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SECURITAS DIRECT 
80 % de descompte en el sistema de seguretat. Estudi gratuït.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2278

TODAVÍA MÁS BARATO - PALSON: 
55 % de descompte en productes de la marca PALSON comprats a la botiga de Collbató.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2238

MANUEL J. MORA  (l’Hospitalet de Llobregat)
Servei de fotografies i vídeos. Descompte del 10 % sobre tarifes publicades.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2138

FOTOGRAFIA GATIUS (Tàrrega)
Descompte del 10 % en revelatges, accessoris i marcs per a retrats
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=82

CENTRE ODONTOLÒGIC DOCTORS MIRAVÉ (Barcelona)
Pòlissa dental familiar sense quota, amb serveis gratuïts, com ara visites odontològiques, 
higiene dental anual, revisions odontològiques, visites d’urgència…, i tarifes preferencials.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2318

CENTRE ODONTOLÒGIC DOCTORS IDZI & FERNÁNDEZ (Vilafranca del Penedès)
Descompte del 5 % sobre el preu per a tots els tractaments al centre Primera visita + 
ortopantomografia gratis. 50 % de descompte en higiene dental.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2239

CLÍNICAS ABADEN  (centres a Girona, Tarragona, Lloret de Mar, Blanes, 
Barcelona –Sants, Vall d’Hebron i Diagonal– i Vilanova i la Geltrú) 
Primera visita gratuïta amb revisió dental. 20 € per higiene dental. Descompte del 20 % 
en els tractaments d’odontologia conservadora, periodòncia, cirurgia i radiologia, i un 10 % 
en els tractaments d’implantologia, ortodòncia i pròtesis.
Vegeu-ne el detall: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2399

CLÍNICA DENTAL ROSETTI (Sant Cugat del Vallès i Santa Maria de Palautordera)
Descompte del 10 % en tots els preus.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=254

CENTRE DENTAL MOLINS DE REI, SCP  (Molins de Rei)
Descompte del 15 % sobre les tarifes. Primera visita gratuïta i preferència d’atenció en 
horaris laborals.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=463

CLÍNICA SANIDENT (dos centres a Sabadell).Descompte del 20 % sobre tarifes.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=420  
                                         www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=388

CLÍNICA DENTAL BASI (Sant Feliu de Llobregat). Descompte del 10 % sobre les tarifes.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=592

CENTRE DENTAL FONTVERDA (Granollers) i BELENUS DENTAL (Mataró)
Primera consulta, revisió, diagnòstic i pressupost gratuïts. Higiene dental: 15 €. 10 % en 
implants osteointegrats complets, 15 % en ortodòncies i 20 % a la resta de tractaments.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=959  
                                                    www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=960

ALBA CLÍNICA DENTAL (centres a Tarragona i Reus)
35 % de descompte en funció del tractament. Gratuït: primeres visites (general, d’ortodòncia, 
d’urgències…), empastaments provisionals, anàlisi oclusal i poliments d’obturacions.
Vegeu-ne més detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=372  
                                              www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=127

INSTITUT DENTAL ILERDENT (Lleida)
Descompte del 10 % sobre preus de tarifa. Primera visita gratuïta.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=135

CLÍNICA DENTAL ALANIZ (centres a Tona i a Sant Joan de les Abadesses)
Primera visita, diagnòstic i estudis implantològics gratuïts. Descompte del 5 % sobre les 
tarifes en tots els tractaments. Preferència d’atenció en horaris laborables.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=585  
                                                    www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2158

CLÍNICA DENTAL INTEGRAL (Barcelona)
10 % de descompte en tots els tractaments, i visita i radiografia gratuïtes.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=128

CENTRE DENTAL VILANOVA (Vilanova i la Geltrú)
20 % de descompte sobre tarifes oficials del COEC. Gratis: primera visita i radiografia intraoral.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=103

LLAR I ELECTRODOMÈSTICS

FOTOGRAFIA

ODONTOLOGIA

Nous serveis i renovacions del semestre
Descomptes per a afiliats i afiliades de CCOO

RODI MOTOR SERVICES (diverses poblacions)
Revisions sense IVA (una revisió anual per matrícula) i descompte del 10 % en la mà 
d’obra i del 10 % en recanvis. Reparació gratuïta de punxades. 
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2398

TALLERS DE REPARACIÓ
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ÀNGEL PEDRA i EULÀLIA RUIZ (Lleida)
Serveis de psiquiatria: primera visita, 55 €; visites successives, 35 € per sessió. Serveis de 
psicologia: primera entrevista, 45 €; visites successives, 40 € per sessió. 
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=473

AAP CENTRE PSICOTERAPÈUTIC (Vilanova i la Geltrú i Barcelona)
10 % de descompte sobre els preus de tarifa i primera visita gratuïta.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=207

GRUP 7 PSICÒLEGS (Barcelona)
Descompte del 20 % sobre tarifes oficials (teràpia individual, de parella, informes, etc.)
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=253

FISIOLÍSTIC (l’Hospitalet de Llobregat)
Descompte del 25 % sobre els preus.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2358

FISIOTERÀPIA DOMFIS (l’Hospitalet de Llobregat)
Descompte del 25 % sobre els preus. 
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2338

FISIOART (Barcelona)
Serveis de fisioteràpia i rehabilitació. Descompte del 10 % sobre els preus.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2298

ENERGIMED (centres a Barcelona i Sant Adrià de Besòs)
Fisioteràpia, osteopatia i acupuntura. 
Fisioteràpia: primera sessió, 40 €, i següents, 35 €.
Osteopatia: primera sessió, 50 €, i següents, 45 €. 
Acupuntura a Barcelona: primera visita, 60 €, i consecutives, 45 €. A Sant Adrià: primera 
visita, 50 €, i següents, 35 €.
Vegeu-ne més detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=421 
                                             www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2118

CENTRE QUIROPRÀCTIC DR. MARC BONY (Mataró)
Primera cita informativa grupal i gratuïta. Segona visita amb el metge i estudi: 25 €. Preu 
per ajustament o tractament: 35 €. 
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=464

FISIOARTS (Sabadell)
Descompte del 12 % sobre els preus publicats al web.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2519

ÒPTICA AGUSTÍ (dos centres a Girona)
Revisió de la vista gratuïta (excepte retinografia) i mesurament de la pressió intraocular gratuïta.
Descompte del 20 % en ulleres graduades i de sol, i del 10 % en lents de contacte. 
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=599  
                                                    www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2458

VISTAOPTICA (centres a Barcelona, Badalona, Olot, Vic, Sant Cugat del Vallès, 
Sabadell, Rubí, Mataró, l’Hospitalet de Llobregat, Girona, Gavà, Cornellà de 
Llobregat, Castellar del Vallès i Vilanova i la Geltrú)
Condicions especials: ulleres graduades per 49 €, ulleres progressives per 149 € i audiòfons 
amb el 50 % de descompte, entre d’altres.
Vegeu-ne més condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2418 

PSICOLOGIA FISIOTERÀPIA I TERÀPIES NATURALS

ÒPTICA I AUDIÒFONS

Saps que tens molts avantatges i descomptes per 
ser afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya?
Vols saber-ne més? 
Clica aquí

Nous serveis i renovacions del semestre
Descomptes per a afiliats i afiliades de CCOO
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