
 
 

 

 

Conveni de col·laboració entre b.free! i VIA T de Tarragona 
 

NOU SERVEI DE TAX FREE DIGITAL PER ALS NOSTRES 
COMERÇOS! 

 

Hem arribat a un acord de col·laboració amb la fintech 
espanyola b.free! per oferir als nostres comerços un servei 
gratuït de Tax Free digital. Gràcies a aquest conveni amb 
la companyia pionera del Tax Free Digital a Espanya, 
farem una proposta de valor afegit als nostres associats. 
b.free! és una plataforma àgil, còmoda i innovadora: una 
eina 100% digital que permetrà als nostres comerços 
atreure clients de fora de la UE amb alt poder adquisitiu. 
 
 

LA SOLUCIÓ MÉS AVANÇADA DEL MERCAT PER ALS 
NOSTRES ASSOCIATS 
 

Com sabeu, des del passat 1 de gener, tots els comerços 
que emeten Tax Free, han de realitzar-ho desde 
plataformes connectades amb DIVA (sistema de segellat 
digital en aeroports). En paral·lel, en aquest nou escenari, 
tots els turistes estrangers (països de fora de la UE) que 
desitgin accedir a la recuperació del seu IVA han de 
realitzar obligatòriament el segellat digital. 
 

Gràcies a l'acord de col·laboració subscrit amb b.free !, 
oferim als nostres associats la solució més avançada del 
mercat: una plataforma connectada a DIVA, 100% digital, 
totalment personalitzada i sense cap cost per al comerç. 
 

 
 
 



 
 

 

 

COM FUNCIONA B.FREE! AL TEU COMERÇ? 
 

b.free! és l'única plataforma tecnològica que ofereix un 
servei 100% digital: comprar, segellar (màquina DIVA de 
l'aeroport) i cobrar directament al mòbil 
 

La plataforma es compon de dues parts: el programari per 
al teu comerç, (sense cap tipus de cost) i l'app que utilitza 
el turista (disponible, de forma gratuïta, en iOS i Android). 
 

Operar amb b.free! al teu establiment és molt senzill: 
 

La plataforma ofereix diferents opcions per emetre el TAX 
FREE en el moment de la compra. És un procés àgil i 
còmode per al venedor. 
 

El client del comerç (turista de fora de la UE) rep al seu 
mòbil tots els formularis de TAX FREE de les compres 
realitzades -de forma clara i organitzada- i pot validar 
digitalment a l'aeroport, a la màquina DIVA. Un cop 
realitzat el segellat digital, cobrarà l'import directament al 
seu mòbil, sense comissions addicionals. 
 


