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REGLAMENT D’ÚS DE L’ESPAI CAN RIUS 
 
 
 
1. Objecte: 
 
Després de les obres de rehabilitació de l’edifici del pavelló de l’antic balneari de can 
Rius es disposa d’un nou equipament municipal ubicat en un emplaçament estratègic 
com és el nucli històric de Caldes de Montbui. 
El pavelló és un volum simple de l’última meitat del segle XIX que es connecta amb la 
resta del balneari per un passadís en forma de llotja tancada, oferint una esplèndida 
façana a la riera de Caldes. Cal destacar la galeria de grans finestrals de vidre, la sala 
menjador de grans dimensions i la planta baixa que s’utilitzava com a cuines. 
Aquest reglament preveu amb caràcter general la regulació de l’ús dels espais de l’antic 
pavelló de can Rius. 
 
2. Espais: 
 
En funció del diferent ús, bàsicament, cal diferenciar dos espais en aquest equipament: 
 

 Sala Noble 
 Sala de les Cuines 

 
2.1. Sala Noble: 

 
La Sala Noble es reserva per a la celebració d’actes oficials de la corporació (actes 
culturals, socials, etc.) i tots aquells organitzats per les entitats locals i particulars que 
sigui aconsellable realitzar en aquest espai. 
 
Igualment, per la seva naturalesa formal, podran tenir-hi lloc les cerimònies de 
casaments civils (i altres similars) en la mesura que els contraents ho sol·licitin i en 
sigui compatible la celebració amb els actes previstos per l’Ajuntament en aquesta sala. 
En aquest cas serà aplicable el preu públic corresponent. 
 
Poden igualment tenir lloc en aquesta sala actes organitzats per empreses, societats o 
entitats, i que tinguin un caràcter directament o indirectament lucratiu (àpats d’empresa, 
casaments, presentacions de campanyes publicitàries, trobades, convencions, cursos 
d’ empresa, etc.) , ja sigui per la naturalesa de l’entitat o de l’acte en si mateix. Aquests 
supòsits comporten l’obligatorietat del pagament del preu públic corresponent. 
 
Les activitats de restauració, en tots els casos,  hauran de prestar-se obligatòriament 
per mitjà d’empreses o professionals del sector per tal de garantir les mínimes 
condicions sanitàries i de seguretat alimentària. Totes les sol·licituds d’activitats de 
restauració hauran d’adjuntar l’acreditació professional corresponent. 
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Queden exclosos expressament de l’ús previst per a aquest espai els actes de litúrgia 
religiosa i tots aquells que per la seva organització i/o desenvolupament no es 
considerin adients al caràcter emblemàtic de la sala noble.  
 

2.2. Sala de les Cuines: 
 
Es pretén oferir uns espais als ciutadans i a les ciutadanes de Caldes de Montbui per 
desenvolupar-hi accions cíviques, socials, culturals, esportives, de lleure i d’altres que 
tinguin interès públic, així com afavorir la participació en aquells assumptes de la 
comunitat que fomentin la difusió de valors i la convivència intercultural, generacional i 
associativa. 
Aquest espai es destinarà bàsicament a desenvolupar-hi activitats programades per 
l’Ajuntament i per les entitats de Caldes de Montbui. 
Les activitats programades per entitats locals degudament constituïdes estaran 
exemptes del pagament del preu públic corresponent. 
Les autoritzacions d’un espai de manera continuada tindran una durada màxima d’un 
any (de setembre a agost)  i no crearan cap dret, precedent, avantatge o reserva per a 
anys o ús posterior a la seva finalització.  
 
3. Sol·licituds: 
 
L’entitat o particular que demani l’ús de les sales ho sol·licitarà per escrit al Registre 
Municipal, amb una antelació mínima de 15 dies naturals. Caldrà aportar la informació 
suficient per avaluar la sol·licitud, assenyalant una persona responsable de l’activitat i 
amb totes les dades que permetin una clara identificació de l’entitat promotora. 
L’Ajuntament podrà sol·licitar la documentació complementària que estimi pertinent.  
 
 
4. Altres normes i aspectes a tenir en compte: 
 

4.1. No està permès el consum de tabac dins de l’equipament. 
 

4.2. Totes les entitats organitzadores hauran de tenir subscrita la preceptiva 
assegurança de responsabilitat civil i fer-se responsable dels danys que pugui 
ocasionar l’activitat per la conducta dels assistents a l’acte o activitat als béns, 
les instal·lacions, les infraestructures o a terceres persones. Caldrà signar un 
document específic d’acceptació d’aquesta condició d’ús. 

 
4.3. L’Ajuntament podrà negar l’autorització d’ús de sales quan l’activitat pugui 

causar molèsties evidents a la resta d’usuaris o als veïns de l’equipament, fins i 
tot en aquells casos en què l’autorització ja s’hagi concedit, però que 
posteriorment es demostri que l’activitat comporta riscos o molèsties no 
notificades prèviament. S’estableix com a horari màxim per a la realització 
d’activitats amb música les 24.00 hores. 

 
4.4. Extingida l’autorització d’ús, les entitats o associacions han de deixar lliures els 

espais utilitzats i en les mateixes condicions de conservació, neteja i 
funcionament en què els van rebre. En el cas d’incompliment amb la neteja, 
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conservació i funcionament dels espais cedits, l’Ajuntament actuarà d’ofici 
repercutint posteriorment el cost d’aquesta actuació a l’entitat responsable. 

 
4.5. A tota publicitat o document referent a les activitats que es duran a terme, hi 

haurà de constar la col·laboració de l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
mitjançant la fórmula següent: “Amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui” i el logotip i anagrama oficial. 

 
4.6. Les sales disposen del material descrit a l’annex 1.  

 
 
ANNEX 1 
 
Material disponible Sala Noble: 

 
• 120 cadires 
• 3 taules rectangulars d’1.80 x 0.80 metres 
• Equip de megafonia:  

o 4 caixes de so 
o Lector de CD 
o Etapa de potència  
o Equalitzador  
o Taula de so  
o Micròfon de mà sense fils  
o Micròfon amb peu 
o 2 micròfons de sobretaula 

• Equip de vídeo: 
o Pantalla portàtil de 3 x 2 metres 
o Projector i taula 
o Lector DVD 

• Tarima de 5 x 4 metres i escala   
 
Material disponible Sala de les Cuines: 

 
• 60 cadires 
• 3 taules rectangulars d’1.80 x 0.80 metres 
• Equip de megafonia:  

o 4 caixes de so 
o Lector de CD 
o Etapa de potència  
o Equalitzador  
o Taula de so  
o Micròfon amb peu 
o 2 micròfons de sobretaula 

 
 
  


