Nota de premsa
El Viver d’Empreses de Salt impulsa noves
modalitats per a negocis de nova creació i per a
activitats amb més de quatre anys d’antiguitat
La modalitat emprenedoria tindrà preus bonificats per negocis de nova creació i la modalitat
consolidació està pensada pels negocis de més de quatre anys d’antiguitat i persones
treballadores per compte aliè
El Coworking i Viver d’Empreses Creativoculturals de Salt ha posat en funcionament dues
noves modalitats per accedir a l’espai per tal de poder donar resposta a les demandes del teixit
empresarial del territori sorgides arran de la situació de la Covid-19.
En aquest sentit, la modalitat emprenedoria conserva els preus bonificats per aquells projectes
de nova creació o amb una activitat de menys de quatre anys d’antiguitat. La durada de la cessió
d’us dels espais serà de quatre anys, prorrogables anualment, amb un màxim de sis anys en
total, si es justifiquen una sèrie de requisits com la vinculació amb Salt o la creació d’ocupació.
Per altra banda, la modalitat consolidació, està pensada pels negocis de més de quatre anys
d’antiguitat o per persones treballadores per compte alié que necessitin un espai on treballar
degut a les mesures de teletreball. La durada de la cessió d’ús dels espais serà de dos anys
com a màxim i improrrogables.
El regidor de Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament de Salt, Toni Vidal, explica que “durant els
darrers mesos hem anat adaptant els serveis dels Viver a la situació i efectes provocats
per la Covid-19 i ara fem un pas més a les dues noves modalitats d’allotjament. L’objectiu
no és un altre que continuar donant donar suport al teixit empresarial del municipi i el seu
entorn”.
Un espai adaptat i polivalent
Situat a la Factoria Cultural ComaCros, el Viver d’Empreses de Salt ofereix als usuaris serveis
d’internet, ús gratuït de sales de reunions i neteja diària inclosos a la taxa, i a part, el servei de
reprografia. L’espai s’ha equipat amb mampares de vidre i s’han separat les taules per
assegurar la distància de seguretat entre els usuaris i, així complir amb les mesures sanitàries.
Actualment el Viver d’empreses de Salt té disponibles mòduls de coworking amb una taxa de
100€/mes en la modalitat emprenedoria i de 120€/mes en la modalitat consolidació. Es pot
visitar l’espai a través de visites concertades i demanar més informació al telèfon 972 24 91 70 o
per correu electrònic elviver@salt.cat.

