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F O R M A C I Ó N

F U T U R O
E M P R E G O

O CDL de O Torrón, impulsado 
pola Concellería de Emprego e 
Formación de Salceda de Caselas, 
pon á vosa disposición un 
conxunto de instalacións e 
servizos para axudar a crear o teu 
futuro.

O Torrón, s/n (Entenza)

36471 Salceda de Caselas

Teléfono: 986 347 864

Fax: 986347749

Email: tenenciadealcaldia@salcedadecaselas.es

Web: www.salcedadecaselas.es



1. Viveiro de empresas
O noso obxectivo é ofrecer un espazo e uns servizos de 
formación, asesoramento e acompañamento a todo aquel 
que teña unha idea emprendedora. Disporás de oficina 
equipada con mobiliario e equipo informático, salas para 
cursos e reunións, acceso a internet de balde e servizo de 
correo e recepción de mensaxería. A túa empresa nacerá 
nun entorno activo e con todos os recursos ó teu alcance 
para que se consolide con éxito.

2. Aulas de formación
Equipadas con todos os mecanismos e última tecnoloxía 
para garantir o máximo rendemento.

- Aula polivalente.
- Aula de novas tecnoloxías.
- Aula de hostalería.
- Taller de carpintería.

3. Salón de actos

4. Sala de reunións

5. Zona de descanso

INSTALACIÓNS

1. Apoio á creación de empresas
Asesorámoste en todas as fases da constitución da túa 
actividade, axudándote a elaborar o plan de empresa, 
subvencións e toda clase de trámites. Terás toda a 
información empresarial que precises. 

2. Cursos de formación
Un amplo catálogo de formación a través do Plan de 
Formación Municipal, Aula CeMIT e Aula Mentor, co 
obxectivo de promover a empregabilidade dos veciños e 
veciñas. 

3. Bolsa de emprego municipal
Seguimento da situación do demandante, xestión de 
curriculos, formación específica para usuarios da bolsa, 
taboleiro de anuncios con ofertas de emprego e axuda en 
todas as xestións co servizo público de emprego.

4. Aluguer de espazos
Aulas, salón de actos e sala de xuntas.

SERVIZOS

abrindo portas...


