i tot una
prova en casos de sol·licitud de
canvi d’ús, justificació de
compromisos agroambientals,
actuacions en la reestructuració
de la vinya, justificació
d’inversions, condicionalitat,
mesures correctores del Registre
d'explotacions ramaderes (RER) o
verificació del conreu en controls
de monitoratge.
Les fotografies realitzades amb
l'App s’envien al DACC
directament i contenen el
posicionament, la data i altres
paràmetres que les identifiquen.
Lloc de realització
Pavelló Municipal
c/ de la Bassa, 46
17473 Ventalló
Inscripcions

Programa
10.00 h

Benvinguda
Sr. Jordi Vergés, cap de l’Oficina Comarcal de l’Alt Empordà.

10.10 h

Presentació de la sessió
Sr. Lluís Ros, cap de la Secció d’Ajuts i Desenvolupament
Rural dels Serveis Territorials de Girona del DACC.

10.30 h

Funcionament de l’App FotoDUN
Sr. Martí Figueras, tècnic de l’Oficina Comarcal del DACC a
l’Alt Empordà.

11.30 h

Demostració pràctica de l’App FotoDUN
Sra. Maria Carbó i Sr. Martí Figueras, tècnics de l’Oficina
Comarcal del DACC a l’Alt Empordà.
Sra. Carol Pérez, tècnica de l’Oficina Comarcal del DACC al
Baix Empordà.
Sra. Eva Torrentà i Sr. Lluís Ros, Serveis Territorials del
DACC a Girona.

13.00 h

Cloenda de la jornada
Sr. Albert Andreu, cap de l’Oficina Comarcal del DACC al Baix
Empordà.

Els assistents hauran de portar un dispositiu mòbil per realitzar les
pràctiques amb l’aplicació FotoDUN i la targeta sanitària. Preferentment
caldria tenir l’aplicació instal·lada i el codi d’emparellament amb la seva
DUN, però sinó es farà in situ.
Documentació: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupamentrural/declaracio-unica-agraria/app-fotodun/

Organització

Col·laboració

A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Tel.: 872 975 260
A/e: etorrenta@gencat.cat

Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Ajuntament de Ventalló
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