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Modificat el planejament de Rubí per permetre 
construir allotjaments temporals per a 
col·lectius vulnerables 
 

 En tots els sòls per a equipaments públics que encara no tinguin un ús 
definit es podran construir allotjaments dotacionals, que són pisos amb 
serveis comuns pensats per a estades limitades de gent gran, joves o 
persones vulnerables 
 

 Ja es destinaran a aquest ús un solar a la cantonada dels carrers Carrasco 
i Formiguera i Primer de Maig i un altre ubicat a l’avinguda de Castellbisbal 
cantonada amb el carrer Francesc Rovira i Riba 

 
 

 
Solar a Carrasco i Formiguera amb Primer de 
Maig 

 
Ubicació a l’avinguda de Castellbisbal amb 
Francesc Rovira i Riba 

 
La Comissió territorial d’urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, presidida pel 
director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha aprovat 
definitivament avui una modificació del planejament de Rubí (Vallès occidental) que 
possibilitarà la construcció d’allotjaments dotacionals a tot el municipi, començant per 
dos solars en concret. Un d’ells es troba a la cantonada dels carrers Carrasco i 
Formiguera i Primer de Maig i un altre, a l’avinguda de Castellbisbal cantonada amb 
el carrer Francesc Rovira i Riba. 
 
Els allotjaments dotacionals són habitatges amb serveis comuns pensats per a 
estades temporals de col·lectius amb necessitats específiques, com gent gran, joves 
o persones vulnerables. Els edificis que els acullen sovint tenen també altres 
equipaments, sanitaris o assistencials, que els complementen. L’Ajuntament de Rubí 
està treballant el seu Pla local d’habitatge, on es recull la necessitat de facilitar 
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habitatge assequible a la població i assenyala aquest tipus de pisos com una de les 
vies per aconseguir-ho.  
 
Així, es modifica el planejament del municipi per admetre l’ús d’allotjament dotacional 
en tots els equipaments públics sense ús concretat o quan aquest ús sigui sanitari-
assistencial. En equipaments privats també es podran admetre allotjaments 
dotacionals però caldrà tramitar prèviament un Pla especial. En les plantes baixes dels 
edificis on es construeixin allotjaments dotacionals s’hi podran situar serveis socials, 
culturals, sanitaris, assistencials o administratius que els complementin. 
 

Aquest ús d’allotjament dotacional ja s’assigna a dos solars municipals: un a la 
cantonada dels carrers Carrasco i Formiguera i Primer de Maig i un altre ubicat a 
l’avinguda de Castellbisbal cantonada amb el carrer Francesc Rovira i Riba. 
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