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Memòria per a l’execució d’actuacions emmarcades en l’Agenda Compartida per a 
la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran 2020-2027. 
 
A) Entitat proposant. 
 
Nom de l’entitat/representant 
CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN COSTERS DEL SEGRE 

 
NIF: 
G25071515 

 
Adreça: 
Complex de la Caparrella, 97 – Edifici Gerència 1ª Planta 

 
Municipi: 
Lleida 

 
Representant legal: 
Tomàs Cusiné i Barber 

 
Correu electrònic representant legal: 
info@costersdelsegre.es 

 
Persona de contacte: 
Núria Balagué Morros 

 
Correu electrònic de contacte: 
nuria@costersdelsegre.es 

 
Telèfon de contacte: 
973 264 583 // 638 564 642 

 
L’entitat recupera l’IVA? :   

 No   Si 
Altre* 

 
 
Pressupost any anterior (entitats públiques)/ Volum facturació (entitats privades) :  
204.680€ 

 
Nombre mitjà treballadors/es any anterior: Homes____ Dones_2___ Total_2____ 
 
Tipus d’entitat (hèlix) (escollir opció que correspongui):  

Acadèmia 
Teixit econòmic 
Administració pública 
Societat Civil - Ciutadania 

 
 
Àmbit territorial de l’entitat: 

Terres de Lleida   Pirineu i Aran 
Altre (Omplir i especificar en el cas d’àmbit territorial comarcal o municipal) 
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* 
 
 
 
Àmbits sectorials de treball (escollir el que correspongui): 

 Agricultura, ramaderia i activitats forestals 
 Indústria alimentaria 
 Altres indústries 
 Construcció i instal·lacions 
 Logística i transport 
 Hosteleria i restauració 
 Esport, oci i lleure 
 Comerç al major o al detall 
 Activitats professionals 
 Educació  
 Altres / N.A.  (especificar) 

 
 
 
B) Descripció general de l’actuació. 
 
B.1) Títol de l’actuació: 

 
Accions per afavorir el desenvolupament econòmic, social i sostenible del sector 
vitivinícola lleidatà, així com enfortir la competitivitat del territori. 

 
 
B2.) Descripció general: 

 
Desenvolupament d’un programa d’accions de promoció, comercialització i publicitat 
per promoure el desenvolupament econòmic i competitiu dels cellers de la DO 
Costers del Segre i impulsar accions per a la transformació econòmica del sector. 

Extensió màxima:  300 paraules. 
 
B.3) Objectius: 

 
B.3.1) Objectiu general: 

 
Fomentar el desenvolupament econòmic de sector vitivinícola lleidatà. 

Descriure l’objectiu general que ha de ser clar, realista i assolible en el temps que duri l’actuació. 
 

B.3.2) Objectius específics: 
 

L’objectiu de les accions és donar a conèixer els vins i els cellers de la DO Costers del Segre, 
així com també incrementar el seu prestigi i la rotació dels seus vins per ajudar en la mesura 
que sigui possible, a millorar la viabilitat econòmica dels cellers, la competitivitat del territori i la 
creació de llocs de treballs arrelats a l’entorn rural. Així mateix, també es busca impulsar una 
transformació econòmica a través de la conscienciació i formació en sostenibilitat i digitalització 
del sector vitivinícola. 

Descriure els objectius específics de l’actuació, els quals han de ser clars, mesurables, realistes i assolibles en el 
temps que duri l’actuació. 

 
B.4) Contribució a la visió de futur compartida i als reptes globals  

 
• Oportunitats, àmbits prioritaris de desenvolupament (escollir la que correspongui): 
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 Valorització integral de la producció agrícola i ramadera (bioeconomia de base 

agropecuària)   
 Modernització, digitalització i sostenibilitat de les cadenes de valor agroalimentàries  
 Valorització dels boscos (bioeconomia de base forestal) 
 Digitalització 
 Eficiència energètica i generació d’energies renovables 
 Resiliència climàtica en infraestructures i ecosistemes, rehabilitació i regeneració urbana 

 
 

• Obstacle que pretén superar: 
 

Desacceleració econòmica del sector vitivinícola lleidatà, segell d’identitat del nostre 
territori, per l’alta incidència de la crisi i la important afectació al sector de la 
restauració, que ha repercutit negativament en la viabilitat econòmica d’alguns 
cellers i fins i tot ha suposat la destrucció d’alguns llocs de treball. 

Extensió màxima: 200 paraules. 
 
• Justificació de la contribució a la superació de l’obstacle: 

 
Cal impulsar la competitivitat dels cellers de la DO Costers del Segre, amb accions 
promocionals per donar-los a conèixer al públic professional i també consumidor 
final. D’aquesta manera, els cellers seran més viables econòmicament, hi haurà 
relleu generacional i podran propiciar la creació de llocs de treball en zones rurals 
per evitar la despoblació. També cal fer una tasca important de conscienciació i 
formació per tal que el sector vitivinícola lleidatà innovi i evolucioni cap a una 
transformació econòmica basada en la sostenibilitat i la digitalització. 

Extensió màxima: 200 paraules. 
 
 
• Objectius estratègics als quals contribueix: 

 
 Assegurar la viabilitat econòmica, social i ambiental de la producció agrícola, ramadera i 

forestal. 
 Enfortir la competitivitat del territori i la creació de llocs de treball, mitjançant l’impuls de la 

innovació sectorial i d’activitats emergents vinculades a les oportunitats identificades en la 
visió de futur compartida del territori. 

 Capturar el valor de la digitalització en benefici de la competitivitat i eficiència del teixit 
econòmic, de la millora dels serveis de les administracions públiques i de la inclusió social. 

 Impulsar un model de valorització i gestió sostenible del capital natural del territori, que 
n’asseguri la seva preservació, resiliència, productivitat i contribució a la neutralitat climàtica. 

 Afavorir el desenvolupament d’una sòlida base de capital humà arrelada al territori. 
 
• Justificació de la contribució als objectius estratègics: 

 
Un major coneixement dels vins i cellers (ja sigui a través d’accions de promoció o 
publicitàries) farà que els cellers que pertanyen a la DO Costers del Segre siguin 
més competitius, per la qual cosa assegurem la seva viabilitat econòmica, enfortint 
la difusió del sector vitivinícola lleidatà, creant llocs de treball qualificats arrelats al 
territori en un entorn rural. Així mateix, cal fer un esforç en la formació en 
digitalització i impulsar un model de gestió sostenible del sector. 

Extensió: 200 paraules. 
 

 
• Prioritats transversals a les quals contribueix: 
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 Transformació intel·ligent: de base científica, tecnològica i innovadora per a la generació i 

transferència de coneixement capaç de crear valor econòmic, social i ambiental compartit 
 Transformació justa: reequilibradora de dèficits d’infraestructures i de serveis, generadora 

d’oportunitats, que millori les condicions de vida i de treball, que fomenti el talent, 
l’ocupació de qualitat i l’emprenedoria i combati l’exclusió social.  

 
• Justificació de la contribució a les prioritats transversals: 

 
Si aconseguim que els cellers siguin més competitius, i tinguin un negoci més 
innovador, digital i solvent, les seves condicions de vida i treball milloraran, s’estarà 
creant ocupació de qualitat i es fomentarà el talent. A més, la majoria dels cellers 
estan ubicats en zones rurals, que gràcies a l’enoturisme contribuiran a la 
dinamització no només del seu negoci, sinó de tot el territori. 

Extensió: 200 paraules. 
 
 
 

• Contribució a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) (seleccionar 
el/s que correspongui/n): 

 
 1. Fi de la pobresa 
 2. Fam zero 
 3. Salut i benestar 
 4. Educació de qualitat 
 5. Igualtat de gènere 
 6. Aigua neta i sanejament 
 7. Energia neta i assequible 
 8. Treball digne i creixement econòmic 
 9. Indústria, innovació i infraestructures 

 10. Reducció de les desigualtats 
 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 12. Consum i producció responsables 
 13. Acció climàtica 
 14. Vida submarina 
 15. Vida terrestre 
 16. Pau, justícia i institucions sòlides 
 17. Aliances pels ODS 

 
[Per a un més gran detall dels Objectius de Desenvolupament Sostenible veure el document “Transformar el nostre 

mon: L’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible” 
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/Coleccio_Documents/DOCUMENTS_21_Resolucio_NN

UU_AGENDA_2030.pdf] 
 
 
• Contribució a l’assoliment dels indicadors de benestar de l’OCDE (seleccionar el/s que 

correspongui/n): 
 
 Salut 
 Educació 
 Satisfacció de vida 
 Equilibri treball-vida 
 Seguretat 

 

 Treball 
 Medi ambient 
 Habitatge 
 Ingressos 
 Vida en comunitat 

[Les etiquetes proposades en aquest apartat corresponen als 10 temes seleccionats com a més importants per la 
població espanyola de l’OECD Better Life Index. De cara al 2022, es recomana també extreure’n els indicadors 

corresponents per a cadascun d’aquests apartats. http://www.oecdbetterlifeindex.org/responses/#ESP] 
 

 
B.5) Àmbit territorial del l’actuació: 

 
Terres de Lleida   Pirineu i Aran 
Altre* 

 
* Omplir i especificar en el cas d’àmbit territorial comarcal o municipal 

 
 

http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/Coleccio_Documents/DOCUMENTS_21_Resolucio_NNUU_AGENDA_2030.pdf
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/Coleccio_Documents/DOCUMENTS_21_Resolucio_NNUU_AGENDA_2030.pdf
http://www.oecdbetterlifeindex.org/responses/#ESP
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B.6) Metodologia  
 
• Procés realitzat per a la identificació i descripció de l’actuació (amb èmfasi en el treball 

col·laboratiu amb altres actors, ja siguin de la mateixa tipologia/hèlix o de diferents):  
 

 
La DO Costers del Segre agrupa un total de 36 cellers i més de 400 viticultors 
repartits per tota la província de Lleida. Des de l’any 2018 es fa un treball intern 
mitjançant reunions per subzones amb els representants dels cellers amb l’objectiu 
d’identificar quines accions de promoció són més adients per promoure els vins 
lleidatans, així com impulsar el desenvolupament econòmic del sector. 

Extensió: 300 paraules. 
 
• Hèlixs consultades en el procés d’identificació i preparació de l’actuació: 

 
 Acadèmia  
 Teixit econòmic   
 Administració pública  
 Societat civil - ciutadania 

 
• Entitats col·laboradores en l’execució de l’actuació: 

 
Nom de l’entitat Hèlix** NIF 
AGROPECUÀRIA D'ARTESA DE SEGRE 
(CELLER DEL MONTSEC)  

Teixit Econòmic F25012501 

AGROPECUÀRIA LES PLETES, SL 
(BREGOLAT) 

Teixit Econòmic B25565193 

ANTONI GIRIBET PANÉ Teixit Econòmic 43717227T 
CARVIRESA Teixit Econòmic A25012154 
CASTELL DEL REMEI, SL Teixit Econòmic B59667535 
CASTELL D'ENCÚS, SL Teixit Econòmic B63266431 
CELLER ANALEC, SL Teixit Econòmic B25278353 
CELLER BATLLIU DE SORT, SL Teixit Econòmic B25681412 
CELLER MAS RAMONEDA, SL Teixit Econòmic B25701665 
CERCAVINS Teixit Econòmic B25515644 
CÉRVOLES CELLER, SL Teixit Econòmic B25390857 
CLOS TREDOS, SL Teixit Econòmic B25792052 
CODORNIU (RAIMAT) Teixit Econòmic A08014953 
COMPANYIA GENERAL SARGA, SL 
(SOLANA ROIVERT) 

Teixit Econòmic B61556528 

COSTERS DEL SIO, SL Teixit Econòmic B25511825 
EVA CARMONA BARDELLA (EL VINYER) Teixit Econòmic 47683291J 
GERPITA, SL (VINYA L'HEREU) Teixit Econòmic B25387812 
JOAN BOLDÚ ALFONSO (BOLDÚ 
VITICULTORS) 

Teixit Econòmic 40886967M 

JOAN PENELLA TARRAGONA 
(MATALLONGA) 

Teixit Econòmic 78067747C 

JOSÉ LUIS GARCIA UBIS (MAS GARCIA 
MURET) 

Teixit Econòmic 36991131R 

LA PLANETA COMALATS Teixit Econòmic B25680455 
LAGRAVERA, SLU Teixit Econòmic B25605536 
L'OLIVERA Teixit Econòmic F25014176 
MAS BLANCH I JOVE, SL Teixit Econòmic B25444142 
MIGUEL TORRES, SA (PURGATORI) Teixit Econòmic A08933251 
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MONESTIR DEL TALLAT, SL Teixit Econòmic B25360454 
OLIS DURAN, SL (PETIT DURAN) Teixit Econòmic B25430109 
ORCAUVINS, SL (SAUVELLA) Teixit Econòmic B25615881 
PONS TRADICIO, SLU (CLOS PONS) Teixit Econòmic B25573734 
PRODUCTES FRESCOS DE LLEIDA, SLU 
(CELLER DE SANUI) 

Teixit Econòmic B25830340 

ROSA Mª BISA FELIP (CAL CABO) Teixit Econòmic 40887078R 
TERRER DE PALLARS, SCP Teixit Econòmic J25736091 
TOMÀS CUSINÉ, SL Teixit Econòmic B25531021 
VALL DE BALDOMAR, SL Teixit Econòmic B63167787 
VILA CORONA, SL Teixit Econòmic B25307125 
VINYA ELS VILARS, SL Teixit Econòmic B25503640 

. 
** Especificar acadèmia, teixit econòmic, administració pública, societat civil- ciutadania. 

 
• Descripció del públic objectiu de l’actuació: 

 
Hèlix* Descripció** 
Teixit 
Econòmic 

En un primer estadi, les accions proposades van destinades a tots 
els compradors de vins de l’àmbit català, reforçant l’àrea de la 
província de Lleida. En un segon estadi, seran els cellers i viticultors 
pertanyents a la DO Costers del Segre els que es veuran beneficiats 
d’un enfortiment i major coneixement de la marca de qualitat “DO 
Costers del Segre”, doncs farem que els nostres cellers siguin més 
coneguts i per tant, més competitius. 

*Especificar: Especificar acadèmia, teixit econòmic, administració pública, societat civil- ciutadania. 
** Extensió màxima per item: 50 paraules. 

 
 
 
 
C) Detall de l’actuació: capacitat, recursos, activitats,  cronograma i cost  
subvencionable. 
 
C.1) Responsable tècnic de l’actuació: 
 
Núria Balagué Morros – Gerent del Consell Regulador de la Denominació d’Origen 
Costers del Segre. 

 
C.2) Descripció de la capacitat i experiència de l’entitat executora (i, en el seu cas, 
col·laboradores): 
 
La finalitat del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Costers del Segre és 
la de vetllar per la tradició vitivinícola i garantir l’excel·lent qualitat dels vins produïts, 
així com també el foment de la promoció, comercialització i difusió dels seus vins. 
Des dels seus inicis fa més de 35 anys, la DO està duent a terme accions de 
promoció vinculades amb ajuts estats, per la qual cosa, tenim anys d’experiència 
amb la gestió d’aquest tipus d’activitats. A més, la DO Costers del Segre fou la 
primera Denominació d’Origen en implementar un programa de sostenibilitat propi, 
vigent des de l’any 2013 i la majoria dels seus cellers / vins tenen la certificació de 
producció ecològica del CCPAE. També cal esmentar el projecte en curs de 
recuperació de varietats de vinya històriques de les terres de Ponent, varietats que 
s’han anat perdent en el transcurs dels anys i que la DO Costers del Segre, en 
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col·laboració amb els seus cellers, està realitzant tasques d’identificació i 
recuperació d’aquestes varietats, com per exemple, la varietat Trobat, entre altres. 

Extensió màxima: 300 paraules. 
Si l’entitat té experiència en l’execució de projectes finançats amb recursos de Promoció Econòmica cal detallar-ho 

aquí. 
 
C.3) Descripció dels recursos humans i materials que s’utilitzaran en el desenvolupament 
de l’actuació (recursos de l’entitat executora i, si s’escau, de les col·laboradores): 
 
Està previst que les accions proposades en la memòria es duguin a terme 
mitjançant el personal propi de la DO Costers del Segre, així com amb la 
contractació d’alguna agència externa per realitzar tasques de suport o també 
mitjançant el personal dels propis cellers adscrits a la DO. 

Extensió màxima: 300 paraules. 
 
C.4) Justificació integrada de l’actuació proposada en relació a d’altres projectes i/o 
actuacions que es duen a terme en el territori objecte d’actuació: 
 
L’any 2019 s’inicià una col·laboració amb el Patronat de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida, amb l’execució d’accions de promoció, difusió i publicitat amb 
l’objectiu de donar a conèixer la DO Costers del Segre. La proposta actual és un 
seguiment de les accions iniciades al 2019 i que han tingut continuïtat durant el 
2020 i 2021, amb un clar reforç en la formació i conscienciació de la importància de 
la transformació econòmica en els àmbits de la sostenibilitat i la digitalització del 
sector vitivinícola lleidatà. 

Extensió màxima: 300 paraules. 
 
C.5) Termini d’execució: 
Data inicial: 1 de Gener de 2022  Data final: 31 de Desembre de 2022 
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C.6) Activitats: [Proposta simplificada o de quadre-resum] (afegir files si es necessari) 
 

# Nom Descripció 
[màxim 100 paraules] 

Termini 
d’execució Cost 

subvencionable* Data 
inici Data fi 

1 Acció 
Hosteleria 

Col·laboració amb els restaurants 
més emblemàtics de la província 
de Lleida, juntament amb l’Escola 
d’Hostaleria per dur a terme 
formació en vins de la DO Costers 
del Segre, de forma personalitzada, 
incloent tastos de vins. També 
s’inclou la co-organització del 
Cartaví, que premia les cartes de 
vins dels restaurants de Lleida. 

Març Ago 9.700,00€ 

2 Concurs de 
Vins 

Organització del 1er Concurs de 
Vins de la DO Costers del Segre, 
que serveixi per promocionar els 
seus vins i fomentar-ne el seu 
consum. 

Juliol Nov 9.500,00€ 

3 Accions de 
transformació 
econòmica 

Sensibilització i formació al sector 
vitivinícola lleidatà i públic general 
sobre sostenibilitat, productes de 
proximitat i digitalització.  

Set Des 6.000,00€ 

4 Material 
divulgatiu 

Reedició del tríptic informatiu de la 
DO Costers del Segre: actualització 
contingut i impressió. 

Nov Des 1.500,00€ 

5 Material 
promocional 

Desenvolupament de material 
promocional i de marxandatge, així 
com renovació de la cartelleria de 
la DO Costers del Segre.  

Febrer Abril 1.300,00€ 

6 Comunicació i 
difusió 

Col·laboració amb diferents mitjans 
de comunicació, ja sigui premsa 
escrita, ràdio, TV, digital, etc... amb 
l’objectiu de donar a conèixer la DO 
Costers del Segre. 

Gener Des 2.000,00€ 

 
Total 

 
30.000,00€ 

₋ Com a mínim una de les activitats ha d’estar  orientada al treball col·laboratiu, preferentment en format de 
múltiple hèlix. 

₋ Cal incloure com a mínim una activitat destinada a comunicació i difusió de l’actuació i dels seus resultats  
* el cost subvencionable només inclourà l’IVA en cas que l’entitat no el pugui recuperar, en concordança amb la 
casella seleccionada en l’apartat A) . En cas que l’IVA sigui recuperable, no s’ha incloure en el càlcul del cost 
subvencionable. 
 
C.7) Pla de Finançament (afegir files si es necessari): 
 

Finançament Total 
Fons propis * 10.000,00€ 
Subvenció sol·licitada 20.000,00€ 

Total** 30.000,00€ 
[*Fons propis o procedents d’altres aportacions, d’acord amb la normativa vigent] 
** El total ha de coincidir amb l’import total del cost total subvencionable en els termes quantificats en la taula C6 
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C.8) Detall del cost subvencionable per activitat  (afegir files si es 
necessari): 
 

Activitat Personal Inversió Fungible Assist. 
Externa 

Dietes i 
Viatges 

Total 

1. Acció Hosteleria 2.500,00€ 0,00€ 1.200,00€ 6.000,00€ 0,00€ 9.700,00€ 
2. Concurs de Vins 2.500,00€ 0,00€ 1.400,00€ 5.600,00€ 0,00€ 9.500,00€ 
3. Accions de 
transformació econòmica 

2.500,00€ 0,00€ 100,00€ 3.400,00€ 0,00€ 6.000,00€ 

4. Material divulgatiu 0 0,00€ 1.500,00€ 0,00€ 0,00€ 1.500,00€ 
5. Material promocional 0 0,00€ 1.300,00€ 0,00€ 0,00€ 1.300,00€ 
6. Comunicació i difusió 0 0,00€ 0,00€ 2.000,00€ 0,00€ 2.000,00€ 

Total 7.500,00€ 0,00€ 5.500,00€ 17.000,00€ 0,00€ 30.000,00€ 
 
 
 
C.9) Indicadors del grau d’acompliment de les activitats (afegir files si es necessari): 
 

Activitat Indicador Mitjà de verificació 
1. Acció 
Hosteleria 

Nombre de restaurants que han 
participat a l’acció de formació.  

Informe tècnic + 
clipping premsa 

2. Concurs de 
Vins 

Nombre de cellers participants i 
nombre d’aparicions a premsa. 

Informe tècnic + 
clipping premsa 

3. Accions de 
transformació 
econòmica 

Nombre d’assistents a la formació i  
pla de mitjans o bé quantitat 
d’establiments on s’implementi 
l’acció. 

Full d’assistència + 
informe tècnic + 
clipping premsa 

4. Material 
divulgatiu 

Nombre de fulletons entregats durant 
l’any 

Control justificatiu 
DO 

5. Material 
promocional 

Nombre de material entregat durant 
l’any 

Control justificatiu 
DO 

6. Comunicació i 
difusió 

Nombre d’aparicions en premsa Clipping 

 
 
C.10) Lliurables per activitat (afegir files si es necessari) 
 

Activitat Lliurable 
1. Acció Hosteleria Informe tècnic amb els 

restaurants adherits + clipping 
premsa. 

2. Concurs de Vins Informe tècnic amb els cellers 
participants + clipping premsa. 

3. Accions de 
transformació econòmica 

Full d’assistència + informe tècnic 
+ clipping premsa 

4. Material divulgatiu Fulletons impresos 
5. Material promocional Gadgets promocionals 
6. Comunicació i difusió Comprovants publicació anuncis 

publicitaris 
 


