
 
 
 

Normes de funcionament i convivència 
 
L’Espai Navata Coworking neix per donar resposta a les noves necessitats de treball a 
l’Empordà Interior, amb la voluntat d’apostar per a les polítiques actives de la 
ocupació, dinamitzar econòmicament el territori i remodelar el paisatge de la iniciativa 
empresarial i la innovació.  
 
L’Espai de Coworking està ubicat al primer pis de l’edifici del Sindicat, Carrer La Creu 
número 13 de Navata. És un local on diferents professionals comparteixen despeses, 
recursos i serveis amb altres professionals.  
 
 

Accés i horaris 
 
L’accés és lliure, previ consentiment dels gestors de l’espai. L’horari de l’ús dels espais 
serà preferentment de 8’30h a 17’00h, els dies laborables, de dilluns a divendres, i de 
de 8’30 a 15’00h durant el mes d’agost. 

  
Ambient de treball 

 
 A l’Espai Coworking de Navata ens basem en el sentit comú: sigues amable i 

respectuós amb els teus companys. No es toleren comportaments poc 
professionals o amb malícia.  

 Respecte als altres i a les seves diferències. Tingues en compte que a l’Espai 
Coworking formarem una comunitat i esperem gent de perfils molt diversos.  

 Si estàs de pas o vens només a vegades, presenta’t quan arribis.  

 Mostra’t disposat a oferir i rebre l’ajuda dels demés, respectant sempre la seva 
feina.  

 Fes saber a la resta del grup quins són els teus moments ideals per col·laborar, i 
respecta els dels demés.  

 Utilitza auriculars per gaudir de la teva musica o emissora de radio preferida. 
També és una forma subtil d’indicar que no estàs lliure.  

 Respecte l’espai i deixa’l tal i com l’has trobat. Deixa les coses com estan. Si es 
trenca material comunica-ho.  

 No deixis objectes personals desperdigats o desatesos en les zones comunes.  

 Aquest és un espai de treball obert. Excepte els membres fixes, cap altre 
membre té dret d’ús d’una zona determinada de treball.  



 Pots mantenir converses telefòniques o amb altres companys des de la teva 
àrea de treball, però per a video-conferències o trucades de llarga durada, 
confidencials o pujades de to, hauràs de buscar espais aïllats (per exemple, una 
sala de reunions buida o sortir a l’exterior).  

 Com a norma general, intenta no fer soroll i parlar en veu baixa en les zones 
comunes.  

 Els visitants són sempre benvinguts (acompanyats per membres)  

 Fes un ús racional de la xarxa d’Internet que compartim. Pots descarregar 
continguts i aplicacions (legals), però no es permet col·lapsar-la, ni tampoc 
l’enviament d’SPAM.  

 No es pot fumar. A fora no llencis les burilles al carrer, utilitza els cendrers.  

 No s’admeten animals de companyia.  

 Intenta mantenir una relació amb la resta de companys. Ets lliure de portar te, 
cafè, o menjar per compartir amb la resta.  

 Si es presenten conflictes amb algú... et recordem que no estem a l’escola. Així 
que comportem-nos com adults.  

 
Sostenibilitat 
 
Un dels principals valors del moviment coworking és la sostenibilitat. Si us plau, posa 
de la teva part i intenta estalviar.  
 

• Apaga els llums quan abandonis una sala 
• Apaga els aparells que no s’estan utilitzant (encara que no els hagis encès tu) 
• Apaga o suspèn l’activitat dels equips, pantalles i dispositius quan no els 

estiguis utilitzant 
• Tanca les portes a l’entrar o sortir per mantenir la temperatura en els diferents 

espais 
• Redueix el consum de paper (no imprimeixis materials que puguin arxivar-se o 

difondre’s digitalment)  
• Reutilitza el paper imprès com a borrador. 
• Recicla en els diferents cubells de brossa i contenidors de paper, envasos, 

cartutxos i piles, etc... 

 
Altres 

 
• Els esdeveniments programats per la organització es poden realitzar fora 

l’horari laboral. S’informarà a la comunitat puntualment per si els resulten 
interessants.  

• Pots utilitzar l’espai per esdeveniments promoguts per tu mateix, però cal que 
primer ho consultis amb els gestors.  

• Encara que el coworking no és un esport de risc, hi ha diferents farmacioles 
disponibles que es poden utilitzar si hi ha necessitat 

• Informa’ns si prens mal a l’espai, però els gestors no es responsabilitzen dels 
danys que puguis patir (tu o el teu material) en la seva utilització.  



• De fet, eximeixes la responsabilitat de l’Ajuntament de Navata i el Consorci 
Salines Bassegoda per qualsevol lesió o dany sofert per tu o els teus equips. Per 
el contrari seràs considerat responsable de qualsevol dany que ocasionis a les 
instal·lacions o a qualsevol altre dels membres durant la teva estància.  
 

• Els gestors de l’Espai Coworking Navata:  
o Ens reservem el dret d’admissió 
o Ens reservem el dret d’expulsar a qualsevol en qualsevol moment 
o Si et demanem que marxis, ho hauràs de fer de forma immediata 
o La renovació dels serveis és un privilegi, no un dret. Les decisions dels 

gestors respecte a la permanència o renovació són definitives i 
concloents i els pagaments realitzats prèviament no són reemborsables.  

 
Aquestes normes es poden modificar si resulta necessari. S’informarà de qualsevol 
canvi puntual.  
 
Si se’t acudeix qualsevol idea per tal de millorar ens ho pots comunicar personalment o 

bé escriure un correu a coworking@salines-bassegoda.org  

Navata,  9 de Desembre de 2014 
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