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El projecte MITOMED+ és un projecte modular
finançat pel programa INTERREG – MED dins l’eix
estratègic 3: “Protegir i promoure els recursos
naturals i culturals del Mediterrani” i concretament
dins l’objectiu específic 3.1: “Millorar el
desenvolupament del turisme sostenible i
responsable en destinacions costaneres del
Mediterrani.”



MITOMED+: una síntesi

1. Fase d’estudi 
(MITOMED)

2. Fase de 
validació 

(MITOMED+)

3. Fase de 
transferència i 
capitalització 
(MITOMED+)

El projecte en context:

● MITOMED: projecte unimodular amb un M1 (fase 
d’estudi).

● MITOMED+: projecte bimodular consistent en un M2 
(fase de validació) i un M3 (fase de capitalització)



Objectiu principal: millorar la sostenibilitat i la
responsabilitat en destinacions turístiques marítimes i
costaneres (M&C) a partir de:
• Incrementar el coneixement i la interacció social en el

desenvolupament del turisme M&C per a millorar els
processos de presa de decisions,

• Millorar la planificació turística a nivell de destinació i la
seva coordinació

• Difondre el resultats en l’àmbit polític local, regional i
nacional i construir un model turístic M&C mediterrani.

MITOMED+: una síntesi



Socis del projecte MITOMED+:



Accions desenvolupades en el marc del MITOMED+:
a) Fase de test i validació (mòdul 2):

● 15 destinacions M&C participants, situades en 5 regions europees: Andalusia, 
Catalunya, Xipre, Ístria (Croàcia) i la Toscana (Itàlia).

Acció Pilot 1: indicadors MITOMED 

• Desenvolupament d’un sistema de 
33 indicadors en sostenibilitat 
social, econòmica i mediambiental 
per a destinacions M&C;

• Plataforma oberta Online per a 
ajudar als gestors polítics locals i 
regionals a monitoritzar els 
impactes del turisme;

• Creació d’un espai d’intercanvi 
d’informació i experiències entre 
els agents local i regional sobre 
bones pràctiques en gestió de 
turisme en destinacions M&C. 

Acció Pilot 2: Model Platja Verda

• Creació del model Platja Verda: 
model de platja eco-sostenible per 
a ser testat en 12 platges de les 
regions de Toscana, Catalunya, 
Xipre i Ístria.

• Producció de documents de bones 
pràctiques per a la transferència i 
extensió d’una certificació basada 
en el model Platja Verda a altres 
regions.



Acció Pilot 1: sistema d’indicadors per a la monitorització i 
avaluació de la sostenibilitat en destinacions turístiques M&C



Acció Pilot 1: plataforma oberta online per a la presa de 
decisions

https://mitomedplus.andalucia.org/mitomedplus/index.html

1. Andalusia (soci projecte)

Vera

Almuñécar

Vélez-Málaga

2. Catalunya (soci projecte)

Torredembarra

Calonge

Lloret de Mar

3. Illes Balears

Sant Llorenç des Cardassar

Illes Balears (Direcció General Turisme)

https://mitomedplus.andalucia.org/mitomedplus/index.html


Acció Pilot 1: plataforma oberta online per a la presa de 
decisions
Entrada de dades: monitorització i recollida sistemàtica d’indicadors.



Avaluació i comparació d’indicadors amb d’altres destinacions M&C.

Acció Pilot 1: plataforma oberta online per a la presa de 
decisions



1r 
trimestre 

2018

Recollida de dades de les destinacions pilot i 
buidatge a la plataforma

5-6 Abril 
2018

Presentació dels informes inicials d’anàlisi i 
validació: esdeveniment a Málaga 

Primavera 
- estiu
2018

Validació final i inici de la fase de transferència
a altres destinacions M&C (via NECSTouR i 

CPMR)

2019
Col·laboració amb els agents nacionals i 

internacionals principals per a l’adopció del model
MITOMED+ per a destinacions M&C: EUROSTAT, 

OMT, governs i administració regionals

Acció Pilot 1: planning i propers passos



● L’objectiu és contribuir a una millor presa de decisions en la gestió
de platges a partir d’una aproximació basada en bones pràctiques
sostenibles.

● El model es basa en l’anàlisi de bones pràctiques mediambientals
existents derivades de la gestió de platges:
● Cyprus Green Beaches, 
● Bandera Blava, 
● ISO 13009:2015, 
● Green Destinations Standard,
● Quality Cost Award, 
● Q system, 
● Certification Standard for Sustainable Management and Development

of the Mediterranean Beaches - Costa Nostrum, 
● Spiaggia Liber Atutti (Itàlia), 
● Eco-sustainable beach establishments (Itàlia)

Acció Pilot 2: Model de Platja Verda



● Criteris d’avaluació:

● Avaluacions pre i post in-situ. Inversió i actuacions a les 
platges pilot per a la millora de criteris: arranjament de 
camins d’accés, eliminació de flora exòtica, adaptació i 
millora de l’accessibilitat universal...

Qualitat aigües
bany

Qualitat àrea
bany

Seguretat Informació

Sostenibilitat Infraestructura Accessibilitat Gestió

Acció Pilot 2: Model de Platja Verda



1r trimestre 
2018

Avaluació de les platges pilot
de 4 regions

5-6 Abril 2018
Presentació i anàlisi i validació

inicials del model: 
esdeveniment a Málaga 

A partir de 
primavera –
estiu 2018

Validació final del model, 
avaluació de les intervencions
dutes a terme i transferència

del model

Acció Pilot 2: planning i propers passos



b) Fase de transferència i capitalització (3r mòdul):

● Organització d’esdeveniments de capacitació en les 5 regions
participants i 3 conferències a nivell europeu per a difusió de
resultats a altres destinacions M&C

● Desenvolupament d’un model de gestió per a destinacions M&C del
Mediterrani capitalitzant els resultats del projecte MITOMED+ i
d’altres projectes europeus MED.

Objectius del projecte a llarg termini:

● Fomentar la implicació d’organismes com EUROSTAT, OMT i d’altres
actors rellevants per a què integrin els indicadors en els seus sistemes
de dades i així facilitar el recull de dades a nivell local.

● Desenvolupament d’iniciatives per assegurar la continuïtat de la
plataforma online després del tancament del projecte.



Moltes gràcies per la vostra atenció

anna.ribas@udg.edu
rosa.fraguell@udg.edu
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