
Assumpte: edifici de l’ajuntament de Moià, “Can Rocafort”

Sol·licitant: Regidoria d’urbanisme i territori

Expedient: 1572/2016

En relació  a  l’edifici  de l’ajuntament  de Moià,  “Can Rocafort”   situat a la  plaça Sant 

Sebastià nº1.

I N F OR M E  T È C N I C

L’edifici de l’ajuntament de Moià, “Can Rocafort”, té les següents dades:

- Situació: Plaça de Sant Sebastià, 1

-Superfície total construïda: 1.622,01 m2 + 56,50 m2 terrasses i  balcons (50%), 

que es desglossa en:

   Planta baixa:          439,56 m2

   Planta entresol:          317,18 m2 + 16,64 m2 terrassa (50%)

   Planta primera:          390,94 m2 + 25,64 m2 terrassa i balcons (50%)

   Planta altell: 123,56 m2

   Planta sota coberta: 350,77 m2 + 14,22 terrassa

- Superfície total útil:                1.231,72 m2 que es desglossa en:

   Planta baixa:          292,39 m2

   Planta entresol:          231,78 m2

   Planta primera:          294,73 m2 

   Planta altell:  96,60 m2

   Planta sota coberta:          316,22 m2 

- La planta baixa és l’espai d’accés a l’edifici. A més a més l’edifici disposa de 

planta entresol, planta primera, altell i planta sota coberta.

-Tipologia d’ordenació: Es tracta d’un edifici que ocupa la totalitat de la parcel·la 

que queda delimitada per carrers.

-Conservació: Es requereixen actuacions en caràcter d'urgència, per poder complir 
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requeriments funcionals.

-Fites: La cara nord de l’edifici i la zona d’accés al mateix és a través de la plaça 

de Sant Sebastià. La cara sud dóna directament a la plaça de Can Rocafort. I les 

cares est i oest de l’ajuntament limiten amb els Carrer del Forn i Carrer de les 

Joies, respectivament.

- Referència cadastral : 5195201DG2259N0001QI.

- Inscripció registral: El bé es troba inscrit en el Registre de la Propietat núm.4 de 

Manresa, en el Tom 2539, Llibre 110, Foli 98, Finca 4546, Inscripció 1ª.

- Segons dades facilitades per l’arxiu municipal aquests béns estan donats d'alta a 

l'Inventari Municipal a partir del 31 de desembre de 1992.

Aquest  és l’informe que emet el  tècnic  que ho subscriu,  segons el  seu lleial  saber  i  

entendre, l’ajuntament amb el seu millor criteri decidirà.

Moià, 23 de novembre de 2016.

Serveis tècnics municipals,

Arquitecte municipal de l’Ajuntament de Moià

David Serrabassa i Ferrer

Ref: dsf

Signat digitalment
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