
CATÀLEG ZONES VERDES CUNIT Fitxa Nº: 5        
  
DIRECCIÓ Plaça de la Vila 

URBANITZACIÓ Nucli antic 

TIPOLOGIA Plaça asfaltada amb parterre 

ENTORN Plaça rodejada per edificis de dos pisos d'alçada i per la carretera (C-31) 

 
ESPÈCIES PRESENTS 

Nom comú Pi blanc 

Nom científic Pinus halepensis 

Alçada 4 - 5 m 

Perímetre tronc 70 cm 

Port  Capçada irregular poc densa 
Característiques generals Perenne. 

Escorça esquerdada i de color gris. 

Fulles, de 6 a 15 cm de longitud, són agulles 
fines de color verd. Flors masculines, de color 
groc. Les femenines en forma de cons 
marrons solitaris. 

El fruit són pinyes ovoides de 8 a 12 cm de 
longitud. 

 
  

Nom comú Xiprer 

Nom científic Cupressus sempervirens 

Alçada 2 -3 m 

Perímetre tronc 30 cm 
Port Capçada poc estesa, columnar 
Característiques generals Perenne.  

Escorça prima de color marró grisenc amb 
fissures longitudinals.  

Fulles de color verd fosc, primes, escamades, 
aplanades i acabades amb punta obtusa.  

El fruit, és globós de forma oval-esfèric de 2 a 
4 cm de longitud.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nom comú Abies 

Nom científic Abies sp. 

Alçada 3 m 

Perímetre tronc 30 cm 

Port  Cònic 
Característiques generals 

Perenne. 
 
Escorça marró i llisa, encara que amb els 
anys es fissura.  
 
Les fulles són de color verd fosc i tenen forma 
d’agulla,  

 
  

Nom comú Til·ler 

Nom científic Tilia tomentosa 

Alçada 2 -3 m 

Perímetre tronc 50 cm 

Port  Capçada densa i lleugerament piramidal 
Característiques generals Caducifoli.  

Escorça de color gris.   

Fulles de forma arrodonida i ovada. Tenen el 
marge serrat i de color verd fosc per la faç i 
blanc tomentós pel revers.  

Les flors estan disposades en inflorescències 
que surten de les bràctees. 

 
  

Nom comú Mèlia 

Nom científic Melia azedarach L. 

Alçada 2 m 

Perímetre tronc 50 cm 

Port  Capçada frondosa i estesa 
Característiques generals 

Caducifoli.  
 
Escorça fosca i llisa amb fulles alternes 
bipinnades.  
 
El fruit és una drupa globosa  i tòxica de color 
groc al madurar. 

 
  

Nom comú Acàcia comú 

Nom científic Acacia sp. 

Alçada 2 m 

Perímetre tronc 50 cm 

Port  Capçada ampla 
Característiques generals Perenne. 

Escorça llisa i de color marró grisenc. 

Fulles dividides en diversos folíols, de 2 a 5 
mm de longitud, són de forma ovalada i de 
color verd.  

El fruit és una llegum allargada de 5 a 9 cm 
de longitud de color marró al madurar.  

 



  

Nom comú Acàcia 

Nom científic Acacia sp. 

Alçada 2 m 

Perímetre tronc 50 cm 

Port  Capçada arrodonida 
Característiques generals 

Perenne. 

Escorça llisa i de color marró grisenc. 

Fulles dividides en diversos folíols i alternes, 
són de forma lanceolada amb el marge 
sencer. Són de color verd.  

 
  

Nom comú Ginesta 

Nom científic  Sparium junceum 

Alçada  1 - 2 m 

Perímetre tronc  15 cm  

Port  Arbustiu 
Característiques generals 

Perenne. 

No presenta gairebé fulles, però no són 
importants per a fer la fotosíntesi, ja que 
utilitza les seves branques. 

El fruit són unes llegums de 4 a 8 cm de 
longitud de color negre al madurar. 

 
 


