La teva acreditació
per accedir
al Mercat
El carnet identifica els nostres clients
com a professionals davant el Mercat i
els seus socis.

Horari de venda:
Dilluns, dimecres i divendres
de 8 a 13 hores.
Horari d’oﬁcina i atenció telefònica:
De dilluns a divendres de 8 a 16 hores.

A més, és una targeta digital que obre
les portes automàtiques de la Venda
Directa, facilita el control d’accés
i d’aforament, i permet fer ús de serveis
comercials a mida com són el grupatge,
la gestió de comandes, el dipòsit
24h/7dies, el Mercat Mòbil, etc.

Identifica’t
quan vinguis
al Mercat

És imprescindible
Sense carnet, i per tant, sense estar
registrat al Mercat, no es pot accedir
a la Venda ni als nostres serveis.
Identifica’t sempre quan vinguis
al Mercat. Mostra el teu carnet
de forma ben visible.
I recorda: Cal renovar-lo cada
any actualitzant la documentació
aportada a l’alta.

MERCAT DE FLOR
I PLANTA ORNAMENTAL
DE CATALUNYA
Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya, SAT
Av. Beniamino Farina 135 - 08340 Vilassar de Mar (BCN)

Si ets professional,
registra’t per obtenir
el carnet que t’obre portes
i et permet l’accés a tots
els nostres serveis

Tel. 937 500 000 - mercatﬂor@mercatﬂor.cat
mercatﬂor.cat

MERCAT DE FLOR
I PLANTA ORNAMENTAL
DE CATALUNYA

La targeta de client

Mercat majorista
per a professionals
del sector de flor
i planta

El carnet de comprador és l’acreditació
necessària, personal i instransferible, que
permet l’accés a la Venda Directa així com
fer ús dels diferents serveis comercials i
formatius del Mercat de Flor i Planta.

Qui pot comprar
al Mercat?
Per ser client del Mercat és necessari
demostrar ser professional de la floristeria,
la jardineria, la decoració, el paisatgisme,
l’organització d’esdeveniments o comptar
amb un comerç en el qual s’hi permet la venda
de flors i plantes. Cal acreditar-ho mitjançant
l’epígraf de l’IAE.
Epígrafs autoritzats:
432 / 612.2 / 652.4 / 653.1 / 653.3 / 659.7 / 659.9
662.2 / 663.9 / 671 / 681 / 854 / 899 / 911 / 912
921.1 / 961.3 / 966.2 / 979.2 / 989.2 / 999

Donar-se d’alta
El Mercat de Flor i Planta Ornamental
de Catalunya som un mercat majorista
en origen de comercialització de flor,
planta i els seus complements per a
professionals del nostre sector.
Comptem amb 8.000 m de superfície
de venda directa amb més de
300 parades, a les quals cal sumar-hi
magatzems i oficines des d’on oferim
un conjunt de serveis comercials,
informatius i de formació per als
nostres socis, usuaris i clients.
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Per registrar-se i disposar del carnet que
permet l’accés a la Venda Directa
i als diferents serveis del Mercat, cal aportar
els següents documents:

Ets florista?
Jardiner? Treballes
amb flors i plantes?
Vine al Mercat.
Gaudiràs de molts
avantatges
i serveis exclusius
per a professionals.

Model 036 o 037 (Alta Censal d’Empresaris
i Professionals de l’Agència Tributària)
DNI i últim rebut d’autònom. (Persona física)
NIF i rebut recent d’impost. (Empresa)

Tarifes
Alta/Renovació Titular
(inclou accés 1 vehicle) ..................................... 30€
Identificador persona addicional ................. 10€
Accés pàrquing vehicle addicional .............. 10€

Preus vigents a partir de l’1 de gener de 2022

