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CAPA:    Planejament 

 

NOM  ÀLIES DEFINICIÓ VALORS DESCRIPCIÓ 

municipio Municipi 
Nom del municipi al 
qual pertany la zona 

  

cpm Codi INE 
Codi INE del municipi 

al qual pertany la zona 
  

expediente Expedient 

Número d'exp. del 
registre general de 
planejament (any i 

número de document) 

  

denominacion Denominació 

Denominació del 
document de 

planejament (p.e.: 
Modificació puntual 

nº5 del PG) 

  

clas_suelo Clasificació 
Codi de la classe de sòl 

segons la taula 1 de 
l'annex IV 

SU Sòl urbà 

 

SUZ Sòl urbanitzable 

SNU-C 
Sòl no urbanitzable 

Comú 

SNU-P 
Sòl no urbanitzable 

Protegit 

zon_suelo Zonificació 
Codi de la zonificació 
del sòl segons la taula 

2 de l'annex IV 
ZUR-RE 

Zona urbanitzada 
residencial 

 

ZUR-IN 

Zona urbanitzada 
industrial 

 

ZUR-TR 

Zona urbanitzada 
terciària 

 

ZUR-NHT 

 

Zona urbanitzada 
nucli històric 
tradicional 

ZND-RE 

Zona de nou 
desenvolupament 
residencial 
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ZND-IN 

Zona de nou 
desenvolupament 
industrial 

 

ZND-TR 

Zona de nou 
desenvolupament 
terciària 

 

ZRC-AG 

Zona rural comuna 
agropecuària 

 

ZRC-EX 

 

Zona rural comuna 
d’explotació de 

recursos naturals 

ZRC-FO 

Zona rural comuna 
forestal 

 

ZRP-AG 

Zona rural protegida 
agrícola 

 

ZRP-NA-LG 

Zona rural protegida 
legislació 
mediambiental 
(Espais Naturals, 
PAT) 

 

ZRP-NA-MU 

Zona rural protegida 
municipal (forestal, 
paisatgística o 
ambiental) 

 

ZRP-CA 

 
Zona rural protegida 
llits (domini públic) 

ZRP-CT 

Zona rural protegida 
costes (domini 
públic) 

 

ZRP-CR 

Zona rural protegida 
carreteres (domini 
públic) 

 

ZRP-CF 

Zona rural protegida 
ferrocarrils (domini 
públic) 

 

ZRP-PC 
Zona rural protegida 
patrimoni cultural, 
arqueològic, 

https://idev.gva.es/va/
https://icv.gva.es/va/
https://idev.gva.es/va/
https://icv.gva.es/va/


 

Descripció dels camps de la taula d’atributs 

 

https://idev.gva.es/  3  
https://icv.gva.es/ 

paisatgístic o 
etnològic 

 

ZRP-DP 

Zona rural protegida 
vies pecuàries 
(domini públic) 

 

ZRP-OT 
Zona rural protegida 

altres afeccions 

ZRP-RI 

 
Zona rural protegida 

riscos 

descripcion Descripció 
Descripció del codi de 
zonificació segons la 
taula 2 de l'annex IV 

  

dotacion Dotació 

Codi de la dotació o 
equipament. S’ha 

d’anteposar la inicial P 
o S segons es tracte 
d’una dotació de xarxa 
primària o de xarxa 
secundària. 

CV 
Comunicacions, 

xarxa viària 

 

CVT 
Comunicacions, 

xarxa viària trànsit 

CVP 
Comunicacions, 

xarxa viària per als 
vianants 

CF 
Comunicacions, 
xarxa ferroviària 

CA 
Comunicacions, 

aparcaments 

VP Zones verdes, parcs 

VJ 
Zones verdes, 

jardins 

VA 
Zones verdes, àrees 

de jocs 

EL 
Zones verdes, 
espais lliures 

QE-DOC 
Equipament 

educatiu cultural, 
centres docents 

QE-CUL 
Equipament 

educatiu-cultural, 
centres culturals 

QD-DEP 
Equipament 

esportiu-recreatiu, 
centres esportius 
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QD-GLF 
Equipament 

esportiu-recreatiu, 
camps de golf 

QD-RCR 
Equipament 

esportiu-recreatiu, 
centres recreatius 

QS-SAN 
Equipament sanitari-
assistencial, centres 

sanitaris 

QS-ASI 
Equipament sanitari-
assistencial, centres 

assistencials 

QA 
Equipament 

administratiu-
institucional 

QR 
Equipament 
residencial 
dotacional 

QM 
Equipament 

dotacional múltiple 

QI 
Infraestructures i 
serveis urbans 

genèric 

QI-HID 

Infraestructures 
hidràuliques: 
depuradores, 

depòsits aigua, 
plantes 

potabilitzadores, 
dessaladores, etc. 

QI-TRA 

Infraestructures de 
transports: estacions 

ferroviàries, de 
metre o tramvia, 

estacions d’autobús, 
intercanviadors de 
transport, àrees de 
servei, carreteres, 

nodes trànsit, 
aeroportuàries, 
marítimes, etc 

QI-SUR 

Infraestructures de 
serveis urbans: 
escorxadors, 

mercats, 
proveïments, etc 

QI-RES 

Infraestructures de 
tractaments de 

residus: abocadors, 
incineradores, 
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tractaments de 
residus, etc 

QI-SEG 

Infraestructures de 
seguretat: bombers, 
casernes, protección 

civil, extinció 
d’incendis 

DOT_DESCRI 
Dotació 

descripció 
Descripció del codi de 

la dotació 
  

INFO_ADICI 
Informació 
adicional 

Descripció lliure del 
recinte (e.g.Centre 
Escolar Cervantes, 

Sector R-1, Zona de 
protecció LIC) 
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