
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectius + Valors dels espais + Problemàtica = Actuacions 

Quadre resum del Projecte de gestió 
 de Sa Canova i Es Canons 

Descripció dels espais: 
Finques de futura propietat publica 
situades al litoral de municipi d’Artà a 
Mallorca. 
 
Sa Canova: 
Superfície: 1020,67 ha. 
Figures de protecció: ANEI, LIC 
Valors: 

• Naturals: Sistema dunar 
relativament ben conservat, 
comunitat de borró. 

• Socials: Freqüentat com a zona 
d’esbarjo, antic moviment 
antiurbanització. 

• Patrimonials: Gran varietat de 
restes històriques, des de torres 
de vigilància fins a restes 
talaiòtiques. 

 
Es Canons: 
Superfície: 103,49 ha. 
Figures de protecció: ANEI, LIC, ZEPA  
Valors:  

• Naturals: Comunitat de 
Saladines, Tamarellar, socarrell 

• Socials: Freqüentat com a zona 
d’esbarjo, antic moviment 
antiurbanització. 

• Patrimonials: Conserva restes 
pretalaiòtiques com el Dòlmen 
de S’Aigo Dolça 

 

Objectius del projecte: 
Redacció d’un document base que 
serveixi com a guia per tal d’assolir una 
correcte ordenació basada en la 
conservació. 
Objectius ideals: 

• Mantenir les poblacions 
vegetals típiques del litoral. 

• Protegir el sistema dunar 
• Augmentar el coneixement 
sobre aquests espais, ja sigui 
flora, fauna o aspectes físics del 
terreny. 

• Eliminar espècies invasores. 
• Oferir una oferta lúdica 
adequada a l’entorn. 

• Mantenir i restaurar el 
patrimoni històric.  

 

Problemàtica: 
La falta de gestió i l’ús incontrolat que 
s’ha fet de aquests dos espais ha 
provocat tot un seguit d’impactes 
negatius sobre el medi que tot seguit 
enumerem: 

• Circulació indiscriminada de 
vehicles a motor que malmeten 
les comunitats vegetals i el 
sistemes dunars. 

• Pas desordenat d’usuaris que 
provoquen la fragmentació del 
medi. 

• Acumulació de brossa amb el 
conseqüent risc d’incendi. 

• Presencia de plantes al�lòctones 
que afecten a les comunitats 
vegetals típiques. 

  

Actuacions: 

• Prohibició del pas a vehicles rodats i cavalls 
• Disseny d’una xarxa de camins senyalitzats 
• Realitzar controls periòdics de qualitat de l’aigua 
• Recuperació del sistema de dunes davanteres 
• Eliminació de la xarxa de vials sobre el sistema dunar 
• Neteja manual de les platges 
• Regular del pas de persones per tal de millorar l’estat de 
la flora. 

• Eliminació de la flora al�lòctona 
• Realitzar un cens faunístic així com programes de 
seguiment BMS i SAC 

• Oferir els serveis necessaris per donar una oferta de 
gaudi sostenible. (Zona recreativa, aparcaments, 
contenidors) 
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