
CATÀLEG ZONES VERDES CUNIT Fitxa Nº: 52    

  

DIRECCIÓ Carrer Francolí 

URBANITZACIÓ Ampliació Puig Pelós 

TIPOLOGIA Zona verda amb parterre i zona d’esbarjo 

ENTORN Zona verda rodejada per edificis  

 
ESPÈCIES PRESENTS 

Nom comú Tipuana 

Nom científic  Tipuana tipu 

Alçada  3 - 4 m 

Perímetre tronc 50 cm 

Port Capçada ampla i frondosa 
Característiques generals  Caducifoli. 

 
Escorça esquerdada i de color marró fosc. 
 
Fulles compostes de 40 cm de longitud amb 
4-12 parells de folíols oposats de 2 a 5 cm 
de longitud. De forma el·líptica i marge 
sencer. Són de color verd clar.  
 
Flors grogues agrupades en inflorescències. 
 
El fruit és una llegum alada de color marró al 
madurar.   

  

Nom comú Pissardi 

Nom científic Prunus cerasifera 

Alçada  2 - 3 m 

Perímetre tronc 20 - 30 cm 

Port Capçada estesa i arrodonida 
Característiques generals 

Caducifoli.  
 
Escorça llisa i fosca. Fulles de color vermell 
molt fosc, el·líptiques i el marge serrat.  
 
Flor de color blanc rosat.  
 
El seu fruit és una drupa comestible de color 
vermell fosc. 

 
  
 
 
 



 

Nom comú Avet 

Nom científic  Picea abies 

Alçada  2 - 3 m 

Perímetre tronc 50 cm 

Port  Cònic 
Característiques generals Perenne. 

 
Escorça grisenca amb tonalitats vermelles. 
 
Fulles de coloració verd fosc, són en forma 
d’agulla. 
 
Els fruits són petites pinyes de color marró al 
madurar.  

  
 

Nom comú Xiprer 

Nom científic Cupressus sempervirens 

Alçada   2 – 3 m 

Perímetre tronc  30 cm 

Port Capçada poc estesa,  estreta i vertical 
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 Plàtan 

Nom científic Platanus acerifolia 

Alçada  4 -5 m 

Perímetre tronc 50 cm 

Port Capçada arrodonida i ampla 
Característiques generals Caducifoli. 

 
Escorça es desprèn en plaques  de color 
marró. 
 
Fulles lobulades amb 3-5 lòbuls desiguals i 
dents desiguals. De color verd brillant per la 
faç i més clar i pubescent pel revers. 
 
Flors disposades en inflorescències 
esfèriques en grups de 2 a 3. 
 
El fruit esta envoltat per un vilà de pels de 
color marró.  

  
 
 
 
 
 
 



 

Nom comú Acer platejat 

Nom científic Acer sp. 

Alçada   3 – 4 m 

Perímetre tronc 40 cm 

Port  Capçada irregular i densa 
Característiques generals 

Caducifoli. 
 
Tronc recte d’escorça llisa i gris. 
 
Fulles molt lobulades i dentades, presenten 
de 5 a 7 lòbuls. Són de color Verd brillant per 
la faç i d’un verd més clar pel revers. 
 
Flors en petites inflorescències. 

 
  
 

Nom comú Olivera 

Nom científic Olea europaea 

Alçada  2 -3 m 

Perímetre tronc 70 cm 

Port Capçada molt ramificada 
Característiques generals Perenne.  

 
Escorça curta i molt esquerdada. Fulles 
coriàcies de forma el·líptica lanceolada. 
Tenen la faç de color verd fosc i el revés 
d’un verd molt clar.  
 
Del fruit, una drupa carnosa ovalada, s’obté 
l’oli.  

 
 

Nom comú Araucaria 

Nom científic Araucaria heterophylla 

Alçada  3 -4 m 

Perímetre tronc 50 cm 

Port  Cònic 
Característiques generals Perenne. 

 
Tronc recte i fort, escorça escamosa. 
 
Ramificacions en horitzontal. Fulles 
escamoses de 5 a 7 mm de longitud amb la 
punta dura.  
 
Els fruits són cons globosos.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nom comú Llimoner 

Nom científic Citrus limon 

Alçada  2 m 

Perímetre tronc 20 cm 

Port Capçada oberta i ramificada 
Característiques generals Perenne. 

 
Escorça llisa de color gris. El tronc presenta 
punxes molt curtes i fortes. 
 
Fulles simples, ovado-el·líptiques de 6 a 12 
cm de longitud. Són de color clar intens, 
acabades en punta i marge lleugerament 
ondulat. 
 
Fruits comestibles, ovalats de 7 a 12 cm de 
longitud, són de color groc.  

  

Nom comú Troana 

Nom científic  Ligustrum lucidum 

Alçada   2 m 

Perímetre tronc 20 cm 

Port  Capçada arrodonida 
Característiques generals Perenne.  

 
El tronc és d’escorça grisenca amb 
lenticel·les marcades.  
 
Fulles de forma el·líptica corbades cap a 
l’anvers i acabades en punxa.  
 
Flors petites de color blanc  

 
 


