
ANEMONE DIVING
• 15% descompte en sortida amb vaixell més ampolla d’aire
• 10% descompte en lloguer de material
• 15% descompte compra material MARES
Carrer Gregal, 28
Palamós (Cala La Fosca) – Girona
www.anemonediving.com
+34 722 507 272
info@anemonediving.com

ICTINIO DIVING CENTER PLATJA D´ARO
• 2x1 en sortides amb embarcació
• 2x1 en càrregues d’ampolles
Avinguda de Verona Terol, 25
17250 Platja d´Aro
www.ictinio.com
+34 670 001 742
ictinio@ictinio.com

SUPERDIVE TOSSA 
• 10% descompte en immersions
• 15% de descompte en lloguer de material
Carrer Lope Mateo, 1
17320 Tossa de Mar
www.superdivetossa.com
+34 972 341 741
hola@superdivetossa.com

DIVING TRITON LLAFRANC
• 25 euros sortida en vaixell + ampolla
• 20 euros sortida en vaixell + ampolla per les tardes
Plaça dels Pins, 3
17211 Llafranc
www.tritonllafranc.com
+34 972 302 426
+34 620 530 036
diving@tritonllafranc.com
        

AVANTATGES – DESCOMPTES 
LLICÈNCIA FEDERATIVA 2019

CENTRES DE BUSSEIG

Girona

SNORKEL DIVING CENTER
• 1€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de material 
 i càrregues d'aire
• 2€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de Material 
 i càrregues d'aire per imports superiors als 30€
• 5% de descompte en compres de material superiors a 30€
• 5% de descompte en lloguer d'apartaments (exceptuant juliol i agost)
Av.del Mar s/n "Mas Vermey"
17211 Llafranc 
www.snorkel.net
+34 972 302 716
snorkel@snorkel.net

DIVING CENTER CALA MONTJOI
• Descompte de un 5% en tots els serveis del centre de busseig, combinació 
 perfecte amb les estades en Cala Montjoi Ciutat de Vacances
• Descomptes en les estades en la Ciutat de Vacances
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

ROSSES SUB
• Un 10% de descompte, en les immersions (no incloent lloguer d’equips)
• Un 20% de descompte, en compres de material Cressi, en botiga
Carrer Mercè Rodoreda num 1 Local 6 (darrere Gasolinera BP) 
17480 Roses - Costa Brava (Girona)
www.rosessub.com
+34 972 255 269
+34 628 986 963
info@rosessub.com

CENTRE D´IMMERSIÓ PORT DE LA SELVA
• 3 sortides en barca + ampolla a preu de 2 
Carrer de l´Illa 9
17489 El Port de la Selva
www.cips-dive.com
+34 972 126 584
+34 629 319 001
info@cips-dive.com

SCUBA ALEGRE
• Descompte del 15% sobre el preu tarifa 2019 en totes les sortides 
 a Costa del Montgrí i Cap de Creus
Càmping la ballena alegre
17470 Sant Pere Pescador
www.scuba076.com
+34 646 587 303
+34 672 021 925
Scuba0.76@gmail.com

DIVERS CENTRE D´IMMERSIÓ – DIVING CENTER
• Preu sortides d´immersió a 25 euros
• 10% de descompte càrregues d’aire
Av. S'Agaró, 136 
17250  Platja d'Aro – Girona
www.diversdiving.net
+34 647 733 688
+34 972 826 640
divers_info@yahoo.es

SUBLIMITS DIVING CENTER SAN FELIU DE GUIXOLS
• 26 euros Sortides vaixell + ampolla
• 38 euros Sortides vaixell + equip complert
• 22 euros Sortides vaixell + ampolla (per a grups 7 persones)
• 18 euros Sortides cala + ampolla
Cristòfol Colom s/n , Edifici Joan I , local 10-11-12
17220 Sant Feliu de Guíxols
www.sublimis.com
+34 972 323 787
+34 650 707 047
info@sublimits.com

OCEANOS DIVING CENTER
• 15% de descompte en tots el serveis
Ronda Europa, 16
Cala Canyelles
17310 Lloret de Mar
www.oceanosdivingcenter.es
+34 608 434 831

DIVING & COMBAT
• Ampolles + instal.lacions a 12 euros / federat
• Sortida guiada a 21 euros / federat
• Lloguer d´equip complet + guia + ampolla a 36 euros / federat
Avda. Catalunya , 84
17320 Tossa de Mar
www.divingandcombat.com
+34 972 342 303
+34 629 732 794
info@divingandcombat.com

BLANES SUB
• Botella + aire a 25 euros / federat / una sortida
• Vaixell + botella + aire 40 euros / federat dos  sortides seguides (9.30 i 11.30)
• Sortides de tarda (mínim 4 persones)  
• Vaixell + botella  20 euros / federat
• Lloguer de material descompte del 10% 
www.blanes-sub.com
+34 646 962 056
centre@blanes-sub.com

DIVING CENTER LES ILLES 
• Descompte del 10% en totes les activitats d´immersió
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239
info@hotellesilles.com

BEGUR DIVE
• Immersió amb barca 28 euros ( el preu inclou botella, ploms i sortida amb barca)
Platja d´Aiguablava, 4
17255 – Begur
www.begurdive.com
+34 609 437 106
+34 972 623 796
info@begurdive.com

BLAUMAR
• 10% de descompte en compra de material
• 12 abonaments d´aire a preu de 10 
• 12 sortides en vaixell + ampolla a preu de 10
• 12 lloguer de material a preu de 10
Port Esportiu de Mataró
08301 Mataró 
www.blaumar.cat
+34 937 904 522
+34 639 119 093
info@blaumar.cat

SAITA DIVING BARCELONA
• Càrregues d´aire a 4 euros
• 12% de descompte en venda de material
Zona Fòrum, Moll de la Vela, 1
Sant Adrià de Besòs – Barcelona
www.saitadiving.cat
+34 687 537 329

MANATEE DIVING
• 10% de descompte en sortides amb embarcació, lloguer i venda 
 de material i càrregues de botelles
Passeig del Callao, 0
08301 Mataró
www.pitudiving.net
+34 937 907 893
+34 607 702 363
info@pitudiving.com

BUCEO HISPANIA
• 16 euros lloguer equip complet
Moll de Gregal s/n Panyol 1 Port Olímpic
08005 Barcelona
www.buceohispaniabarcelona.com
+34 685 337 788
info@buceohispaniabarcelona.com

AMETLLADIVING
• 25 euros immersió + ampolla + ploms + guia
• Abonament de 10 immersions a 200 euros
• Carregues de botelles a 5 euros
Carrer del Port s/n. Port Pesquer
43 860 L´Ametlla de Mar
www.ametlladiving.com
+34 677 669 132
+34 635 768 855
ametlladiving@gmail.com

CLUB DE BUCEO MAR DE HIELO
• Apliquen les mateixes condicions que tenen els afiliats i socis del club en tots 
 els serveis (sortides de busseig, lloguer, recàrrega d’ampolles d'aire, reparació
  d'equips, inspecció visual, timbrada de botelles i lloguer d'equips d'immersió
• 20% de descompte en venda de material
Port Esportiu de Tarragona LD-4 
43005 Tarragona
www.mardehielo.es
+34 644 759 565
info@mardehielo.es

SES TARRAGONA
• Entrada al Parc Subaquàtic de Tarragona, una quota d´entrada
 gratuïta per cada 10 accessos.         
Dic de Llevant, Parc Subaquàtic
43004 Tarragona
www.sestarragona.es 
+34 977 223 322  (Telèfon Oficina)
+34 977 244 719  (Telèfon Parc)
solicitudesbuceo@sestarragona.es
info@sestarragona.es 

ODYSEA DIVING
• Descompte del 15% en immersions simples (vaixell + botella)
• 20% de descompte en lloguer material
Port de Torredembarra, 5-7 bis, Pavilon D
43830 Torredembarra
www.odysea.cat
+34 663 656 921
info@odysea.ca

ALBATROS DIVING
• Un descompte del 10 % en les immersions
Carrer Xalox, 5
Cala Bona, Mallorca
www.albatros-diving.com/es
+ 34 971 586 807
info@albatros-diving.com

BADALSUB
• 4 euros càrregues d´aire
• 5% de descompte en compres de material
Rambla Badal 133
08028 Barcelona
www.badalsub.es
+34 934 221 829
badalsub@badalsub.es

EQSI GLOBAL S.L.
• Preus especials en el disseny i fabricació de components especials a mida 
 per a ser utilitzats en el busseig
• Suports per càmeres fotogràfiques i de video
• Plaques de connexió. Frames de Muntatge. Back plates d´alumini. 
 Peces especials fabricades en qualsevol material a mida
Carrer Juan de la Cierva , 15
Nivell 4 Local 18
Vilassar de Dalt
www.eqsi.eu
+34 639 251 235 (Jordi)
info@eqsi.eu 

NATURTEK
• Descompte del 10% en productes Halcyon a tots els federats
Carrer Abadia 9, baixos
43470 La Selva del Camp
www.halcyoneurope.com
+34 685 511 716
naturtek4@gmail.com

NAUTILUS DIVE CENTER
• Descompte : 15% descompte en preus en botiga
Carrer de les Acàcies, 61-63
08027 Barcelona
www.nautilusdivecenter.cat
+34 622 377 366
www.nautilusdivecenter.cat

FREATIC SPORTS SL. 
• 5% de descompte en venda de material
• 10% de descompte en revisions / manteniment de reguladors, 
 inspeccions d’ampolles.
• Carregues d´aire: preus especials (iva inclòs)
 ampolles d´aire fins 12 lit= 4 eur, ampolles d´aire 15 lit / 18 lit= 5 euros, 
 bibotelles d´aire= 8 eur
• Carregues de Nitrox 32: preus especials (iva inclòs
 botelles de Nitrox 32 fins 12 lit= 7 eur, botelles  de Nitrox 32 15 lit / 18 lit= 8 eur 
 i bibotelles de Nitrox 32= 12 eur
• Servei tècnic de APEKS, AQUALUNG, BEUCHAT, CRESSI, HOLLIS, MARES, OCEANIC,
 POSEIDON, SCUBATECH, SUEX, TECLINE, XDEEP, i també centre autoritzat per 
 a inspeccions visuals d’ampolles.
Carrer Castillejos, 166
08013 Barcelona
www.freatic@freatic.com
+34 934 615 970
freatic@freatic.com

SANNA CENTRE DE SALUT
• Certificats mèdics oficials per a la pràctica de les activitats subaquàtiques
Carrer Santa Eugenia, 163 baixos
17006 Girona
+34 972 239 905
+34 638 590 707
info@sanna.es

INSTITUT D´ESTUDIS MÈDICS
• Descompte de 5 euros als federats i les federades en les revisions mèdiques per 
 a la pràctica del busseig esportiu i professional. Cita prèvia
Carrer Salvador Espriu, 73-75, baixos
08005 Barcelona
www.iem-emergencia.com
+34 934 335 190
info@iem-emergencia.com

HCG SERVICIOS SANITARIOS
• Ofereix revisions mèdiques per a submarinisme a preus competitius 
 (45 euros / revisió). Disposa de 4 centres
HCG Sants - Les Corts: carrer Caballero 75-77 baixos , 08014 Barcelona
+34 932 805 277

HCG Badalona - Sant Adrià: carrer Simancas, 8 , baixos, 080918 Badalona
+34 933 835 559 - +34 932 805 277

HCG Horta - Nou Barris : carrer Sant Manuel, 11-13, baixos, 08031 Barcelona
+34 931 061 303  i  +34 932 805277

HCG l´Hospitalet de Llobregat: Av. Del Nord, 31, baixos , 08905 L´Hospitalet de Llobregat
+34 932 805 277 i +34932 805 277

www.hcgserviciossanitarios.com
+34 932 805 277
info@hcgserviciossanitarios.com

CENTRE MÈDICS CREU BLANCA
• 15% de descompte en certificats mèdics per a llicències esportives
• 15% de descompte en certificats mèdics per al permís de conduir
• 15% de descompte en tots els nostres serveis
Carrer Pelai, 40
08001 Barcelona
+34 934 121 212

Carrer Còrsega , 345
08037 Barcelona
+34 932 171 700

AXIS CENTRE MÈDIC
• 40% de descompte per als/les federats/des en les revisions mèdiques
Avinguda Diagonal, 312 – 314, baixos
08013 Barcelona
+34 934 573 572

CALA MONTJOI – CIUTAT DE VACANCES
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

PALBEACH
• 10 % de descompte en la contractació de places hoteleres per a una estada 
 mínima de dues nits
   Vàlid només per als membres actius de la FECDAS amb una llicència vigent 

Apartaments PAL BEACH PALAMÓS
+34 972 600 750

Apartaments RESIDENCIALSUPERSTOP PALAFRUGELL
+34 972 611 710

www.palbeach
+34 872 200 140
lloguers@palbeach.com

HOTELNIGHTS.COM
• 5% de descompte en la contractació de places d'hotel a través del portal 
 de reserves Hotelnights.com
Per accedir a l'oferta, cal contactar amb la FECDAS, que lliurarà el codi específic per a les
persones amb una llicència federativa en vigor.

www.hotelnights
+34 722 507 272  
 

HOTELIUS CLUB
• 10% de descompte en la contractació de places d´hotel a través del portal 
 de reserves Hotelius Club
www.hotelius.com

HOTEL LES ILLES
• Descompte del 10% en la facturació d´hotel reservat mitjançant la web del hotel
 (www.hotellesilles.com)
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239

BALEARIA
• 20% de descompte aplicable a la tarifa vigent (incloses les ofertes) durant tota 
 la temporada i subjecte a la disponibilitat de places. Vàlid per a totes les línies.
Vàlid per a totes les acomodacions. No acumulable a altres descomptes

Per reserves de grup (més de 20 passatger) hi ha tarifes especials per esportistes. Contactar 
amb grupos@balearia.com.

El/la federat/da haurà de presentar la seva llicència federativa del any en curs a l'hora d'adquirir 
el bitllet i d'embarcar perquè es pugui aplicar el descompte.

Codi per al descompte: 499230000.

www.balearia.com

ILLA FANTASIA
• 50% de descompte en els dies especials del soci ( federat /da + 3 acompanyants)
  (consultar les dates dels dies del soci)
• 10% de descompte especial de temporada 
www.fantasia.com

SUBEXPLOR
• Descompte : un 3% de descompte sobre el preu del paquet de busseig.
www.subexplor.com 
+34 980 10 20 21
+34 610 309 309 
irene@subexplor.com

ÒPTICA OLIVE
• 10% de descompte en Ulleres de busseig graduades
• 10% Òptica en general
• 10% Ulleres esportives
Carrer Creu Coberta 97
08014 Barcelona
www.optisub.es
+34 934 315 407 
oliver@optisub.es

QSTAR
• 10% de descompte en la tarifa dels cursos de formació de conducció 
 de rovs i submergibles 
Port Fòrum
Carrer de La Pau, 12, Ronda Building R025 y R026, 
08930 Barcelona
www.qstar.es
+34  616 604 778
info@qstar.es  
 

ÒPTICA ARES
• 40 per cent de descompte en ulleres de sol; en ulleres graduades de nova col·lecció 
 i en canvis de vidres
• 45 per cent de descompte en vidres progressius d'alta gamma
• 50 per cent de descompte en ulleres de sol i 60 per cent de descompte en muntures
 de vidres graduats -en els productes de fora col·lecció
• 40 per cent de descompte en tots els productes del seu lloc web
Carrer Diputació , 290
08009 Barcelona
www.opticaares.com
+34 933 012 229
info@opticaresbarcelona.com

PODOLOGIA CLOT
• 20% de descompte en la contractació d´estudis biomecànics
• 20% de descompte en tractaments podo lògics
Carrer Clot, 64, entresol 1º
08018 Barcelona
www.podologiaclot.com
+34 932 322 628
estudisbiomecanics@gmail.com

VIENA 18
• 10% de descompte en tots els seus articles. Especialitzats en articles d’escriptura 
 (plomes de col·lecció, bolígrafs de disseny,...),  taller de reparació. Agendes,...
Carrer de Fontanella, 18
08010 Barcelona
+34 933 176 395
www.viena-18.jimdosite.com

CORNECLIMA S.L.
• Descompte del 10% al federats en totes les feines
• Instal.lacions integrals de naus industrials, oficines, locals i habitatges   
• Reformes, instal.lacions, reparacions i manteniment de calderes i aire condicionat
Avda. Barcelona, 17 
08970 Sant Joan Despí 
www.instalacionescorneclima.com
+34  933 755 848
+34  722 225 326
corneclimasl@hotmail.com
 



ANEMONE DIVING
• 15% descompte en sortida amb vaixell més ampolla d’aire
• 10% descompte en lloguer de material
• 15% descompte compra material MARES
Carrer Gregal, 28
Palamós (Cala La Fosca) – Girona
www.anemonediving.com
+34 722 507 272
info@anemonediving.com

ICTINIO DIVING CENTER PLATJA D´ARO
• 2x1 en sortides amb embarcació
• 2x1 en càrregues d’ampolles
Avinguda de Verona Terol, 25
17250 Platja d´Aro
www.ictinio.com
+34 670 001 742
ictinio@ictinio.com

SUPERDIVE TOSSA 
• 10% descompte en immersions
• 15% de descompte en lloguer de material
Carrer Lope Mateo, 1
17320 Tossa de Mar
www.superdivetossa.com
+34 972 341 741
hola@superdivetossa.com

DIVING TRITON LLAFRANC
• 25 euros sortida en vaixell + ampolla
• 20 euros sortida en vaixell + ampolla per les tardes
Plaça dels Pins, 3
17211 Llafranc
www.tritonllafranc.com
+34 972 302 426
+34 620 530 036
diving@tritonllafranc.com
        

SNORKEL DIVING CENTER
• 1€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de material 
 i càrregues d'aire
• 2€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de Material 
 i càrregues d'aire per imports superiors als 30€
• 5% de descompte en compres de material superiors a 30€
• 5% de descompte en lloguer d'apartaments (exceptuant juliol i agost)
Av.del Mar s/n "Mas Vermey"
17211 Llafranc 
www.snorkel.net
+34 972 302 716
snorkel@snorkel.net

DIVING CENTER CALA MONTJOI
• Descompte de un 5% en tots els serveis del centre de busseig, combinació 
 perfecte amb les estades en Cala Montjoi Ciutat de Vacances
• Descomptes en les estades en la Ciutat de Vacances
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

ROSSES SUB
• Un 10% de descompte, en les immersions (no incloent lloguer d’equips)
• Un 20% de descompte, en compres de material Cressi, en botiga
Carrer Mercè Rodoreda num 1 Local 6 (darrere Gasolinera BP) 
17480 Roses - Costa Brava (Girona)
www.rosessub.com
+34 972 255 269
+34 628 986 963
info@rosessub.com

CENTRE D´IMMERSIÓ PORT DE LA SELVA
• 3 sortides en barca + ampolla a preu de 2 
Carrer de l´Illa 9
17489 El Port de la Selva
www.cips-dive.com
+34 972 126 584
+34 629 319 001
info@cips-dive.com

AVANTATGES – DESCOMPTES 
LLICÈNCIA FEDERATIVA 2019

SCUBA ALEGRE
• Descompte del 15% sobre el preu tarifa 2019 en totes les sortides 
 a Costa del Montgrí i Cap de Creus
Càmping la ballena alegre
17470 Sant Pere Pescador
www.scuba076.com
+34 646 587 303
+34 672 021 925
Scuba0.76@gmail.com

DIVERS CENTRE D´IMMERSIÓ – DIVING CENTER
• Preu sortides d´immersió a 25 euros
• 10% de descompte càrregues d’aire
Av. S'Agaró, 136 
17250  Platja d'Aro – Girona
www.diversdiving.net
+34 647 733 688
+34 972 826 640
divers_info@yahoo.es

SUBLIMITS DIVING CENTER SAN FELIU DE GUIXOLS
• 26 euros Sortides vaixell + ampolla
• 38 euros Sortides vaixell + equip complert
• 22 euros Sortides vaixell + ampolla (per a grups 7 persones)
• 18 euros Sortides cala + ampolla
Cristòfol Colom s/n , Edifici Joan I , local 10-11-12
17220 Sant Feliu de Guíxols
www.sublimis.com
+34 972 323 787
+34 650 707 047
info@sublimits.com

OCEANOS DIVING CENTER
• 15% de descompte en tots el serveis
Ronda Europa, 16
Cala Canyelles
17310 Lloret de Mar
www.oceanosdivingcenter.es
+34 608 434 831

DIVING & COMBAT
• Ampolles + instal.lacions a 12 euros / federat
• Sortida guiada a 21 euros / federat
• Lloguer d´equip complet + guia + ampolla a 36 euros / federat
Avda. Catalunya , 84
17320 Tossa de Mar
www.divingandcombat.com
+34 972 342 303
+34 629 732 794
info@divingandcombat.com

BLANES SUB
• Botella + aire a 25 euros / federat / una sortida
• Vaixell + botella + aire 40 euros / federat dos  sortides seguides (9.30 i 11.30)
• Sortides de tarda (mínim 4 persones)  
• Vaixell + botella  20 euros / federat
• Lloguer de material descompte del 10% 
www.blanes-sub.com
+34 646 962 056
centre@blanes-sub.com

DIVING CENTER LES ILLES 
• Descompte del 10% en totes les activitats d´immersió
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239
info@hotellesilles.com

BEGUR DIVE
• Immersió amb barca 28 euros ( el preu inclou botella, ploms i sortida amb barca)
Platja d´Aiguablava, 4
17255 – Begur
www.begurdive.com
+34 609 437 106
+34 972 623 796
info@begurdive.com

BLAUMAR
• 10% de descompte en compra de material
• 12 abonaments d´aire a preu de 10 
• 12 sortides en vaixell + ampolla a preu de 10
• 12 lloguer de material a preu de 10
Port Esportiu de Mataró
08301 Mataró 
www.blaumar.cat
+34 937 904 522
+34 639 119 093
info@blaumar.cat

SAITA DIVING BARCELONA
• Càrregues d´aire a 4 euros
• 12% de descompte en venda de material
Zona Fòrum, Moll de la Vela, 1
Sant Adrià de Besòs – Barcelona
www.saitadiving.cat
+34 687 537 329

MANATEE DIVING
• 10% de descompte en sortides amb embarcació, lloguer i venda 
 de material i càrregues de botelles
Passeig del Callao, 0
08301 Mataró
www.pitudiving.net
+34 937 907 893
+34 607 702 363
info@pitudiving.com

BUCEO HISPANIA
• 16 euros lloguer equip complet
Moll de Gregal s/n Panyol 1 Port Olímpic
08005 Barcelona
www.buceohispaniabarcelona.com
+34 685 337 788
info@buceohispaniabarcelona.com

AMETLLADIVING
• 25 euros immersió + ampolla + ploms + guia
• Abonament de 10 immersions a 200 euros
• Carregues de botelles a 5 euros
Carrer del Port s/n. Port Pesquer
43 860 L´Ametlla de Mar
www.ametlladiving.com
+34 677 669 132
+34 635 768 855
ametlladiving@gmail.com

CLUB DE BUCEO MAR DE HIELO
• Apliquen les mateixes condicions que tenen els afiliats i socis del club en tots 
 els serveis (sortides de busseig, lloguer, recàrrega d’ampolles d'aire, reparació
  d'equips, inspecció visual, timbrada de botelles i lloguer d'equips d'immersió
• 20% de descompte en venda de material
Port Esportiu de Tarragona LD-4 
43005 Tarragona
www.mardehielo.es
+34 644 759 565
info@mardehielo.es

SES TARRAGONA
• Entrada al Parc Subaquàtic de Tarragona, una quota d´entrada
 gratuïta per cada 10 accessos.         
Dic de Llevant, Parc Subaquàtic
43004 Tarragona
www.sestarragona.es 
+34 977 223 322  (Telèfon Oficina)
+34 977 244 719  (Telèfon Parc)
solicitudesbuceo@sestarragona.es
info@sestarragona.es 

ODYSEA DIVING
• Descompte del 15% en immersions simples (vaixell + botella)
• 20% de descompte en lloguer material
Port de Torredembarra, 5-7 bis, Pavilon D
43830 Torredembarra
www.odysea.cat
+34 663 656 921
info@odysea.ca

ALBATROS DIVING
• Un descompte del 10 % en les immersions
Carrer Xalox, 5
Cala Bona, Mallorca
www.albatros-diving.com/es
+ 34 971 586 807
info@albatros-diving.com

BADALSUB
• 4 euros càrregues d´aire
• 5% de descompte en compres de material
Rambla Badal 133
08028 Barcelona
www.badalsub.es
+34 934 221 829
badalsub@badalsub.es

EQSI GLOBAL S.L.
• Preus especials en el disseny i fabricació de components especials a mida 
 per a ser utilitzats en el busseig
• Suports per càmeres fotogràfiques i de video
• Plaques de connexió. Frames de Muntatge. Back plates d´alumini. 
 Peces especials fabricades en qualsevol material a mida
Carrer Juan de la Cierva , 15
Nivell 4 Local 18
Vilassar de Dalt
www.eqsi.eu
+34 639 251 235 (Jordi)
info@eqsi.eu 

NATURTEK
• Descompte del 10% en productes Halcyon a tots els federats
Carrer Abadia 9, baixos
43470 La Selva del Camp
www.halcyoneurope.com
+34 685 511 716
naturtek4@gmail.com

NAUTILUS DIVE CENTER
• Descompte : 15% descompte en preus en botiga
Carrer de les Acàcies, 61-63
08027 Barcelona
www.nautilusdivecenter.cat
+34 622 377 366
www.nautilusdivecenter.cat

FREATIC SPORTS SL. 
• 5% de descompte en venda de material
• 10% de descompte en revisions / manteniment de reguladors, 
 inspeccions d’ampolles.
• Carregues d´aire: preus especials (iva inclòs)
 ampolles d´aire fins 12 lit= 4 eur, ampolles d´aire 15 lit / 18 lit= 5 euros, 
 bibotelles d´aire= 8 eur
• Carregues de Nitrox 32: preus especials (iva inclòs
 botelles de Nitrox 32 fins 12 lit= 7 eur, botelles  de Nitrox 32 15 lit / 18 lit= 8 eur 
 i bibotelles de Nitrox 32= 12 eur
• Servei tècnic de APEKS, AQUALUNG, BEUCHAT, CRESSI, HOLLIS, MARES, OCEANIC,
 POSEIDON, SCUBATECH, SUEX, TECLINE, XDEEP, i també centre autoritzat per 
 a inspeccions visuals d’ampolles.
Carrer Castillejos, 166
08013 Barcelona
www.freatic@freatic.com
+34 934 615 970
freatic@freatic.com

SANNA CENTRE DE SALUT
• Certificats mèdics oficials per a la pràctica de les activitats subaquàtiques
Carrer Santa Eugenia, 163 baixos
17006 Girona
+34 972 239 905
+34 638 590 707
info@sanna.es

INSTITUT D´ESTUDIS MÈDICS
• Descompte de 5 euros als federats i les federades en les revisions mèdiques per 
 a la pràctica del busseig esportiu i professional. Cita prèvia
Carrer Salvador Espriu, 73-75, baixos
08005 Barcelona
www.iem-emergencia.com
+34 934 335 190
info@iem-emergencia.com

HCG SERVICIOS SANITARIOS
• Ofereix revisions mèdiques per a submarinisme a preus competitius 
 (45 euros / revisió). Disposa de 4 centres
HCG Sants - Les Corts: carrer Caballero 75-77 baixos , 08014 Barcelona
+34 932 805 277

HCG Badalona - Sant Adrià: carrer Simancas, 8 , baixos, 080918 Badalona
+34 933 835 559 - +34 932 805 277

HCG Horta - Nou Barris : carrer Sant Manuel, 11-13, baixos, 08031 Barcelona
+34 931 061 303  i  +34 932 805277

HCG l´Hospitalet de Llobregat: Av. Del Nord, 31, baixos , 08905 L´Hospitalet de Llobregat
+34 932 805 277 i +34932 805 277

www.hcgserviciossanitarios.com
+34 932 805 277
info@hcgserviciossanitarios.com

CENTRE MÈDICS CREU BLANCA
• 15% de descompte en certificats mèdics per a llicències esportives
• 15% de descompte en certificats mèdics per al permís de conduir
• 15% de descompte en tots els nostres serveis
Carrer Pelai, 40
08001 Barcelona
+34 934 121 212

Carrer Còrsega , 345
08037 Barcelona
+34 932 171 700

AXIS CENTRE MÈDIC
• 40% de descompte per als/les federats/des en les revisions mèdiques
Avinguda Diagonal, 312 – 314, baixos
08013 Barcelona
+34 934 573 572

CALA MONTJOI – CIUTAT DE VACANCES
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

PALBEACH
• 10 % de descompte en la contractació de places hoteleres per a una estada 
 mínima de dues nits
   Vàlid només per als membres actius de la FECDAS amb una llicència vigent 

Apartaments PAL BEACH PALAMÓS
+34 972 600 750

Apartaments RESIDENCIALSUPERSTOP PALAFRUGELL
+34 972 611 710

www.palbeach
+34 872 200 140
lloguers@palbeach.com

HOTELNIGHTS.COM
• 5% de descompte en la contractació de places d'hotel a través del portal 
 de reserves Hotelnights.com
Per accedir a l'oferta, cal contactar amb la FECDAS, que lliurarà el codi específic per a les
persones amb una llicència federativa en vigor.

www.hotelnights
+34 722 507 272  
 

HOTELIUS CLUB
• 10% de descompte en la contractació de places d´hotel a través del portal 
 de reserves Hotelius Club
www.hotelius.com

HOTEL LES ILLES
• Descompte del 10% en la facturació d´hotel reservat mitjançant la web del hotel
 (www.hotellesilles.com)
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239

BALEARIA
• 20% de descompte aplicable a la tarifa vigent (incloses les ofertes) durant tota 
 la temporada i subjecte a la disponibilitat de places. Vàlid per a totes les línies.
Vàlid per a totes les acomodacions. No acumulable a altres descomptes

Per reserves de grup (més de 20 passatger) hi ha tarifes especials per esportistes. Contactar 
amb grupos@balearia.com.

El/la federat/da haurà de presentar la seva llicència federativa del any en curs a l'hora d'adquirir 
el bitllet i d'embarcar perquè es pugui aplicar el descompte.

Codi per al descompte: 499230000.

www.balearia.com

ILLA FANTASIA
• 50% de descompte en els dies especials del soci ( federat /da + 3 acompanyants)
  (consultar les dates dels dies del soci)
• 10% de descompte especial de temporada 
www.fantasia.com

SUBEXPLOR
• Descompte : un 3% de descompte sobre el preu del paquet de busseig.
www.subexplor.com 
+34 980 10 20 21
+34 610 309 309 
irene@subexplor.com

ÒPTICA OLIVE
• 10% de descompte en Ulleres de busseig graduades
• 10% Òptica en general
• 10% Ulleres esportives
Carrer Creu Coberta 97
08014 Barcelona
www.optisub.es
+34 934 315 407 
oliver@optisub.es

QSTAR
• 10% de descompte en la tarifa dels cursos de formació de conducció 
 de rovs i submergibles 
Port Fòrum
Carrer de La Pau, 12, Ronda Building R025 y R026, 
08930 Barcelona
www.qstar.es
+34  616 604 778
info@qstar.es  
 

ÒPTICA ARES
• 40 per cent de descompte en ulleres de sol; en ulleres graduades de nova col·lecció 
 i en canvis de vidres
• 45 per cent de descompte en vidres progressius d'alta gamma
• 50 per cent de descompte en ulleres de sol i 60 per cent de descompte en muntures
 de vidres graduats -en els productes de fora col·lecció
• 40 per cent de descompte en tots els productes del seu lloc web
Carrer Diputació , 290
08009 Barcelona
www.opticaares.com
+34 933 012 229
info@opticaresbarcelona.com

PODOLOGIA CLOT
• 20% de descompte en la contractació d´estudis biomecànics
• 20% de descompte en tractaments podo lògics
Carrer Clot, 64, entresol 1º
08018 Barcelona
www.podologiaclot.com
+34 932 322 628
estudisbiomecanics@gmail.com

VIENA 18
• 10% de descompte en tots els seus articles. Especialitzats en articles d’escriptura 
 (plomes de col·lecció, bolígrafs de disseny,...),  taller de reparació. Agendes,...
Carrer de Fontanella, 18
08010 Barcelona
+34 933 176 395
www.viena-18.jimdosite.com

CORNECLIMA S.L.
• Descompte del 10% al federats en totes les feines
• Instal.lacions integrals de naus industrials, oficines, locals i habitatges   
• Reformes, instal.lacions, reparacions i manteniment de calderes i aire condicionat
Avda. Barcelona, 17 
08970 Sant Joan Despí 
www.instalacionescorneclima.com
+34  933 755 848
+34  722 225 326
corneclimasl@hotmail.com
 



ANEMONE DIVING
• 15% descompte en sortida amb vaixell més ampolla d’aire
• 10% descompte en lloguer de material
• 15% descompte compra material MARES
Carrer Gregal, 28
Palamós (Cala La Fosca) – Girona
www.anemonediving.com
+34 722 507 272
info@anemonediving.com

ICTINIO DIVING CENTER PLATJA D´ARO
• 2x1 en sortides amb embarcació
• 2x1 en càrregues d’ampolles
Avinguda de Verona Terol, 25
17250 Platja d´Aro
www.ictinio.com
+34 670 001 742
ictinio@ictinio.com

SUPERDIVE TOSSA 
• 10% descompte en immersions
• 15% de descompte en lloguer de material
Carrer Lope Mateo, 1
17320 Tossa de Mar
www.superdivetossa.com
+34 972 341 741
hola@superdivetossa.com

DIVING TRITON LLAFRANC
• 25 euros sortida en vaixell + ampolla
• 20 euros sortida en vaixell + ampolla per les tardes
Plaça dels Pins, 3
17211 Llafranc
www.tritonllafranc.com
+34 972 302 426
+34 620 530 036
diving@tritonllafranc.com
        

SNORKEL DIVING CENTER
• 1€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de material 
 i càrregues d'aire
• 2€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de Material 
 i càrregues d'aire per imports superiors als 30€
• 5% de descompte en compres de material superiors a 30€
• 5% de descompte en lloguer d'apartaments (exceptuant juliol i agost)
Av.del Mar s/n "Mas Vermey"
17211 Llafranc 
www.snorkel.net
+34 972 302 716
snorkel@snorkel.net

DIVING CENTER CALA MONTJOI
• Descompte de un 5% en tots els serveis del centre de busseig, combinació 
 perfecte amb les estades en Cala Montjoi Ciutat de Vacances
• Descomptes en les estades en la Ciutat de Vacances
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

ROSSES SUB
• Un 10% de descompte, en les immersions (no incloent lloguer d’equips)
• Un 20% de descompte, en compres de material Cressi, en botiga
Carrer Mercè Rodoreda num 1 Local 6 (darrere Gasolinera BP) 
17480 Roses - Costa Brava (Girona)
www.rosessub.com
+34 972 255 269
+34 628 986 963
info@rosessub.com

CENTRE D´IMMERSIÓ PORT DE LA SELVA
• 3 sortides en barca + ampolla a preu de 2 
Carrer de l´Illa 9
17489 El Port de la Selva
www.cips-dive.com
+34 972 126 584
+34 629 319 001
info@cips-dive.com

SCUBA ALEGRE
• Descompte del 15% sobre el preu tarifa 2019 en totes les sortides 
 a Costa del Montgrí i Cap de Creus
Càmping la ballena alegre
17470 Sant Pere Pescador
www.scuba076.com
+34 646 587 303
+34 672 021 925
Scuba0.76@gmail.com

DIVERS CENTRE D´IMMERSIÓ – DIVING CENTER
• Preu sortides d´immersió a 25 euros
• 10% de descompte càrregues d’aire
Av. S'Agaró, 136 
17250  Platja d'Aro – Girona
www.diversdiving.net
+34 647 733 688
+34 972 826 640
divers_info@yahoo.es

SUBLIMITS DIVING CENTER SAN FELIU DE GUIXOLS
• 26 euros Sortides vaixell + ampolla
• 38 euros Sortides vaixell + equip complert
• 22 euros Sortides vaixell + ampolla (per a grups 7 persones)
• 18 euros Sortides cala + ampolla
Cristòfol Colom s/n , Edifici Joan I , local 10-11-12
17220 Sant Feliu de Guíxols
www.sublimis.com
+34 972 323 787
+34 650 707 047
info@sublimits.com

OCEANOS DIVING CENTER
• 15% de descompte en tots el serveis
Ronda Europa, 16
Cala Canyelles
17310 Lloret de Mar
www.oceanosdivingcenter.es
+34 608 434 831

AVANTATGES – DESCOMPTES 
LLICÈNCIA FEDERATIVA 2019

DIVING & COMBAT
• Ampolles + instal.lacions a 12 euros / federat
• Sortida guiada a 21 euros / federat
• Lloguer d´equip complet + guia + ampolla a 36 euros / federat
Avda. Catalunya , 84
17320 Tossa de Mar
www.divingandcombat.com
+34 972 342 303
+34 629 732 794
info@divingandcombat.com

BLANES SUB
• Botella + aire a 25 euros / federat / una sortida
• Vaixell + botella + aire 40 euros / federat dos  sortides seguides (9.30 i 11.30)
• Sortides de tarda (mínim 4 persones)  
• Vaixell + botella  20 euros / federat
• Lloguer de material descompte del 10% 
www.blanes-sub.com
+34 646 962 056
centre@blanes-sub.com

DIVING CENTER LES ILLES 
• Descompte del 10% en totes les activitats d´immersió
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239
info@hotellesilles.com

BEGUR DIVE
• Immersió amb barca 28 euros ( el preu inclou botella, ploms i sortida amb barca)
Platja d´Aiguablava, 4
17255 – Begur
www.begurdive.com
+34 609 437 106
+34 972 623 796
info@begurdive.com

BLAUMAR
• 10% de descompte en compra de material
• 12 abonaments d´aire a preu de 10 
• 12 sortides en vaixell + ampolla a preu de 10
• 12 lloguer de material a preu de 10
Port Esportiu de Mataró
08301 Mataró 
www.blaumar.cat
+34 937 904 522
+34 639 119 093
info@blaumar.cat

SAITA DIVING BARCELONA
• Càrregues d´aire a 4 euros
• 12% de descompte en venda de material
Zona Fòrum, Moll de la Vela, 1
Sant Adrià de Besòs – Barcelona
www.saitadiving.cat
+34 687 537 329

MANATEE DIVING
• 10% de descompte en sortides amb embarcació, lloguer i venda 
 de material i càrregues de botelles
Passeig del Callao, 0
08301 Mataró
www.pitudiving.net
+34 937 907 893
+34 607 702 363
info@pitudiving.com

BUCEO HISPANIA
• 16 euros lloguer equip complet
Moll de Gregal s/n Panyol 1 Port Olímpic
08005 Barcelona
www.buceohispaniabarcelona.com
+34 685 337 788
info@buceohispaniabarcelona.com

AMETLLADIVING
• 25 euros immersió + ampolla + ploms + guia
• Abonament de 10 immersions a 200 euros
• Carregues de botelles a 5 euros
Carrer del Port s/n. Port Pesquer
43 860 L´Ametlla de Mar
www.ametlladiving.com
+34 677 669 132
+34 635 768 855
ametlladiving@gmail.com

CLUB DE BUCEO MAR DE HIELO
• Apliquen les mateixes condicions que tenen els afiliats i socis del club en tots 
 els serveis (sortides de busseig, lloguer, recàrrega d’ampolles d'aire, reparació
  d'equips, inspecció visual, timbrada de botelles i lloguer d'equips d'immersió
• 20% de descompte en venda de material
Port Esportiu de Tarragona LD-4 
43005 Tarragona
www.mardehielo.es
+34 644 759 565
info@mardehielo.es

SES TARRAGONA
• Entrada al Parc Subaquàtic de Tarragona, una quota d´entrada
 gratuïta per cada 10 accessos.         
Dic de Llevant, Parc Subaquàtic
43004 Tarragona
www.sestarragona.es 
+34 977 223 322  (Telèfon Oficina)
+34 977 244 719  (Telèfon Parc)
solicitudesbuceo@sestarragona.es
info@sestarragona.es 

ODYSEA DIVING
• Descompte del 15% en immersions simples (vaixell + botella)
• 20% de descompte en lloguer material
Port de Torredembarra, 5-7 bis, Pavilon D
43830 Torredembarra
www.odysea.cat
+34 663 656 921
info@odysea.ca

ALBATROS DIVING
• Un descompte del 10 % en les immersions
Carrer Xalox, 5
Cala Bona, Mallorca
www.albatros-diving.com/es
+ 34 971 586 807
info@albatros-diving.com

BADALSUB
• 4 euros càrregues d´aire
• 5% de descompte en compres de material
Rambla Badal 133
08028 Barcelona
www.badalsub.es
+34 934 221 829
badalsub@badalsub.es

EQSI GLOBAL S.L.
• Preus especials en el disseny i fabricació de components especials a mida 
 per a ser utilitzats en el busseig
• Suports per càmeres fotogràfiques i de video
• Plaques de connexió. Frames de Muntatge. Back plates d´alumini. 
 Peces especials fabricades en qualsevol material a mida
Carrer Juan de la Cierva , 15
Nivell 4 Local 18
Vilassar de Dalt
www.eqsi.eu
+34 639 251 235 (Jordi)
info@eqsi.eu 

NATURTEK
• Descompte del 10% en productes Halcyon a tots els federats
Carrer Abadia 9, baixos
43470 La Selva del Camp
www.halcyoneurope.com
+34 685 511 716
naturtek4@gmail.com

NAUTILUS DIVE CENTER
• Descompte : 15% descompte en preus en botiga
Carrer de les Acàcies, 61-63
08027 Barcelona
www.nautilusdivecenter.cat
+34 622 377 366
www.nautilusdivecenter.cat

FREATIC SPORTS SL. 
• 5% de descompte en venda de material
• 10% de descompte en revisions / manteniment de reguladors, 
 inspeccions d’ampolles.
• Carregues d´aire: preus especials (iva inclòs)
 ampolles d´aire fins 12 lit= 4 eur, ampolles d´aire 15 lit / 18 lit= 5 euros, 
 bibotelles d´aire= 8 eur
• Carregues de Nitrox 32: preus especials (iva inclòs
 botelles de Nitrox 32 fins 12 lit= 7 eur, botelles  de Nitrox 32 15 lit / 18 lit= 8 eur 
 i bibotelles de Nitrox 32= 12 eur
• Servei tècnic de APEKS, AQUALUNG, BEUCHAT, CRESSI, HOLLIS, MARES, OCEANIC,
 POSEIDON, SCUBATECH, SUEX, TECLINE, XDEEP, i també centre autoritzat per 
 a inspeccions visuals d’ampolles.
Carrer Castillejos, 166
08013 Barcelona
www.freatic@freatic.com
+34 934 615 970
freatic@freatic.com

SANNA CENTRE DE SALUT
• Certificats mèdics oficials per a la pràctica de les activitats subaquàtiques
Carrer Santa Eugenia, 163 baixos
17006 Girona
+34 972 239 905
+34 638 590 707
info@sanna.es

INSTITUT D´ESTUDIS MÈDICS
• Descompte de 5 euros als federats i les federades en les revisions mèdiques per 
 a la pràctica del busseig esportiu i professional. Cita prèvia
Carrer Salvador Espriu, 73-75, baixos
08005 Barcelona
www.iem-emergencia.com
+34 934 335 190
info@iem-emergencia.com

HCG SERVICIOS SANITARIOS
• Ofereix revisions mèdiques per a submarinisme a preus competitius 
 (45 euros / revisió). Disposa de 4 centres
HCG Sants - Les Corts: carrer Caballero 75-77 baixos , 08014 Barcelona
+34 932 805 277

HCG Badalona - Sant Adrià: carrer Simancas, 8 , baixos, 080918 Badalona
+34 933 835 559 - +34 932 805 277

HCG Horta - Nou Barris : carrer Sant Manuel, 11-13, baixos, 08031 Barcelona
+34 931 061 303  i  +34 932 805277

HCG l´Hospitalet de Llobregat: Av. Del Nord, 31, baixos , 08905 L´Hospitalet de Llobregat
+34 932 805 277 i +34932 805 277

www.hcgserviciossanitarios.com
+34 932 805 277
info@hcgserviciossanitarios.com

CENTRE MÈDICS CREU BLANCA
• 15% de descompte en certificats mèdics per a llicències esportives
• 15% de descompte en certificats mèdics per al permís de conduir
• 15% de descompte en tots els nostres serveis
Carrer Pelai, 40
08001 Barcelona
+34 934 121 212

Carrer Còrsega , 345
08037 Barcelona
+34 932 171 700

AXIS CENTRE MÈDIC
• 40% de descompte per als/les federats/des en les revisions mèdiques
Avinguda Diagonal, 312 – 314, baixos
08013 Barcelona
+34 934 573 572

CALA MONTJOI – CIUTAT DE VACANCES
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

PALBEACH
• 10 % de descompte en la contractació de places hoteleres per a una estada 
 mínima de dues nits
   Vàlid només per als membres actius de la FECDAS amb una llicència vigent 

Apartaments PAL BEACH PALAMÓS
+34 972 600 750

Apartaments RESIDENCIALSUPERSTOP PALAFRUGELL
+34 972 611 710

www.palbeach
+34 872 200 140
lloguers@palbeach.com

HOTELNIGHTS.COM
• 5% de descompte en la contractació de places d'hotel a través del portal 
 de reserves Hotelnights.com
Per accedir a l'oferta, cal contactar amb la FECDAS, que lliurarà el codi específic per a les
persones amb una llicència federativa en vigor.

www.hotelnights
+34 722 507 272  
 

HOTELIUS CLUB
• 10% de descompte en la contractació de places d´hotel a través del portal 
 de reserves Hotelius Club
www.hotelius.com

HOTEL LES ILLES
• Descompte del 10% en la facturació d´hotel reservat mitjançant la web del hotel
 (www.hotellesilles.com)
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239

BALEARIA
• 20% de descompte aplicable a la tarifa vigent (incloses les ofertes) durant tota 
 la temporada i subjecte a la disponibilitat de places. Vàlid per a totes les línies.
Vàlid per a totes les acomodacions. No acumulable a altres descomptes

Per reserves de grup (més de 20 passatger) hi ha tarifes especials per esportistes. Contactar 
amb grupos@balearia.com.

El/la federat/da haurà de presentar la seva llicència federativa del any en curs a l'hora d'adquirir 
el bitllet i d'embarcar perquè es pugui aplicar el descompte.

Codi per al descompte: 499230000.

www.balearia.com

ILLA FANTASIA
• 50% de descompte en els dies especials del soci ( federat /da + 3 acompanyants)
  (consultar les dates dels dies del soci)
• 10% de descompte especial de temporada 
www.fantasia.com

SUBEXPLOR
• Descompte : un 3% de descompte sobre el preu del paquet de busseig.
www.subexplor.com 
+34 980 10 20 21
+34 610 309 309 
irene@subexplor.com

ÒPTICA OLIVE
• 10% de descompte en Ulleres de busseig graduades
• 10% Òptica en general
• 10% Ulleres esportives
Carrer Creu Coberta 97
08014 Barcelona
www.optisub.es
+34 934 315 407 
oliver@optisub.es

QSTAR
• 10% de descompte en la tarifa dels cursos de formació de conducció 
 de rovs i submergibles 
Port Fòrum
Carrer de La Pau, 12, Ronda Building R025 y R026, 
08930 Barcelona
www.qstar.es
+34  616 604 778
info@qstar.es  
 

ÒPTICA ARES
• 40 per cent de descompte en ulleres de sol; en ulleres graduades de nova col·lecció 
 i en canvis de vidres
• 45 per cent de descompte en vidres progressius d'alta gamma
• 50 per cent de descompte en ulleres de sol i 60 per cent de descompte en muntures
 de vidres graduats -en els productes de fora col·lecció
• 40 per cent de descompte en tots els productes del seu lloc web
Carrer Diputació , 290
08009 Barcelona
www.opticaares.com
+34 933 012 229
info@opticaresbarcelona.com

PODOLOGIA CLOT
• 20% de descompte en la contractació d´estudis biomecànics
• 20% de descompte en tractaments podo lògics
Carrer Clot, 64, entresol 1º
08018 Barcelona
www.podologiaclot.com
+34 932 322 628
estudisbiomecanics@gmail.com

VIENA 18
• 10% de descompte en tots els seus articles. Especialitzats en articles d’escriptura 
 (plomes de col·lecció, bolígrafs de disseny,...),  taller de reparació. Agendes,...
Carrer de Fontanella, 18
08010 Barcelona
+34 933 176 395
www.viena-18.jimdosite.com

CORNECLIMA S.L.
• Descompte del 10% al federats en totes les feines
• Instal.lacions integrals de naus industrials, oficines, locals i habitatges   
• Reformes, instal.lacions, reparacions i manteniment de calderes i aire condicionat
Avda. Barcelona, 17 
08970 Sant Joan Despí 
www.instalacionescorneclima.com
+34  933 755 848
+34  722 225 326
corneclimasl@hotmail.com
 



ANEMONE DIVING
• 15% descompte en sortida amb vaixell més ampolla d’aire
• 10% descompte en lloguer de material
• 15% descompte compra material MARES
Carrer Gregal, 28
Palamós (Cala La Fosca) – Girona
www.anemonediving.com
+34 722 507 272
info@anemonediving.com

ICTINIO DIVING CENTER PLATJA D´ARO
• 2x1 en sortides amb embarcació
• 2x1 en càrregues d’ampolles
Avinguda de Verona Terol, 25
17250 Platja d´Aro
www.ictinio.com
+34 670 001 742
ictinio@ictinio.com

SUPERDIVE TOSSA 
• 10% descompte en immersions
• 15% de descompte en lloguer de material
Carrer Lope Mateo, 1
17320 Tossa de Mar
www.superdivetossa.com
+34 972 341 741
hola@superdivetossa.com

DIVING TRITON LLAFRANC
• 25 euros sortida en vaixell + ampolla
• 20 euros sortida en vaixell + ampolla per les tardes
Plaça dels Pins, 3
17211 Llafranc
www.tritonllafranc.com
+34 972 302 426
+34 620 530 036
diving@tritonllafranc.com
        

SNORKEL DIVING CENTER
• 1€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de material 
 i càrregues d'aire
• 2€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de Material 
 i càrregues d'aire per imports superiors als 30€
• 5% de descompte en compres de material superiors a 30€
• 5% de descompte en lloguer d'apartaments (exceptuant juliol i agost)
Av.del Mar s/n "Mas Vermey"
17211 Llafranc 
www.snorkel.net
+34 972 302 716
snorkel@snorkel.net

DIVING CENTER CALA MONTJOI
• Descompte de un 5% en tots els serveis del centre de busseig, combinació 
 perfecte amb les estades en Cala Montjoi Ciutat de Vacances
• Descomptes en les estades en la Ciutat de Vacances
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

ROSSES SUB
• Un 10% de descompte, en les immersions (no incloent lloguer d’equips)
• Un 20% de descompte, en compres de material Cressi, en botiga
Carrer Mercè Rodoreda num 1 Local 6 (darrere Gasolinera BP) 
17480 Roses - Costa Brava (Girona)
www.rosessub.com
+34 972 255 269
+34 628 986 963
info@rosessub.com

CENTRE D´IMMERSIÓ PORT DE LA SELVA
• 3 sortides en barca + ampolla a preu de 2 
Carrer de l´Illa 9
17489 El Port de la Selva
www.cips-dive.com
+34 972 126 584
+34 629 319 001
info@cips-dive.com

SCUBA ALEGRE
• Descompte del 15% sobre el preu tarifa 2019 en totes les sortides 
 a Costa del Montgrí i Cap de Creus
Càmping la ballena alegre
17470 Sant Pere Pescador
www.scuba076.com
+34 646 587 303
+34 672 021 925
Scuba0.76@gmail.com

DIVERS CENTRE D´IMMERSIÓ – DIVING CENTER
• Preu sortides d´immersió a 25 euros
• 10% de descompte càrregues d’aire
Av. S'Agaró, 136 
17250  Platja d'Aro – Girona
www.diversdiving.net
+34 647 733 688
+34 972 826 640
divers_info@yahoo.es

SUBLIMITS DIVING CENTER SAN FELIU DE GUIXOLS
• 26 euros Sortides vaixell + ampolla
• 38 euros Sortides vaixell + equip complert
• 22 euros Sortides vaixell + ampolla (per a grups 7 persones)
• 18 euros Sortides cala + ampolla
Cristòfol Colom s/n , Edifici Joan I , local 10-11-12
17220 Sant Feliu de Guíxols
www.sublimis.com
+34 972 323 787
+34 650 707 047
info@sublimits.com

OCEANOS DIVING CENTER
• 15% de descompte en tots el serveis
Ronda Europa, 16
Cala Canyelles
17310 Lloret de Mar
www.oceanosdivingcenter.es
+34 608 434 831

DIVING & COMBAT
• Ampolles + instal.lacions a 12 euros / federat
• Sortida guiada a 21 euros / federat
• Lloguer d´equip complet + guia + ampolla a 36 euros / federat
Avda. Catalunya , 84
17320 Tossa de Mar
www.divingandcombat.com
+34 972 342 303
+34 629 732 794
info@divingandcombat.com

BLANES SUB
• Botella + aire a 25 euros / federat / una sortida
• Vaixell + botella + aire 40 euros / federat dos  sortides seguides (9.30 i 11.30)
• Sortides de tarda (mínim 4 persones)  
• Vaixell + botella  20 euros / federat
• Lloguer de material descompte del 10% 
www.blanes-sub.com
+34 646 962 056
centre@blanes-sub.com

DIVING CENTER LES ILLES 
• Descompte del 10% en totes les activitats d´immersió
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239
info@hotellesilles.com

BEGUR DIVE
• Immersió amb barca 28 euros ( el preu inclou botella, ploms i sortida amb barca)
Platja d´Aiguablava, 4
17255 – Begur
www.begurdive.com
+34 609 437 106
+34 972 623 796
info@begurdive.com

AVANTATGES – DESCOMPTES 
LLICÈNCIA FEDERATIVA 2019

BLAUMAR
• 10% de descompte en compra de material
• 12 abonaments d´aire a preu de 10 
• 12 sortides en vaixell + ampolla a preu de 10
• 12 lloguer de material a preu de 10
Port Esportiu de Mataró
08301 Mataró 
www.blaumar.cat
+34 937 904 522
+34 639 119 093
info@blaumar.cat

SAITA DIVING BARCELONA
• Càrregues d´aire a 4 euros
• 12% de descompte en venda de material
Zona Fòrum, Moll de la Vela, 1
Sant Adrià de Besòs – Barcelona
www.saitadiving.cat
+34 687 537 329

MANATEE DIVING
• 10% de descompte en sortides amb embarcació, lloguer i venda 
 de material i càrregues de botelles
Passeig del Callao, 0
08301 Mataró
www.pitudiving.net
+34 937 907 893
+34 607 702 363
info@pitudiving.com

BUCEO HISPANIA
• 16 euros lloguer equip complet
Moll de Gregal s/n Panyol 1 Port Olímpic
08005 Barcelona
www.buceohispaniabarcelona.com
+34 685 337 788
info@buceohispaniabarcelona.com

AMETLLADIVING
• 25 euros immersió + ampolla + ploms + guia
• Abonament de 10 immersions a 200 euros
• Carregues de botelles a 5 euros
Carrer del Port s/n. Port Pesquer
43 860 L´Ametlla de Mar
www.ametlladiving.com
+34 677 669 132
+34 635 768 855
ametlladiving@gmail.com

CLUB DE BUCEO MAR DE HIELO
• Apliquen les mateixes condicions que tenen els afiliats i socis del club en tots 
 els serveis (sortides de busseig, lloguer, recàrrega d’ampolles d'aire, reparació
  d'equips, inspecció visual, timbrada de botelles i lloguer d'equips d'immersió
• 20% de descompte en venda de material
Port Esportiu de Tarragona LD-4 
43005 Tarragona
www.mardehielo.es
+34 644 759 565
info@mardehielo.es

SES TARRAGONA
• Entrada al Parc Subaquàtic de Tarragona, una quota d´entrada
 gratuïta per cada 10 accessos.         
Dic de Llevant, Parc Subaquàtic
43004 Tarragona
www.sestarragona.es 
+34 977 223 322  (Telèfon Oficina)
+34 977 244 719  (Telèfon Parc)
solicitudesbuceo@sestarragona.es
info@sestarragona.es 

ODYSEA DIVING
• Descompte del 15% en immersions simples (vaixell + botella)
• 20% de descompte en lloguer material
Port de Torredembarra, 5-7 bis, Pavilon D
43830 Torredembarra
www.odysea.cat
+34 663 656 921
info@odysea.ca

ALBATROS DIVING
• Un descompte del 10 % en les immersions
Carrer Xalox, 5
Cala Bona, Mallorca
www.albatros-diving.com/es
+ 34 971 586 807
info@albatros-diving.com

BADALSUB
• 4 euros càrregues d´aire
• 5% de descompte en compres de material
Rambla Badal 133
08028 Barcelona
www.badalsub.es
+34 934 221 829
badalsub@badalsub.es

EQSI GLOBAL S.L.
• Preus especials en el disseny i fabricació de components especials a mida 
 per a ser utilitzats en el busseig
• Suports per càmeres fotogràfiques i de video
• Plaques de connexió. Frames de Muntatge. Back plates d´alumini. 
 Peces especials fabricades en qualsevol material a mida
Carrer Juan de la Cierva , 15
Nivell 4 Local 18
Vilassar de Dalt
www.eqsi.eu
+34 639 251 235 (Jordi)
info@eqsi.eu 

NATURTEK
• Descompte del 10% en productes Halcyon a tots els federats
Carrer Abadia 9, baixos
43470 La Selva del Camp
www.halcyoneurope.com
+34 685 511 716
naturtek4@gmail.com

NAUTILUS DIVE CENTER
• Descompte : 15% descompte en preus en botiga
Carrer de les Acàcies, 61-63
08027 Barcelona
www.nautilusdivecenter.cat
+34 622 377 366
www.nautilusdivecenter.cat

FREATIC SPORTS SL. 
• 5% de descompte en venda de material
• 10% de descompte en revisions / manteniment de reguladors, 
 inspeccions d’ampolles.
• Carregues d´aire: preus especials (iva inclòs)
 ampolles d´aire fins 12 lit= 4 eur, ampolles d´aire 15 lit / 18 lit= 5 euros, 
 bibotelles d´aire= 8 eur
• Carregues de Nitrox 32: preus especials (iva inclòs
 botelles de Nitrox 32 fins 12 lit= 7 eur, botelles  de Nitrox 32 15 lit / 18 lit= 8 eur 
 i bibotelles de Nitrox 32= 12 eur
• Servei tècnic de APEKS, AQUALUNG, BEUCHAT, CRESSI, HOLLIS, MARES, OCEANIC,
 POSEIDON, SCUBATECH, SUEX, TECLINE, XDEEP, i també centre autoritzat per 
 a inspeccions visuals d’ampolles.
Carrer Castillejos, 166
08013 Barcelona
www.freatic@freatic.com
+34 934 615 970
freatic@freatic.com

SANNA CENTRE DE SALUT
• Certificats mèdics oficials per a la pràctica de les activitats subaquàtiques
Carrer Santa Eugenia, 163 baixos
17006 Girona
+34 972 239 905
+34 638 590 707
info@sanna.es

INSTITUT D´ESTUDIS MÈDICS
• Descompte de 5 euros als federats i les federades en les revisions mèdiques per 
 a la pràctica del busseig esportiu i professional. Cita prèvia
Carrer Salvador Espriu, 73-75, baixos
08005 Barcelona
www.iem-emergencia.com
+34 934 335 190
info@iem-emergencia.com

HCG SERVICIOS SANITARIOS
• Ofereix revisions mèdiques per a submarinisme a preus competitius 
 (45 euros / revisió). Disposa de 4 centres
HCG Sants - Les Corts: carrer Caballero 75-77 baixos , 08014 Barcelona
+34 932 805 277

HCG Badalona - Sant Adrià: carrer Simancas, 8 , baixos, 080918 Badalona
+34 933 835 559 - +34 932 805 277

HCG Horta - Nou Barris : carrer Sant Manuel, 11-13, baixos, 08031 Barcelona
+34 931 061 303  i  +34 932 805277

HCG l´Hospitalet de Llobregat: Av. Del Nord, 31, baixos , 08905 L´Hospitalet de Llobregat
+34 932 805 277 i +34932 805 277

www.hcgserviciossanitarios.com
+34 932 805 277
info@hcgserviciossanitarios.com

CENTRE MÈDICS CREU BLANCA
• 15% de descompte en certificats mèdics per a llicències esportives
• 15% de descompte en certificats mèdics per al permís de conduir
• 15% de descompte en tots els nostres serveis
Carrer Pelai, 40
08001 Barcelona
+34 934 121 212

Carrer Còrsega , 345
08037 Barcelona
+34 932 171 700

AXIS CENTRE MÈDIC
• 40% de descompte per als/les federats/des en les revisions mèdiques
Avinguda Diagonal, 312 – 314, baixos
08013 Barcelona
+34 934 573 572

CALA MONTJOI – CIUTAT DE VACANCES
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

PALBEACH
• 10 % de descompte en la contractació de places hoteleres per a una estada 
 mínima de dues nits
   Vàlid només per als membres actius de la FECDAS amb una llicència vigent 

Apartaments PAL BEACH PALAMÓS
+34 972 600 750

Apartaments RESIDENCIALSUPERSTOP PALAFRUGELL
+34 972 611 710

www.palbeach
+34 872 200 140
lloguers@palbeach.com

HOTELNIGHTS.COM
• 5% de descompte en la contractació de places d'hotel a través del portal 
 de reserves Hotelnights.com
Per accedir a l'oferta, cal contactar amb la FECDAS, que lliurarà el codi específic per a les
persones amb una llicència federativa en vigor.

www.hotelnights
+34 722 507 272  
 

HOTELIUS CLUB
• 10% de descompte en la contractació de places d´hotel a través del portal 
 de reserves Hotelius Club
www.hotelius.com

HOTEL LES ILLES
• Descompte del 10% en la facturació d´hotel reservat mitjançant la web del hotel
 (www.hotellesilles.com)
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239

BALEARIA
• 20% de descompte aplicable a la tarifa vigent (incloses les ofertes) durant tota 
 la temporada i subjecte a la disponibilitat de places. Vàlid per a totes les línies.
Vàlid per a totes les acomodacions. No acumulable a altres descomptes

Per reserves de grup (més de 20 passatger) hi ha tarifes especials per esportistes. Contactar 
amb grupos@balearia.com.

El/la federat/da haurà de presentar la seva llicència federativa del any en curs a l'hora d'adquirir 
el bitllet i d'embarcar perquè es pugui aplicar el descompte.

Codi per al descompte: 499230000.

www.balearia.com

ILLA FANTASIA
• 50% de descompte en els dies especials del soci ( federat /da + 3 acompanyants)
  (consultar les dates dels dies del soci)
• 10% de descompte especial de temporada 
www.fantasia.com

SUBEXPLOR
• Descompte : un 3% de descompte sobre el preu del paquet de busseig.
www.subexplor.com 
+34 980 10 20 21
+34 610 309 309 
irene@subexplor.com

ÒPTICA OLIVE
• 10% de descompte en Ulleres de busseig graduades
• 10% Òptica en general
• 10% Ulleres esportives
Carrer Creu Coberta 97
08014 Barcelona
www.optisub.es
+34 934 315 407 
oliver@optisub.es

QSTAR
• 10% de descompte en la tarifa dels cursos de formació de conducció 
 de rovs i submergibles 
Port Fòrum
Carrer de La Pau, 12, Ronda Building R025 y R026, 
08930 Barcelona
www.qstar.es
+34  616 604 778
info@qstar.es  
 

ÒPTICA ARES
• 40 per cent de descompte en ulleres de sol; en ulleres graduades de nova col·lecció 
 i en canvis de vidres
• 45 per cent de descompte en vidres progressius d'alta gamma
• 50 per cent de descompte en ulleres de sol i 60 per cent de descompte en muntures
 de vidres graduats -en els productes de fora col·lecció
• 40 per cent de descompte en tots els productes del seu lloc web
Carrer Diputació , 290
08009 Barcelona
www.opticaares.com
+34 933 012 229
info@opticaresbarcelona.com

PODOLOGIA CLOT
• 20% de descompte en la contractació d´estudis biomecànics
• 20% de descompte en tractaments podo lògics
Carrer Clot, 64, entresol 1º
08018 Barcelona
www.podologiaclot.com
+34 932 322 628
estudisbiomecanics@gmail.com

VIENA 18
• 10% de descompte en tots els seus articles. Especialitzats en articles d’escriptura 
 (plomes de col·lecció, bolígrafs de disseny,...),  taller de reparació. Agendes,...
Carrer de Fontanella, 18
08010 Barcelona
+34 933 176 395
www.viena-18.jimdosite.com

CORNECLIMA S.L.
• Descompte del 10% al federats en totes les feines
• Instal.lacions integrals de naus industrials, oficines, locals i habitatges   
• Reformes, instal.lacions, reparacions i manteniment de calderes i aire condicionat
Avda. Barcelona, 17 
08970 Sant Joan Despí 
www.instalacionescorneclima.com
+34  933 755 848
+34  722 225 326
corneclimasl@hotmail.com
 



ANEMONE DIVING
• 15% descompte en sortida amb vaixell més ampolla d’aire
• 10% descompte en lloguer de material
• 15% descompte compra material MARES
Carrer Gregal, 28
Palamós (Cala La Fosca) – Girona
www.anemonediving.com
+34 722 507 272
info@anemonediving.com

ICTINIO DIVING CENTER PLATJA D´ARO
• 2x1 en sortides amb embarcació
• 2x1 en càrregues d’ampolles
Avinguda de Verona Terol, 25
17250 Platja d´Aro
www.ictinio.com
+34 670 001 742
ictinio@ictinio.com

SUPERDIVE TOSSA 
• 10% descompte en immersions
• 15% de descompte en lloguer de material
Carrer Lope Mateo, 1
17320 Tossa de Mar
www.superdivetossa.com
+34 972 341 741
hola@superdivetossa.com

DIVING TRITON LLAFRANC
• 25 euros sortida en vaixell + ampolla
• 20 euros sortida en vaixell + ampolla per les tardes
Plaça dels Pins, 3
17211 Llafranc
www.tritonllafranc.com
+34 972 302 426
+34 620 530 036
diving@tritonllafranc.com
        

SNORKEL DIVING CENTER
• 1€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de material 
 i càrregues d'aire
• 2€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de Material 
 i càrregues d'aire per imports superiors als 30€
• 5% de descompte en compres de material superiors a 30€
• 5% de descompte en lloguer d'apartaments (exceptuant juliol i agost)
Av.del Mar s/n "Mas Vermey"
17211 Llafranc 
www.snorkel.net
+34 972 302 716
snorkel@snorkel.net

DIVING CENTER CALA MONTJOI
• Descompte de un 5% en tots els serveis del centre de busseig, combinació 
 perfecte amb les estades en Cala Montjoi Ciutat de Vacances
• Descomptes en les estades en la Ciutat de Vacances
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

ROSSES SUB
• Un 10% de descompte, en les immersions (no incloent lloguer d’equips)
• Un 20% de descompte, en compres de material Cressi, en botiga
Carrer Mercè Rodoreda num 1 Local 6 (darrere Gasolinera BP) 
17480 Roses - Costa Brava (Girona)
www.rosessub.com
+34 972 255 269
+34 628 986 963
info@rosessub.com

CENTRE D´IMMERSIÓ PORT DE LA SELVA
• 3 sortides en barca + ampolla a preu de 2 
Carrer de l´Illa 9
17489 El Port de la Selva
www.cips-dive.com
+34 972 126 584
+34 629 319 001
info@cips-dive.com

SCUBA ALEGRE
• Descompte del 15% sobre el preu tarifa 2019 en totes les sortides 
 a Costa del Montgrí i Cap de Creus
Càmping la ballena alegre
17470 Sant Pere Pescador
www.scuba076.com
+34 646 587 303
+34 672 021 925
Scuba0.76@gmail.com

DIVERS CENTRE D´IMMERSIÓ – DIVING CENTER
• Preu sortides d´immersió a 25 euros
• 10% de descompte càrregues d’aire
Av. S'Agaró, 136 
17250  Platja d'Aro – Girona
www.diversdiving.net
+34 647 733 688
+34 972 826 640
divers_info@yahoo.es

SUBLIMITS DIVING CENTER SAN FELIU DE GUIXOLS
• 26 euros Sortides vaixell + ampolla
• 38 euros Sortides vaixell + equip complert
• 22 euros Sortides vaixell + ampolla (per a grups 7 persones)
• 18 euros Sortides cala + ampolla
Cristòfol Colom s/n , Edifici Joan I , local 10-11-12
17220 Sant Feliu de Guíxols
www.sublimis.com
+34 972 323 787
+34 650 707 047
info@sublimits.com

OCEANOS DIVING CENTER
• 15% de descompte en tots el serveis
Ronda Europa, 16
Cala Canyelles
17310 Lloret de Mar
www.oceanosdivingcenter.es
+34 608 434 831

DIVING & COMBAT
• Ampolles + instal.lacions a 12 euros / federat
• Sortida guiada a 21 euros / federat
• Lloguer d´equip complet + guia + ampolla a 36 euros / federat
Avda. Catalunya , 84
17320 Tossa de Mar
www.divingandcombat.com
+34 972 342 303
+34 629 732 794
info@divingandcombat.com

BLANES SUB
• Botella + aire a 25 euros / federat / una sortida
• Vaixell + botella + aire 40 euros / federat dos  sortides seguides (9.30 i 11.30)
• Sortides de tarda (mínim 4 persones)  
• Vaixell + botella  20 euros / federat
• Lloguer de material descompte del 10% 
www.blanes-sub.com
+34 646 962 056
centre@blanes-sub.com

DIVING CENTER LES ILLES 
• Descompte del 10% en totes les activitats d´immersió
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239
info@hotellesilles.com

BEGUR DIVE
• Immersió amb barca 28 euros ( el preu inclou botella, ploms i sortida amb barca)
Platja d´Aiguablava, 4
17255 – Begur
www.begurdive.com
+34 609 437 106
+34 972 623 796
info@begurdive.com

BLAUMAR
• 10% de descompte en compra de material
• 12 abonaments d´aire a preu de 10 
• 12 sortides en vaixell + ampolla a preu de 10
• 12 lloguer de material a preu de 10
Port Esportiu de Mataró
08301 Mataró 
www.blaumar.cat
+34 937 904 522
+34 639 119 093
info@blaumar.cat

SAITA DIVING BARCELONA
• Càrregues d´aire a 4 euros
• 12% de descompte en venda de material
Zona Fòrum, Moll de la Vela, 1
Sant Adrià de Besòs – Barcelona
www.saitadiving.cat
+34 687 537 329

MANATEE DIVING
• 10% de descompte en sortides amb embarcació, lloguer i venda 
 de material i càrregues de botelles
Passeig del Callao, 0
08301 Mataró
www.pitudiving.net
+34 937 907 893
+34 607 702 363
info@pitudiving.com

BUCEO HISPANIA
• 16 euros lloguer equip complet
Moll de Gregal s/n Panyol 1 Port Olímpic
08005 Barcelona
www.buceohispaniabarcelona.com
+34 685 337 788
info@buceohispaniabarcelona.com

AVANTATGES – DESCOMPTES 
LLICÈNCIA FEDERATIVA 2019

AMETLLADIVING
• 25 euros immersió + ampolla + ploms + guia
• Abonament de 10 immersions a 200 euros
• Carregues de botelles a 5 euros
Carrer del Port s/n. Port Pesquer
43 860 L´Ametlla de Mar
www.ametlladiving.com
+34 677 669 132
+34 635 768 855
ametlladiving@gmail.com

CLUB DE BUCEO MAR DE HIELO
• Apliquen les mateixes condicions que tenen els afiliats i socis del club en tots 
 els serveis (sortides de busseig, lloguer, recàrrega d’ampolles d'aire, reparació
  d'equips, inspecció visual, timbrada de botelles i lloguer d'equips d'immersió
• 20% de descompte en venda de material
Port Esportiu de Tarragona LD-4 
43005 Tarragona
www.mardehielo.es
+34 644 759 565
info@mardehielo.es

SES TARRAGONA
• Entrada al Parc Subaquàtic de Tarragona, una quota d´entrada
 gratuïta per cada 10 accessos.         
Dic de Llevant, Parc Subaquàtic
43004 Tarragona
www.sestarragona.es 
+34 977 223 322  (Telèfon Oficina)
+34 977 244 719  (Telèfon Parc)
solicitudesbuceo@sestarragona.es
info@sestarragona.es 

ODYSEA DIVING
• Descompte del 15% en immersions simples (vaixell + botella)
• 20% de descompte en lloguer material
Port de Torredembarra, 5-7 bis, Pavilon D
43830 Torredembarra
www.odysea.cat
+34 663 656 921
info@odysea.ca

ALBATROS DIVING
• Un descompte del 10 % en les immersions
Carrer Xalox, 5
Cala Bona, Mallorca
www.albatros-diving.com/es
+ 34 971 586 807
info@albatros-diving.com

BADALSUB
• 4 euros càrregues d´aire
• 5% de descompte en compres de material
Rambla Badal 133
08028 Barcelona
www.badalsub.es
+34 934 221 829
badalsub@badalsub.es

EQSI GLOBAL S.L.
• Preus especials en el disseny i fabricació de components especials a mida 
 per a ser utilitzats en el busseig
• Suports per càmeres fotogràfiques i de video
• Plaques de connexió. Frames de Muntatge. Back plates d´alumini. 
 Peces especials fabricades en qualsevol material a mida
Carrer Juan de la Cierva , 15
Nivell 4 Local 18
Vilassar de Dalt
www.eqsi.eu
+34 639 251 235 (Jordi)
info@eqsi.eu 

NATURTEK
• Descompte del 10% en productes Halcyon a tots els federats
Carrer Abadia 9, baixos
43470 La Selva del Camp
www.halcyoneurope.com
+34 685 511 716
naturtek4@gmail.com

NAUTILUS DIVE CENTER
• Descompte : 15% descompte en preus en botiga
Carrer de les Acàcies, 61-63
08027 Barcelona
www.nautilusdivecenter.cat
+34 622 377 366
www.nautilusdivecenter.cat

FREATIC SPORTS SL. 
• 5% de descompte en venda de material
• 10% de descompte en revisions / manteniment de reguladors, 
 inspeccions d’ampolles.
• Carregues d´aire: preus especials (iva inclòs)
 ampolles d´aire fins 12 lit= 4 eur, ampolles d´aire 15 lit / 18 lit= 5 euros, 
 bibotelles d´aire= 8 eur
• Carregues de Nitrox 32: preus especials (iva inclòs
 botelles de Nitrox 32 fins 12 lit= 7 eur, botelles  de Nitrox 32 15 lit / 18 lit= 8 eur 
 i bibotelles de Nitrox 32= 12 eur
• Servei tècnic de APEKS, AQUALUNG, BEUCHAT, CRESSI, HOLLIS, MARES, OCEANIC,
 POSEIDON, SCUBATECH, SUEX, TECLINE, XDEEP, i també centre autoritzat per 
 a inspeccions visuals d’ampolles.
Carrer Castillejos, 166
08013 Barcelona
www.freatic@freatic.com
+34 934 615 970
freatic@freatic.com

SANNA CENTRE DE SALUT
• Certificats mèdics oficials per a la pràctica de les activitats subaquàtiques
Carrer Santa Eugenia, 163 baixos
17006 Girona
+34 972 239 905
+34 638 590 707
info@sanna.es

INSTITUT D´ESTUDIS MÈDICS
• Descompte de 5 euros als federats i les federades en les revisions mèdiques per 
 a la pràctica del busseig esportiu i professional. Cita prèvia
Carrer Salvador Espriu, 73-75, baixos
08005 Barcelona
www.iem-emergencia.com
+34 934 335 190
info@iem-emergencia.com

HCG SERVICIOS SANITARIOS
• Ofereix revisions mèdiques per a submarinisme a preus competitius 
 (45 euros / revisió). Disposa de 4 centres
HCG Sants - Les Corts: carrer Caballero 75-77 baixos , 08014 Barcelona
+34 932 805 277

HCG Badalona - Sant Adrià: carrer Simancas, 8 , baixos, 080918 Badalona
+34 933 835 559 - +34 932 805 277

HCG Horta - Nou Barris : carrer Sant Manuel, 11-13, baixos, 08031 Barcelona
+34 931 061 303  i  +34 932 805277

HCG l´Hospitalet de Llobregat: Av. Del Nord, 31, baixos , 08905 L´Hospitalet de Llobregat
+34 932 805 277 i +34932 805 277

www.hcgserviciossanitarios.com
+34 932 805 277
info@hcgserviciossanitarios.com

CENTRE MÈDICS CREU BLANCA
• 15% de descompte en certificats mèdics per a llicències esportives
• 15% de descompte en certificats mèdics per al permís de conduir
• 15% de descompte en tots els nostres serveis
Carrer Pelai, 40
08001 Barcelona
+34 934 121 212

Carrer Còrsega , 345
08037 Barcelona
+34 932 171 700

AXIS CENTRE MÈDIC
• 40% de descompte per als/les federats/des en les revisions mèdiques
Avinguda Diagonal, 312 – 314, baixos
08013 Barcelona
+34 934 573 572

CALA MONTJOI – CIUTAT DE VACANCES
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

PALBEACH
• 10 % de descompte en la contractació de places hoteleres per a una estada 
 mínima de dues nits
   Vàlid només per als membres actius de la FECDAS amb una llicència vigent 

Apartaments PAL BEACH PALAMÓS
+34 972 600 750

Apartaments RESIDENCIALSUPERSTOP PALAFRUGELL
+34 972 611 710

www.palbeach
+34 872 200 140
lloguers@palbeach.com

HOTELNIGHTS.COM
• 5% de descompte en la contractació de places d'hotel a través del portal 
 de reserves Hotelnights.com
Per accedir a l'oferta, cal contactar amb la FECDAS, que lliurarà el codi específic per a les
persones amb una llicència federativa en vigor.

www.hotelnights
+34 722 507 272  
 

HOTELIUS CLUB
• 10% de descompte en la contractació de places d´hotel a través del portal 
 de reserves Hotelius Club
www.hotelius.com

HOTEL LES ILLES
• Descompte del 10% en la facturació d´hotel reservat mitjançant la web del hotel
 (www.hotellesilles.com)
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239

BALEARIA
• 20% de descompte aplicable a la tarifa vigent (incloses les ofertes) durant tota 
 la temporada i subjecte a la disponibilitat de places. Vàlid per a totes les línies.
Vàlid per a totes les acomodacions. No acumulable a altres descomptes

Per reserves de grup (més de 20 passatger) hi ha tarifes especials per esportistes. Contactar 
amb grupos@balearia.com.

El/la federat/da haurà de presentar la seva llicència federativa del any en curs a l'hora d'adquirir 
el bitllet i d'embarcar perquè es pugui aplicar el descompte.

Codi per al descompte: 499230000.

www.balearia.com

ILLA FANTASIA
• 50% de descompte en els dies especials del soci ( federat /da + 3 acompanyants)
  (consultar les dates dels dies del soci)
• 10% de descompte especial de temporada 
www.fantasia.com

SUBEXPLOR
• Descompte : un 3% de descompte sobre el preu del paquet de busseig.
www.subexplor.com 
+34 980 10 20 21
+34 610 309 309 
irene@subexplor.com

ÒPTICA OLIVE
• 10% de descompte en Ulleres de busseig graduades
• 10% Òptica en general
• 10% Ulleres esportives
Carrer Creu Coberta 97
08014 Barcelona
www.optisub.es
+34 934 315 407 
oliver@optisub.es

QSTAR
• 10% de descompte en la tarifa dels cursos de formació de conducció 
 de rovs i submergibles 
Port Fòrum
Carrer de La Pau, 12, Ronda Building R025 y R026, 
08930 Barcelona
www.qstar.es
+34  616 604 778
info@qstar.es  
 

ÒPTICA ARES
• 40 per cent de descompte en ulleres de sol; en ulleres graduades de nova col·lecció 
 i en canvis de vidres
• 45 per cent de descompte en vidres progressius d'alta gamma
• 50 per cent de descompte en ulleres de sol i 60 per cent de descompte en muntures
 de vidres graduats -en els productes de fora col·lecció
• 40 per cent de descompte en tots els productes del seu lloc web
Carrer Diputació , 290
08009 Barcelona
www.opticaares.com
+34 933 012 229
info@opticaresbarcelona.com

PODOLOGIA CLOT
• 20% de descompte en la contractació d´estudis biomecànics
• 20% de descompte en tractaments podo lògics
Carrer Clot, 64, entresol 1º
08018 Barcelona
www.podologiaclot.com
+34 932 322 628
estudisbiomecanics@gmail.com

VIENA 18
• 10% de descompte en tots els seus articles. Especialitzats en articles d’escriptura 
 (plomes de col·lecció, bolígrafs de disseny,...),  taller de reparació. Agendes,...
Carrer de Fontanella, 18
08010 Barcelona
+34 933 176 395
www.viena-18.jimdosite.com

Barcelona

CORNECLIMA S.L.
• Descompte del 10% al federats en totes les feines
• Instal.lacions integrals de naus industrials, oficines, locals i habitatges   
• Reformes, instal.lacions, reparacions i manteniment de calderes i aire condicionat
Avda. Barcelona, 17 
08970 Sant Joan Despí 
www.instalacionescorneclima.com
+34  933 755 848
+34  722 225 326
corneclimasl@hotmail.com
 



ANEMONE DIVING
• 15% descompte en sortida amb vaixell més ampolla d’aire
• 10% descompte en lloguer de material
• 15% descompte compra material MARES
Carrer Gregal, 28
Palamós (Cala La Fosca) – Girona
www.anemonediving.com
+34 722 507 272
info@anemonediving.com

ICTINIO DIVING CENTER PLATJA D´ARO
• 2x1 en sortides amb embarcació
• 2x1 en càrregues d’ampolles
Avinguda de Verona Terol, 25
17250 Platja d´Aro
www.ictinio.com
+34 670 001 742
ictinio@ictinio.com

SUPERDIVE TOSSA 
• 10% descompte en immersions
• 15% de descompte en lloguer de material
Carrer Lope Mateo, 1
17320 Tossa de Mar
www.superdivetossa.com
+34 972 341 741
hola@superdivetossa.com

DIVING TRITON LLAFRANC
• 25 euros sortida en vaixell + ampolla
• 20 euros sortida en vaixell + ampolla per les tardes
Plaça dels Pins, 3
17211 Llafranc
www.tritonllafranc.com
+34 972 302 426
+34 620 530 036
diving@tritonllafranc.com
        

SNORKEL DIVING CENTER
• 1€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de material 
 i càrregues d'aire
• 2€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de Material 
 i càrregues d'aire per imports superiors als 30€
• 5% de descompte en compres de material superiors a 30€
• 5% de descompte en lloguer d'apartaments (exceptuant juliol i agost)
Av.del Mar s/n "Mas Vermey"
17211 Llafranc 
www.snorkel.net
+34 972 302 716
snorkel@snorkel.net

DIVING CENTER CALA MONTJOI
• Descompte de un 5% en tots els serveis del centre de busseig, combinació 
 perfecte amb les estades en Cala Montjoi Ciutat de Vacances
• Descomptes en les estades en la Ciutat de Vacances
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

ROSSES SUB
• Un 10% de descompte, en les immersions (no incloent lloguer d’equips)
• Un 20% de descompte, en compres de material Cressi, en botiga
Carrer Mercè Rodoreda num 1 Local 6 (darrere Gasolinera BP) 
17480 Roses - Costa Brava (Girona)
www.rosessub.com
+34 972 255 269
+34 628 986 963
info@rosessub.com

CENTRE D´IMMERSIÓ PORT DE LA SELVA
• 3 sortides en barca + ampolla a preu de 2 
Carrer de l´Illa 9
17489 El Port de la Selva
www.cips-dive.com
+34 972 126 584
+34 629 319 001
info@cips-dive.com

SCUBA ALEGRE
• Descompte del 15% sobre el preu tarifa 2019 en totes les sortides 
 a Costa del Montgrí i Cap de Creus
Càmping la ballena alegre
17470 Sant Pere Pescador
www.scuba076.com
+34 646 587 303
+34 672 021 925
Scuba0.76@gmail.com

DIVERS CENTRE D´IMMERSIÓ – DIVING CENTER
• Preu sortides d´immersió a 25 euros
• 10% de descompte càrregues d’aire
Av. S'Agaró, 136 
17250  Platja d'Aro – Girona
www.diversdiving.net
+34 647 733 688
+34 972 826 640
divers_info@yahoo.es

SUBLIMITS DIVING CENTER SAN FELIU DE GUIXOLS
• 26 euros Sortides vaixell + ampolla
• 38 euros Sortides vaixell + equip complert
• 22 euros Sortides vaixell + ampolla (per a grups 7 persones)
• 18 euros Sortides cala + ampolla
Cristòfol Colom s/n , Edifici Joan I , local 10-11-12
17220 Sant Feliu de Guíxols
www.sublimis.com
+34 972 323 787
+34 650 707 047
info@sublimits.com

OCEANOS DIVING CENTER
• 15% de descompte en tots el serveis
Ronda Europa, 16
Cala Canyelles
17310 Lloret de Mar
www.oceanosdivingcenter.es
+34 608 434 831

DIVING & COMBAT
• Ampolles + instal.lacions a 12 euros / federat
• Sortida guiada a 21 euros / federat
• Lloguer d´equip complet + guia + ampolla a 36 euros / federat
Avda. Catalunya , 84
17320 Tossa de Mar
www.divingandcombat.com
+34 972 342 303
+34 629 732 794
info@divingandcombat.com

BLANES SUB
• Botella + aire a 25 euros / federat / una sortida
• Vaixell + botella + aire 40 euros / federat dos  sortides seguides (9.30 i 11.30)
• Sortides de tarda (mínim 4 persones)  
• Vaixell + botella  20 euros / federat
• Lloguer de material descompte del 10% 
www.blanes-sub.com
+34 646 962 056
centre@blanes-sub.com

DIVING CENTER LES ILLES 
• Descompte del 10% en totes les activitats d´immersió
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239
info@hotellesilles.com

BEGUR DIVE
• Immersió amb barca 28 euros ( el preu inclou botella, ploms i sortida amb barca)
Platja d´Aiguablava, 4
17255 – Begur
www.begurdive.com
+34 609 437 106
+34 972 623 796
info@begurdive.com

Tarragona

BLAUMAR
• 10% de descompte en compra de material
• 12 abonaments d´aire a preu de 10 
• 12 sortides en vaixell + ampolla a preu de 10
• 12 lloguer de material a preu de 10
Port Esportiu de Mataró
08301 Mataró 
www.blaumar.cat
+34 937 904 522
+34 639 119 093
info@blaumar.cat

SAITA DIVING BARCELONA
• Càrregues d´aire a 4 euros
• 12% de descompte en venda de material
Zona Fòrum, Moll de la Vela, 1
Sant Adrià de Besòs – Barcelona
www.saitadiving.cat
+34 687 537 329

MANATEE DIVING
• 10% de descompte en sortides amb embarcació, lloguer i venda 
 de material i càrregues de botelles
Passeig del Callao, 0
08301 Mataró
www.pitudiving.net
+34 937 907 893
+34 607 702 363
info@pitudiving.com

BUCEO HISPANIA
• 16 euros lloguer equip complet
Moll de Gregal s/n Panyol 1 Port Olímpic
08005 Barcelona
www.buceohispaniabarcelona.com
+34 685 337 788
info@buceohispaniabarcelona.com

AMETLLADIVING
• 25 euros immersió + ampolla + ploms + guia
• Abonament de 10 immersions a 200 euros
• Carregues de botelles a 5 euros
Carrer del Port s/n. Port Pesquer
43 860 L´Ametlla de Mar
www.ametlladiving.com
+34 677 669 132
+34 635 768 855
ametlladiving@gmail.com

CLUB DE BUCEO MAR DE HIELO
• Apliquen les mateixes condicions que tenen els afiliats i socis del club en tots 
 els serveis (sortides de busseig, lloguer, recàrrega d’ampolles d'aire, reparació
  d'equips, inspecció visual, timbrada de botelles i lloguer d'equips d'immersió
• 20% de descompte en venda de material
Port Esportiu de Tarragona LD-4 
43005 Tarragona
www.mardehielo.es
+34 644 759 565
info@mardehielo.es

SES TARRAGONA
• Entrada al Parc Subaquàtic de Tarragona, una quota d´entrada
 gratuïta per cada 10 accessos.         
Dic de Llevant, Parc Subaquàtic
43004 Tarragona
www.sestarragona.es 
+34 977 223 322  (Telèfon Oficina)
+34 977 244 719  (Telèfon Parc)
solicitudesbuceo@sestarragona.es
info@sestarragona.es 

ODYSEA DIVING
• Descompte del 15% en immersions simples (vaixell + botella)
• 20% de descompte en lloguer material
Port de Torredembarra, 5-7 bis, Pavilon D
43830 Torredembarra
www.odysea.cat
+34 663 656 921
info@odysea.ca

AVANTATGES – DESCOMPTES 
LLICÈNCIA FEDERATIVA 2019

ALBATROS DIVING
• Un descompte del 10 % en les immersions
Carrer Xalox, 5
Cala Bona, Mallorca
www.albatros-diving.com/es
+ 34 971 586 807
info@albatros-diving.com

BADALSUB
• 4 euros càrregues d´aire
• 5% de descompte en compres de material
Rambla Badal 133
08028 Barcelona
www.badalsub.es
+34 934 221 829
badalsub@badalsub.es

EQSI GLOBAL S.L.
• Preus especials en el disseny i fabricació de components especials a mida 
 per a ser utilitzats en el busseig
• Suports per càmeres fotogràfiques i de video
• Plaques de connexió. Frames de Muntatge. Back plates d´alumini. 
 Peces especials fabricades en qualsevol material a mida
Carrer Juan de la Cierva , 15
Nivell 4 Local 18
Vilassar de Dalt
www.eqsi.eu
+34 639 251 235 (Jordi)
info@eqsi.eu 

NATURTEK
• Descompte del 10% en productes Halcyon a tots els federats
Carrer Abadia 9, baixos
43470 La Selva del Camp
www.halcyoneurope.com
+34 685 511 716
naturtek4@gmail.com

NAUTILUS DIVE CENTER
• Descompte : 15% descompte en preus en botiga
Carrer de les Acàcies, 61-63
08027 Barcelona
www.nautilusdivecenter.cat
+34 622 377 366
www.nautilusdivecenter.cat

FREATIC SPORTS SL. 
• 5% de descompte en venda de material
• 10% de descompte en revisions / manteniment de reguladors, 
 inspeccions d’ampolles.
• Carregues d´aire: preus especials (iva inclòs)
 ampolles d´aire fins 12 lit= 4 eur, ampolles d´aire 15 lit / 18 lit= 5 euros, 
 bibotelles d´aire= 8 eur
• Carregues de Nitrox 32: preus especials (iva inclòs
 botelles de Nitrox 32 fins 12 lit= 7 eur, botelles  de Nitrox 32 15 lit / 18 lit= 8 eur 
 i bibotelles de Nitrox 32= 12 eur
• Servei tècnic de APEKS, AQUALUNG, BEUCHAT, CRESSI, HOLLIS, MARES, OCEANIC,
 POSEIDON, SCUBATECH, SUEX, TECLINE, XDEEP, i també centre autoritzat per 
 a inspeccions visuals d’ampolles.
Carrer Castillejos, 166
08013 Barcelona
www.freatic@freatic.com
+34 934 615 970
freatic@freatic.com

SANNA CENTRE DE SALUT
• Certificats mèdics oficials per a la pràctica de les activitats subaquàtiques
Carrer Santa Eugenia, 163 baixos
17006 Girona
+34 972 239 905
+34 638 590 707
info@sanna.es

INSTITUT D´ESTUDIS MÈDICS
• Descompte de 5 euros als federats i les federades en les revisions mèdiques per 
 a la pràctica del busseig esportiu i professional. Cita prèvia
Carrer Salvador Espriu, 73-75, baixos
08005 Barcelona
www.iem-emergencia.com
+34 934 335 190
info@iem-emergencia.com

HCG SERVICIOS SANITARIOS
• Ofereix revisions mèdiques per a submarinisme a preus competitius 
 (45 euros / revisió). Disposa de 4 centres
HCG Sants - Les Corts: carrer Caballero 75-77 baixos , 08014 Barcelona
+34 932 805 277

HCG Badalona - Sant Adrià: carrer Simancas, 8 , baixos, 080918 Badalona
+34 933 835 559 - +34 932 805 277

HCG Horta - Nou Barris : carrer Sant Manuel, 11-13, baixos, 08031 Barcelona
+34 931 061 303  i  +34 932 805277

HCG l´Hospitalet de Llobregat: Av. Del Nord, 31, baixos , 08905 L´Hospitalet de Llobregat
+34 932 805 277 i +34932 805 277

www.hcgserviciossanitarios.com
+34 932 805 277
info@hcgserviciossanitarios.com

CENTRE MÈDICS CREU BLANCA
• 15% de descompte en certificats mèdics per a llicències esportives
• 15% de descompte en certificats mèdics per al permís de conduir
• 15% de descompte en tots els nostres serveis
Carrer Pelai, 40
08001 Barcelona
+34 934 121 212

Carrer Còrsega , 345
08037 Barcelona
+34 932 171 700

AXIS CENTRE MÈDIC
• 40% de descompte per als/les federats/des en les revisions mèdiques
Avinguda Diagonal, 312 – 314, baixos
08013 Barcelona
+34 934 573 572

CALA MONTJOI – CIUTAT DE VACANCES
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

PALBEACH
• 10 % de descompte en la contractació de places hoteleres per a una estada 
 mínima de dues nits
   Vàlid només per als membres actius de la FECDAS amb una llicència vigent 

Apartaments PAL BEACH PALAMÓS
+34 972 600 750

Apartaments RESIDENCIALSUPERSTOP PALAFRUGELL
+34 972 611 710

www.palbeach
+34 872 200 140
lloguers@palbeach.com

HOTELNIGHTS.COM
• 5% de descompte en la contractació de places d'hotel a través del portal 
 de reserves Hotelnights.com
Per accedir a l'oferta, cal contactar amb la FECDAS, que lliurarà el codi específic per a les
persones amb una llicència federativa en vigor.

www.hotelnights
+34 722 507 272  
 

HOTELIUS CLUB
• 10% de descompte en la contractació de places d´hotel a través del portal 
 de reserves Hotelius Club
www.hotelius.com

HOTEL LES ILLES
• Descompte del 10% en la facturació d´hotel reservat mitjançant la web del hotel
 (www.hotellesilles.com)
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239

BALEARIA
• 20% de descompte aplicable a la tarifa vigent (incloses les ofertes) durant tota 
 la temporada i subjecte a la disponibilitat de places. Vàlid per a totes les línies.
Vàlid per a totes les acomodacions. No acumulable a altres descomptes

Per reserves de grup (més de 20 passatger) hi ha tarifes especials per esportistes. Contactar 
amb grupos@balearia.com.

El/la federat/da haurà de presentar la seva llicència federativa del any en curs a l'hora d'adquirir 
el bitllet i d'embarcar perquè es pugui aplicar el descompte.

Codi per al descompte: 499230000.

www.balearia.com

ILLA FANTASIA
• 50% de descompte en els dies especials del soci ( federat /da + 3 acompanyants)
  (consultar les dates dels dies del soci)
• 10% de descompte especial de temporada 
www.fantasia.com

SUBEXPLOR
• Descompte : un 3% de descompte sobre el preu del paquet de busseig.
www.subexplor.com 
+34 980 10 20 21
+34 610 309 309 
irene@subexplor.com

ÒPTICA OLIVE
• 10% de descompte en Ulleres de busseig graduades
• 10% Òptica en general
• 10% Ulleres esportives
Carrer Creu Coberta 97
08014 Barcelona
www.optisub.es
+34 934 315 407 
oliver@optisub.es

QSTAR
• 10% de descompte en la tarifa dels cursos de formació de conducció 
 de rovs i submergibles 
Port Fòrum
Carrer de La Pau, 12, Ronda Building R025 y R026, 
08930 Barcelona
www.qstar.es
+34  616 604 778
info@qstar.es  
 

ÒPTICA ARES
• 40 per cent de descompte en ulleres de sol; en ulleres graduades de nova col·lecció 
 i en canvis de vidres
• 45 per cent de descompte en vidres progressius d'alta gamma
• 50 per cent de descompte en ulleres de sol i 60 per cent de descompte en muntures
 de vidres graduats -en els productes de fora col·lecció
• 40 per cent de descompte en tots els productes del seu lloc web
Carrer Diputació , 290
08009 Barcelona
www.opticaares.com
+34 933 012 229
info@opticaresbarcelona.com

PODOLOGIA CLOT
• 20% de descompte en la contractació d´estudis biomecànics
• 20% de descompte en tractaments podo lògics
Carrer Clot, 64, entresol 1º
08018 Barcelona
www.podologiaclot.com
+34 932 322 628
estudisbiomecanics@gmail.com

VIENA 18
• 10% de descompte en tots els seus articles. Especialitzats en articles d’escriptura 
 (plomes de col·lecció, bolígrafs de disseny,...),  taller de reparació. Agendes,...
Carrer de Fontanella, 18
08010 Barcelona
+34 933 176 395
www.viena-18.jimdosite.com

CORNECLIMA S.L.
• Descompte del 10% al federats en totes les feines
• Instal.lacions integrals de naus industrials, oficines, locals i habitatges   
• Reformes, instal.lacions, reparacions i manteniment de calderes i aire condicionat
Avda. Barcelona, 17 
08970 Sant Joan Despí 
www.instalacionescorneclima.com
+34  933 755 848
+34  722 225 326
corneclimasl@hotmail.com
 



ANEMONE DIVING
• 15% descompte en sortida amb vaixell més ampolla d’aire
• 10% descompte en lloguer de material
• 15% descompte compra material MARES
Carrer Gregal, 28
Palamós (Cala La Fosca) – Girona
www.anemonediving.com
+34 722 507 272
info@anemonediving.com

ICTINIO DIVING CENTER PLATJA D´ARO
• 2x1 en sortides amb embarcació
• 2x1 en càrregues d’ampolles
Avinguda de Verona Terol, 25
17250 Platja d´Aro
www.ictinio.com
+34 670 001 742
ictinio@ictinio.com

SUPERDIVE TOSSA 
• 10% descompte en immersions
• 15% de descompte en lloguer de material
Carrer Lope Mateo, 1
17320 Tossa de Mar
www.superdivetossa.com
+34 972 341 741
hola@superdivetossa.com

DIVING TRITON LLAFRANC
• 25 euros sortida en vaixell + ampolla
• 20 euros sortida en vaixell + ampolla per les tardes
Plaça dels Pins, 3
17211 Llafranc
www.tritonllafranc.com
+34 972 302 426
+34 620 530 036
diving@tritonllafranc.com
        

SNORKEL DIVING CENTER
• 1€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de material 
 i càrregues d'aire
• 2€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de Material 
 i càrregues d'aire per imports superiors als 30€
• 5% de descompte en compres de material superiors a 30€
• 5% de descompte en lloguer d'apartaments (exceptuant juliol i agost)
Av.del Mar s/n "Mas Vermey"
17211 Llafranc 
www.snorkel.net
+34 972 302 716
snorkel@snorkel.net

DIVING CENTER CALA MONTJOI
• Descompte de un 5% en tots els serveis del centre de busseig, combinació 
 perfecte amb les estades en Cala Montjoi Ciutat de Vacances
• Descomptes en les estades en la Ciutat de Vacances
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

ROSSES SUB
• Un 10% de descompte, en les immersions (no incloent lloguer d’equips)
• Un 20% de descompte, en compres de material Cressi, en botiga
Carrer Mercè Rodoreda num 1 Local 6 (darrere Gasolinera BP) 
17480 Roses - Costa Brava (Girona)
www.rosessub.com
+34 972 255 269
+34 628 986 963
info@rosessub.com

CENTRE D´IMMERSIÓ PORT DE LA SELVA
• 3 sortides en barca + ampolla a preu de 2 
Carrer de l´Illa 9
17489 El Port de la Selva
www.cips-dive.com
+34 972 126 584
+34 629 319 001
info@cips-dive.com

SCUBA ALEGRE
• Descompte del 15% sobre el preu tarifa 2019 en totes les sortides 
 a Costa del Montgrí i Cap de Creus
Càmping la ballena alegre
17470 Sant Pere Pescador
www.scuba076.com
+34 646 587 303
+34 672 021 925
Scuba0.76@gmail.com

DIVERS CENTRE D´IMMERSIÓ – DIVING CENTER
• Preu sortides d´immersió a 25 euros
• 10% de descompte càrregues d’aire
Av. S'Agaró, 136 
17250  Platja d'Aro – Girona
www.diversdiving.net
+34 647 733 688
+34 972 826 640
divers_info@yahoo.es

SUBLIMITS DIVING CENTER SAN FELIU DE GUIXOLS
• 26 euros Sortides vaixell + ampolla
• 38 euros Sortides vaixell + equip complert
• 22 euros Sortides vaixell + ampolla (per a grups 7 persones)
• 18 euros Sortides cala + ampolla
Cristòfol Colom s/n , Edifici Joan I , local 10-11-12
17220 Sant Feliu de Guíxols
www.sublimis.com
+34 972 323 787
+34 650 707 047
info@sublimits.com

OCEANOS DIVING CENTER
• 15% de descompte en tots el serveis
Ronda Europa, 16
Cala Canyelles
17310 Lloret de Mar
www.oceanosdivingcenter.es
+34 608 434 831

DIVING & COMBAT
• Ampolles + instal.lacions a 12 euros / federat
• Sortida guiada a 21 euros / federat
• Lloguer d´equip complet + guia + ampolla a 36 euros / federat
Avda. Catalunya , 84
17320 Tossa de Mar
www.divingandcombat.com
+34 972 342 303
+34 629 732 794
info@divingandcombat.com

BLANES SUB
• Botella + aire a 25 euros / federat / una sortida
• Vaixell + botella + aire 40 euros / federat dos  sortides seguides (9.30 i 11.30)
• Sortides de tarda (mínim 4 persones)  
• Vaixell + botella  20 euros / federat
• Lloguer de material descompte del 10% 
www.blanes-sub.com
+34 646 962 056
centre@blanes-sub.com

DIVING CENTER LES ILLES 
• Descompte del 10% en totes les activitats d´immersió
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239
info@hotellesilles.com

BEGUR DIVE
• Immersió amb barca 28 euros ( el preu inclou botella, ploms i sortida amb barca)
Platja d´Aiguablava, 4
17255 – Begur
www.begurdive.com
+34 609 437 106
+34 972 623 796
info@begurdive.com

Mallorca

BLAUMAR
• 10% de descompte en compra de material
• 12 abonaments d´aire a preu de 10 
• 12 sortides en vaixell + ampolla a preu de 10
• 12 lloguer de material a preu de 10
Port Esportiu de Mataró
08301 Mataró 
www.blaumar.cat
+34 937 904 522
+34 639 119 093
info@blaumar.cat

SAITA DIVING BARCELONA
• Càrregues d´aire a 4 euros
• 12% de descompte en venda de material
Zona Fòrum, Moll de la Vela, 1
Sant Adrià de Besòs – Barcelona
www.saitadiving.cat
+34 687 537 329

MANATEE DIVING
• 10% de descompte en sortides amb embarcació, lloguer i venda 
 de material i càrregues de botelles
Passeig del Callao, 0
08301 Mataró
www.pitudiving.net
+34 937 907 893
+34 607 702 363
info@pitudiving.com

BUCEO HISPANIA
• 16 euros lloguer equip complet
Moll de Gregal s/n Panyol 1 Port Olímpic
08005 Barcelona
www.buceohispaniabarcelona.com
+34 685 337 788
info@buceohispaniabarcelona.com

AMETLLADIVING
• 25 euros immersió + ampolla + ploms + guia
• Abonament de 10 immersions a 200 euros
• Carregues de botelles a 5 euros
Carrer del Port s/n. Port Pesquer
43 860 L´Ametlla de Mar
www.ametlladiving.com
+34 677 669 132
+34 635 768 855
ametlladiving@gmail.com

CLUB DE BUCEO MAR DE HIELO
• Apliquen les mateixes condicions que tenen els afiliats i socis del club en tots 
 els serveis (sortides de busseig, lloguer, recàrrega d’ampolles d'aire, reparació
  d'equips, inspecció visual, timbrada de botelles i lloguer d'equips d'immersió
• 20% de descompte en venda de material
Port Esportiu de Tarragona LD-4 
43005 Tarragona
www.mardehielo.es
+34 644 759 565
info@mardehielo.es

SES TARRAGONA
• Entrada al Parc Subaquàtic de Tarragona, una quota d´entrada
 gratuïta per cada 10 accessos.         
Dic de Llevant, Parc Subaquàtic
43004 Tarragona
www.sestarragona.es 
+34 977 223 322  (Telèfon Oficina)
+34 977 244 719  (Telèfon Parc)
solicitudesbuceo@sestarragona.es
info@sestarragona.es 

ODYSEA DIVING
• Descompte del 15% en immersions simples (vaixell + botella)
• 20% de descompte en lloguer material
Port de Torredembarra, 5-7 bis, Pavilon D
43830 Torredembarra
www.odysea.cat
+34 663 656 921
info@odysea.ca

COMPRA – MANTENIMENT – ADAPTACIO DE MATERIAL

ALBATROS DIVING
• Un descompte del 10 % en les immersions
Carrer Xalox, 5
Cala Bona, Mallorca
www.albatros-diving.com/es
+ 34 971 586 807
info@albatros-diving.com

BADALSUB
• 4 euros càrregues d´aire
• 5% de descompte en compres de material
Rambla Badal 133
08028 Barcelona
www.badalsub.es
+34 934 221 829
badalsub@badalsub.es

EQSI GLOBAL S.L.
• Preus especials en el disseny i fabricació de components especials a mida 
 per a ser utilitzats en el busseig
• Suports per càmeres fotogràfiques i de video
• Plaques de connexió. Frames de Muntatge. Back plates d´alumini. 
 Peces especials fabricades en qualsevol material a mida
Carrer Juan de la Cierva , 15
Nivell 4 Local 18
Vilassar de Dalt
www.eqsi.eu
+34 639 251 235 (Jordi)
info@eqsi.eu 

NATURTEK
• Descompte del 10% en productes Halcyon a tots els federats
Carrer Abadia 9, baixos
43470 La Selva del Camp
www.halcyoneurope.com
+34 685 511 716
naturtek4@gmail.com

AVANTATGES – DESCOMPTES 
LLICÈNCIA FEDERATIVA 2019

NAUTILUS DIVE CENTER
• Descompte : 15% descompte en preus en botiga
Carrer de les Acàcies, 61-63
08027 Barcelona
www.nautilusdivecenter.cat
+34 622 377 366
www.nautilusdivecenter.cat

FREATIC SPORTS SL. 
• 5% de descompte en venda de material
• 10% de descompte en revisions / manteniment de reguladors, 
 inspeccions d’ampolles.
• Carregues d´aire: preus especials (iva inclòs)
 ampolles d´aire fins 12 lit= 4 eur, ampolles d´aire 15 lit / 18 lit= 5 euros, 
 bibotelles d´aire= 8 eur
• Carregues de Nitrox 32: preus especials (iva inclòs
 botelles de Nitrox 32 fins 12 lit= 7 eur, botelles  de Nitrox 32 15 lit / 18 lit= 8 eur 
 i bibotelles de Nitrox 32= 12 eur
• Servei tècnic de APEKS, AQUALUNG, BEUCHAT, CRESSI, HOLLIS, MARES, OCEANIC,
 POSEIDON, SCUBATECH, SUEX, TECLINE, XDEEP, i també centre autoritzat per 
 a inspeccions visuals d’ampolles.
Carrer Castillejos, 166
08013 Barcelona
www.freatic@freatic.com
+34 934 615 970
freatic@freatic.com

SANNA CENTRE DE SALUT
• Certificats mèdics oficials per a la pràctica de les activitats subaquàtiques
Carrer Santa Eugenia, 163 baixos
17006 Girona
+34 972 239 905
+34 638 590 707
info@sanna.es

INSTITUT D´ESTUDIS MÈDICS
• Descompte de 5 euros als federats i les federades en les revisions mèdiques per 
 a la pràctica del busseig esportiu i professional. Cita prèvia
Carrer Salvador Espriu, 73-75, baixos
08005 Barcelona
www.iem-emergencia.com
+34 934 335 190
info@iem-emergencia.com

HCG SERVICIOS SANITARIOS
• Ofereix revisions mèdiques per a submarinisme a preus competitius 
 (45 euros / revisió). Disposa de 4 centres
HCG Sants - Les Corts: carrer Caballero 75-77 baixos , 08014 Barcelona
+34 932 805 277

HCG Badalona - Sant Adrià: carrer Simancas, 8 , baixos, 080918 Badalona
+34 933 835 559 - +34 932 805 277

HCG Horta - Nou Barris : carrer Sant Manuel, 11-13, baixos, 08031 Barcelona
+34 931 061 303  i  +34 932 805277

HCG l´Hospitalet de Llobregat: Av. Del Nord, 31, baixos , 08905 L´Hospitalet de Llobregat
+34 932 805 277 i +34932 805 277

www.hcgserviciossanitarios.com
+34 932 805 277
info@hcgserviciossanitarios.com

CENTRE MÈDICS CREU BLANCA
• 15% de descompte en certificats mèdics per a llicències esportives
• 15% de descompte en certificats mèdics per al permís de conduir
• 15% de descompte en tots els nostres serveis
Carrer Pelai, 40
08001 Barcelona
+34 934 121 212

Carrer Còrsega , 345
08037 Barcelona
+34 932 171 700

AXIS CENTRE MÈDIC
• 40% de descompte per als/les federats/des en les revisions mèdiques
Avinguda Diagonal, 312 – 314, baixos
08013 Barcelona
+34 934 573 572

CALA MONTJOI – CIUTAT DE VACANCES
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

PALBEACH
• 10 % de descompte en la contractació de places hoteleres per a una estada 
 mínima de dues nits
   Vàlid només per als membres actius de la FECDAS amb una llicència vigent 

Apartaments PAL BEACH PALAMÓS
+34 972 600 750

Apartaments RESIDENCIALSUPERSTOP PALAFRUGELL
+34 972 611 710

www.palbeach
+34 872 200 140
lloguers@palbeach.com

HOTELNIGHTS.COM
• 5% de descompte en la contractació de places d'hotel a través del portal 
 de reserves Hotelnights.com
Per accedir a l'oferta, cal contactar amb la FECDAS, que lliurarà el codi específic per a les
persones amb una llicència federativa en vigor.

www.hotelnights
+34 722 507 272  
 

HOTELIUS CLUB
• 10% de descompte en la contractació de places d´hotel a través del portal 
 de reserves Hotelius Club
www.hotelius.com

HOTEL LES ILLES
• Descompte del 10% en la facturació d´hotel reservat mitjançant la web del hotel
 (www.hotellesilles.com)
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239

BALEARIA
• 20% de descompte aplicable a la tarifa vigent (incloses les ofertes) durant tota 
 la temporada i subjecte a la disponibilitat de places. Vàlid per a totes les línies.
Vàlid per a totes les acomodacions. No acumulable a altres descomptes

Per reserves de grup (més de 20 passatger) hi ha tarifes especials per esportistes. Contactar 
amb grupos@balearia.com.

El/la federat/da haurà de presentar la seva llicència federativa del any en curs a l'hora d'adquirir 
el bitllet i d'embarcar perquè es pugui aplicar el descompte.

Codi per al descompte: 499230000.

www.balearia.com

ILLA FANTASIA
• 50% de descompte en els dies especials del soci ( federat /da + 3 acompanyants)
  (consultar les dates dels dies del soci)
• 10% de descompte especial de temporada 
www.fantasia.com

SUBEXPLOR
• Descompte : un 3% de descompte sobre el preu del paquet de busseig.
www.subexplor.com 
+34 980 10 20 21
+34 610 309 309 
irene@subexplor.com

ÒPTICA OLIVE
• 10% de descompte en Ulleres de busseig graduades
• 10% Òptica en general
• 10% Ulleres esportives
Carrer Creu Coberta 97
08014 Barcelona
www.optisub.es
+34 934 315 407 
oliver@optisub.es

QSTAR
• 10% de descompte en la tarifa dels cursos de formació de conducció 
 de rovs i submergibles 
Port Fòrum
Carrer de La Pau, 12, Ronda Building R025 y R026, 
08930 Barcelona
www.qstar.es
+34  616 604 778
info@qstar.es  
 

ÒPTICA ARES
• 40 per cent de descompte en ulleres de sol; en ulleres graduades de nova col·lecció 
 i en canvis de vidres
• 45 per cent de descompte en vidres progressius d'alta gamma
• 50 per cent de descompte en ulleres de sol i 60 per cent de descompte en muntures
 de vidres graduats -en els productes de fora col·lecció
• 40 per cent de descompte en tots els productes del seu lloc web
Carrer Diputació , 290
08009 Barcelona
www.opticaares.com
+34 933 012 229
info@opticaresbarcelona.com

PODOLOGIA CLOT
• 20% de descompte en la contractació d´estudis biomecànics
• 20% de descompte en tractaments podo lògics
Carrer Clot, 64, entresol 1º
08018 Barcelona
www.podologiaclot.com
+34 932 322 628
estudisbiomecanics@gmail.com

VIENA 18
• 10% de descompte en tots els seus articles. Especialitzats en articles d’escriptura 
 (plomes de col·lecció, bolígrafs de disseny,...),  taller de reparació. Agendes,...
Carrer de Fontanella, 18
08010 Barcelona
+34 933 176 395
www.viena-18.jimdosite.com

CORNECLIMA S.L.
• Descompte del 10% al federats en totes les feines
• Instal.lacions integrals de naus industrials, oficines, locals i habitatges   
• Reformes, instal.lacions, reparacions i manteniment de calderes i aire condicionat
Avda. Barcelona, 17 
08970 Sant Joan Despí 
www.instalacionescorneclima.com
+34  933 755 848
+34  722 225 326
corneclimasl@hotmail.com
 



ANEMONE DIVING
• 15% descompte en sortida amb vaixell més ampolla d’aire
• 10% descompte en lloguer de material
• 15% descompte compra material MARES
Carrer Gregal, 28
Palamós (Cala La Fosca) – Girona
www.anemonediving.com
+34 722 507 272
info@anemonediving.com

ICTINIO DIVING CENTER PLATJA D´ARO
• 2x1 en sortides amb embarcació
• 2x1 en càrregues d’ampolles
Avinguda de Verona Terol, 25
17250 Platja d´Aro
www.ictinio.com
+34 670 001 742
ictinio@ictinio.com

SUPERDIVE TOSSA 
• 10% descompte en immersions
• 15% de descompte en lloguer de material
Carrer Lope Mateo, 1
17320 Tossa de Mar
www.superdivetossa.com
+34 972 341 741
hola@superdivetossa.com

DIVING TRITON LLAFRANC
• 25 euros sortida en vaixell + ampolla
• 20 euros sortida en vaixell + ampolla per les tardes
Plaça dels Pins, 3
17211 Llafranc
www.tritonllafranc.com
+34 972 302 426
+34 620 530 036
diving@tritonllafranc.com
        

SNORKEL DIVING CENTER
• 1€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de material 
 i càrregues d'aire
• 2€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de Material 
 i càrregues d'aire per imports superiors als 30€
• 5% de descompte en compres de material superiors a 30€
• 5% de descompte en lloguer d'apartaments (exceptuant juliol i agost)
Av.del Mar s/n "Mas Vermey"
17211 Llafranc 
www.snorkel.net
+34 972 302 716
snorkel@snorkel.net

DIVING CENTER CALA MONTJOI
• Descompte de un 5% en tots els serveis del centre de busseig, combinació 
 perfecte amb les estades en Cala Montjoi Ciutat de Vacances
• Descomptes en les estades en la Ciutat de Vacances
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

ROSSES SUB
• Un 10% de descompte, en les immersions (no incloent lloguer d’equips)
• Un 20% de descompte, en compres de material Cressi, en botiga
Carrer Mercè Rodoreda num 1 Local 6 (darrere Gasolinera BP) 
17480 Roses - Costa Brava (Girona)
www.rosessub.com
+34 972 255 269
+34 628 986 963
info@rosessub.com

CENTRE D´IMMERSIÓ PORT DE LA SELVA
• 3 sortides en barca + ampolla a preu de 2 
Carrer de l´Illa 9
17489 El Port de la Selva
www.cips-dive.com
+34 972 126 584
+34 629 319 001
info@cips-dive.com

SCUBA ALEGRE
• Descompte del 15% sobre el preu tarifa 2019 en totes les sortides 
 a Costa del Montgrí i Cap de Creus
Càmping la ballena alegre
17470 Sant Pere Pescador
www.scuba076.com
+34 646 587 303
+34 672 021 925
Scuba0.76@gmail.com

DIVERS CENTRE D´IMMERSIÓ – DIVING CENTER
• Preu sortides d´immersió a 25 euros
• 10% de descompte càrregues d’aire
Av. S'Agaró, 136 
17250  Platja d'Aro – Girona
www.diversdiving.net
+34 647 733 688
+34 972 826 640
divers_info@yahoo.es

SUBLIMITS DIVING CENTER SAN FELIU DE GUIXOLS
• 26 euros Sortides vaixell + ampolla
• 38 euros Sortides vaixell + equip complert
• 22 euros Sortides vaixell + ampolla (per a grups 7 persones)
• 18 euros Sortides cala + ampolla
Cristòfol Colom s/n , Edifici Joan I , local 10-11-12
17220 Sant Feliu de Guíxols
www.sublimis.com
+34 972 323 787
+34 650 707 047
info@sublimits.com

OCEANOS DIVING CENTER
• 15% de descompte en tots el serveis
Ronda Europa, 16
Cala Canyelles
17310 Lloret de Mar
www.oceanosdivingcenter.es
+34 608 434 831

DIVING & COMBAT
• Ampolles + instal.lacions a 12 euros / federat
• Sortida guiada a 21 euros / federat
• Lloguer d´equip complet + guia + ampolla a 36 euros / federat
Avda. Catalunya , 84
17320 Tossa de Mar
www.divingandcombat.com
+34 972 342 303
+34 629 732 794
info@divingandcombat.com

BLANES SUB
• Botella + aire a 25 euros / federat / una sortida
• Vaixell + botella + aire 40 euros / federat dos  sortides seguides (9.30 i 11.30)
• Sortides de tarda (mínim 4 persones)  
• Vaixell + botella  20 euros / federat
• Lloguer de material descompte del 10% 
www.blanes-sub.com
+34 646 962 056
centre@blanes-sub.com

DIVING CENTER LES ILLES 
• Descompte del 10% en totes les activitats d´immersió
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239
info@hotellesilles.com

BEGUR DIVE
• Immersió amb barca 28 euros ( el preu inclou botella, ploms i sortida amb barca)
Platja d´Aiguablava, 4
17255 – Begur
www.begurdive.com
+34 609 437 106
+34 972 623 796
info@begurdive.com

BLAUMAR
• 10% de descompte en compra de material
• 12 abonaments d´aire a preu de 10 
• 12 sortides en vaixell + ampolla a preu de 10
• 12 lloguer de material a preu de 10
Port Esportiu de Mataró
08301 Mataró 
www.blaumar.cat
+34 937 904 522
+34 639 119 093
info@blaumar.cat

SAITA DIVING BARCELONA
• Càrregues d´aire a 4 euros
• 12% de descompte en venda de material
Zona Fòrum, Moll de la Vela, 1
Sant Adrià de Besòs – Barcelona
www.saitadiving.cat
+34 687 537 329

MANATEE DIVING
• 10% de descompte en sortides amb embarcació, lloguer i venda 
 de material i càrregues de botelles
Passeig del Callao, 0
08301 Mataró
www.pitudiving.net
+34 937 907 893
+34 607 702 363
info@pitudiving.com

BUCEO HISPANIA
• 16 euros lloguer equip complet
Moll de Gregal s/n Panyol 1 Port Olímpic
08005 Barcelona
www.buceohispaniabarcelona.com
+34 685 337 788
info@buceohispaniabarcelona.com

AMETLLADIVING
• 25 euros immersió + ampolla + ploms + guia
• Abonament de 10 immersions a 200 euros
• Carregues de botelles a 5 euros
Carrer del Port s/n. Port Pesquer
43 860 L´Ametlla de Mar
www.ametlladiving.com
+34 677 669 132
+34 635 768 855
ametlladiving@gmail.com

CLUB DE BUCEO MAR DE HIELO
• Apliquen les mateixes condicions que tenen els afiliats i socis del club en tots 
 els serveis (sortides de busseig, lloguer, recàrrega d’ampolles d'aire, reparació
  d'equips, inspecció visual, timbrada de botelles i lloguer d'equips d'immersió
• 20% de descompte en venda de material
Port Esportiu de Tarragona LD-4 
43005 Tarragona
www.mardehielo.es
+34 644 759 565
info@mardehielo.es

SES TARRAGONA
• Entrada al Parc Subaquàtic de Tarragona, una quota d´entrada
 gratuïta per cada 10 accessos.         
Dic de Llevant, Parc Subaquàtic
43004 Tarragona
www.sestarragona.es 
+34 977 223 322  (Telèfon Oficina)
+34 977 244 719  (Telèfon Parc)
solicitudesbuceo@sestarragona.es
info@sestarragona.es 

ODYSEA DIVING
• Descompte del 15% en immersions simples (vaixell + botella)
• 20% de descompte en lloguer material
Port de Torredembarra, 5-7 bis, Pavilon D
43830 Torredembarra
www.odysea.cat
+34 663 656 921
info@odysea.ca

ALBATROS DIVING
• Un descompte del 10 % en les immersions
Carrer Xalox, 5
Cala Bona, Mallorca
www.albatros-diving.com/es
+ 34 971 586 807
info@albatros-diving.com

BADALSUB
• 4 euros càrregues d´aire
• 5% de descompte en compres de material
Rambla Badal 133
08028 Barcelona
www.badalsub.es
+34 934 221 829
badalsub@badalsub.es

EQSI GLOBAL S.L.
• Preus especials en el disseny i fabricació de components especials a mida 
 per a ser utilitzats en el busseig
• Suports per càmeres fotogràfiques i de video
• Plaques de connexió. Frames de Muntatge. Back plates d´alumini. 
 Peces especials fabricades en qualsevol material a mida
Carrer Juan de la Cierva , 15
Nivell 4 Local 18
Vilassar de Dalt
www.eqsi.eu
+34 639 251 235 (Jordi)
info@eqsi.eu 

NATURTEK
• Descompte del 10% en productes Halcyon a tots els federats
Carrer Abadia 9, baixos
43470 La Selva del Camp
www.halcyoneurope.com
+34 685 511 716
naturtek4@gmail.com

CENTRES MÈDICS

NAUTILUS DIVE CENTER
• Descompte : 15% descompte en preus en botiga
Carrer de les Acàcies, 61-63
08027 Barcelona
www.nautilusdivecenter.cat
+34 622 377 366
www.nautilusdivecenter.cat

FREATIC SPORTS SL. 
• 5% de descompte en venda de material
• 10% de descompte en revisions / manteniment de reguladors, 
 inspeccions d’ampolles.
• Carregues d´aire: preus especials (iva inclòs)
 ampolles d´aire fins 12 lit= 4 eur, ampolles d´aire 15 lit / 18 lit= 5 euros, 
 bibotelles d´aire= 8 eur
• Carregues de Nitrox 32: preus especials (iva inclòs
 botelles de Nitrox 32 fins 12 lit= 7 eur, botelles  de Nitrox 32 15 lit / 18 lit= 8 eur 
 i bibotelles de Nitrox 32= 12 eur
• Servei tècnic de APEKS, AQUALUNG, BEUCHAT, CRESSI, HOLLIS, MARES, OCEANIC,
 POSEIDON, SCUBATECH, SUEX, TECLINE, XDEEP, i també centre autoritzat per 
 a inspeccions visuals d’ampolles.
Carrer Castillejos, 166
08013 Barcelona
www.freatic@freatic.com
+34 934 615 970
freatic@freatic.com

SANNA CENTRE DE SALUT
• Certificats mèdics oficials per a la pràctica de les activitats subaquàtiques
Carrer Santa Eugenia, 163 baixos
17006 Girona
+34 972 239 905
+34 638 590 707
info@sanna.es

AVANTATGES – DESCOMPTES 
LLICÈNCIA FEDERATIVA 2019

INSTITUT D´ESTUDIS MÈDICS
• Descompte de 5 euros als federats i les federades en les revisions mèdiques per 
 a la pràctica del busseig esportiu i professional. Cita prèvia
Carrer Salvador Espriu, 73-75, baixos
08005 Barcelona
www.iem-emergencia.com
+34 934 335 190
info@iem-emergencia.com

HCG SERVICIOS SANITARIOS
• Ofereix revisions mèdiques per a submarinisme a preus competitius 
 (45 euros / revisió). Disposa de 4 centres
HCG Sants - Les Corts: carrer Caballero 75-77 baixos , 08014 Barcelona
+34 932 805 277

HCG Badalona - Sant Adrià: carrer Simancas, 8 , baixos, 080918 Badalona
+34 933 835 559 - +34 932 805 277

HCG Horta - Nou Barris : carrer Sant Manuel, 11-13, baixos, 08031 Barcelona
+34 931 061 303  i  +34 932 805277

HCG l´Hospitalet de Llobregat: Av. Del Nord, 31, baixos , 08905 L´Hospitalet de Llobregat
+34 932 805 277 i +34932 805 277

www.hcgserviciossanitarios.com
+34 932 805 277
info@hcgserviciossanitarios.com

CENTRE MÈDICS CREU BLANCA
• 15% de descompte en certificats mèdics per a llicències esportives
• 15% de descompte en certificats mèdics per al permís de conduir
• 15% de descompte en tots els nostres serveis
Carrer Pelai, 40
08001 Barcelona
+34 934 121 212

Carrer Còrsega , 345
08037 Barcelona
+34 932 171 700

AXIS CENTRE MÈDIC
• 40% de descompte per als/les federats/des en les revisions mèdiques
Avinguda Diagonal, 312 – 314, baixos
08013 Barcelona
+34 934 573 572

CALA MONTJOI – CIUTAT DE VACANCES
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

PALBEACH
• 10 % de descompte en la contractació de places hoteleres per a una estada 
 mínima de dues nits
   Vàlid només per als membres actius de la FECDAS amb una llicència vigent 

Apartaments PAL BEACH PALAMÓS
+34 972 600 750

Apartaments RESIDENCIALSUPERSTOP PALAFRUGELL
+34 972 611 710

www.palbeach
+34 872 200 140
lloguers@palbeach.com

HOTELNIGHTS.COM
• 5% de descompte en la contractació de places d'hotel a través del portal 
 de reserves Hotelnights.com
Per accedir a l'oferta, cal contactar amb la FECDAS, que lliurarà el codi específic per a les
persones amb una llicència federativa en vigor.

www.hotelnights
+34 722 507 272  
 

HOTELIUS CLUB
• 10% de descompte en la contractació de places d´hotel a través del portal 
 de reserves Hotelius Club
www.hotelius.com

HOTEL LES ILLES
• Descompte del 10% en la facturació d´hotel reservat mitjançant la web del hotel
 (www.hotellesilles.com)
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239

BALEARIA
• 20% de descompte aplicable a la tarifa vigent (incloses les ofertes) durant tota 
 la temporada i subjecte a la disponibilitat de places. Vàlid per a totes les línies.
Vàlid per a totes les acomodacions. No acumulable a altres descomptes

Per reserves de grup (més de 20 passatger) hi ha tarifes especials per esportistes. Contactar 
amb grupos@balearia.com.

El/la federat/da haurà de presentar la seva llicència federativa del any en curs a l'hora d'adquirir 
el bitllet i d'embarcar perquè es pugui aplicar el descompte.

Codi per al descompte: 499230000.

www.balearia.com

ILLA FANTASIA
• 50% de descompte en els dies especials del soci ( federat /da + 3 acompanyants)
  (consultar les dates dels dies del soci)
• 10% de descompte especial de temporada 
www.fantasia.com

SUBEXPLOR
• Descompte : un 3% de descompte sobre el preu del paquet de busseig.
www.subexplor.com 
+34 980 10 20 21
+34 610 309 309 
irene@subexplor.com

ÒPTICA OLIVE
• 10% de descompte en Ulleres de busseig graduades
• 10% Òptica en general
• 10% Ulleres esportives
Carrer Creu Coberta 97
08014 Barcelona
www.optisub.es
+34 934 315 407 
oliver@optisub.es

QSTAR
• 10% de descompte en la tarifa dels cursos de formació de conducció 
 de rovs i submergibles 
Port Fòrum
Carrer de La Pau, 12, Ronda Building R025 y R026, 
08930 Barcelona
www.qstar.es
+34  616 604 778
info@qstar.es  
 

ÒPTICA ARES
• 40 per cent de descompte en ulleres de sol; en ulleres graduades de nova col·lecció 
 i en canvis de vidres
• 45 per cent de descompte en vidres progressius d'alta gamma
• 50 per cent de descompte en ulleres de sol i 60 per cent de descompte en muntures
 de vidres graduats -en els productes de fora col·lecció
• 40 per cent de descompte en tots els productes del seu lloc web
Carrer Diputació , 290
08009 Barcelona
www.opticaares.com
+34 933 012 229
info@opticaresbarcelona.com

PODOLOGIA CLOT
• 20% de descompte en la contractació d´estudis biomecànics
• 20% de descompte en tractaments podo lògics
Carrer Clot, 64, entresol 1º
08018 Barcelona
www.podologiaclot.com
+34 932 322 628
estudisbiomecanics@gmail.com

VIENA 18
• 10% de descompte en tots els seus articles. Especialitzats en articles d’escriptura 
 (plomes de col·lecció, bolígrafs de disseny,...),  taller de reparació. Agendes,...
Carrer de Fontanella, 18
08010 Barcelona
+34 933 176 395
www.viena-18.jimdosite.com

CORNECLIMA S.L.
• Descompte del 10% al federats en totes les feines
• Instal.lacions integrals de naus industrials, oficines, locals i habitatges   
• Reformes, instal.lacions, reparacions i manteniment de calderes i aire condicionat
Avda. Barcelona, 17 
08970 Sant Joan Despí 
www.instalacionescorneclima.com
+34  933 755 848
+34  722 225 326
corneclimasl@hotmail.com
 



ANEMONE DIVING
• 15% descompte en sortida amb vaixell més ampolla d’aire
• 10% descompte en lloguer de material
• 15% descompte compra material MARES
Carrer Gregal, 28
Palamós (Cala La Fosca) – Girona
www.anemonediving.com
+34 722 507 272
info@anemonediving.com

ICTINIO DIVING CENTER PLATJA D´ARO
• 2x1 en sortides amb embarcació
• 2x1 en càrregues d’ampolles
Avinguda de Verona Terol, 25
17250 Platja d´Aro
www.ictinio.com
+34 670 001 742
ictinio@ictinio.com

SUPERDIVE TOSSA 
• 10% descompte en immersions
• 15% de descompte en lloguer de material
Carrer Lope Mateo, 1
17320 Tossa de Mar
www.superdivetossa.com
+34 972 341 741
hola@superdivetossa.com

DIVING TRITON LLAFRANC
• 25 euros sortida en vaixell + ampolla
• 20 euros sortida en vaixell + ampolla per les tardes
Plaça dels Pins, 3
17211 Llafranc
www.tritonllafranc.com
+34 972 302 426
+34 620 530 036
diving@tritonllafranc.com
        

SNORKEL DIVING CENTER
• 1€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de material 
 i càrregues d'aire
• 2€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de Material 
 i càrregues d'aire per imports superiors als 30€
• 5% de descompte en compres de material superiors a 30€
• 5% de descompte en lloguer d'apartaments (exceptuant juliol i agost)
Av.del Mar s/n "Mas Vermey"
17211 Llafranc 
www.snorkel.net
+34 972 302 716
snorkel@snorkel.net

DIVING CENTER CALA MONTJOI
• Descompte de un 5% en tots els serveis del centre de busseig, combinació 
 perfecte amb les estades en Cala Montjoi Ciutat de Vacances
• Descomptes en les estades en la Ciutat de Vacances
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

ROSSES SUB
• Un 10% de descompte, en les immersions (no incloent lloguer d’equips)
• Un 20% de descompte, en compres de material Cressi, en botiga
Carrer Mercè Rodoreda num 1 Local 6 (darrere Gasolinera BP) 
17480 Roses - Costa Brava (Girona)
www.rosessub.com
+34 972 255 269
+34 628 986 963
info@rosessub.com

CENTRE D´IMMERSIÓ PORT DE LA SELVA
• 3 sortides en barca + ampolla a preu de 2 
Carrer de l´Illa 9
17489 El Port de la Selva
www.cips-dive.com
+34 972 126 584
+34 629 319 001
info@cips-dive.com

SCUBA ALEGRE
• Descompte del 15% sobre el preu tarifa 2019 en totes les sortides 
 a Costa del Montgrí i Cap de Creus
Càmping la ballena alegre
17470 Sant Pere Pescador
www.scuba076.com
+34 646 587 303
+34 672 021 925
Scuba0.76@gmail.com

DIVERS CENTRE D´IMMERSIÓ – DIVING CENTER
• Preu sortides d´immersió a 25 euros
• 10% de descompte càrregues d’aire
Av. S'Agaró, 136 
17250  Platja d'Aro – Girona
www.diversdiving.net
+34 647 733 688
+34 972 826 640
divers_info@yahoo.es

SUBLIMITS DIVING CENTER SAN FELIU DE GUIXOLS
• 26 euros Sortides vaixell + ampolla
• 38 euros Sortides vaixell + equip complert
• 22 euros Sortides vaixell + ampolla (per a grups 7 persones)
• 18 euros Sortides cala + ampolla
Cristòfol Colom s/n , Edifici Joan I , local 10-11-12
17220 Sant Feliu de Guíxols
www.sublimis.com
+34 972 323 787
+34 650 707 047
info@sublimits.com

OCEANOS DIVING CENTER
• 15% de descompte en tots el serveis
Ronda Europa, 16
Cala Canyelles
17310 Lloret de Mar
www.oceanosdivingcenter.es
+34 608 434 831

DIVING & COMBAT
• Ampolles + instal.lacions a 12 euros / federat
• Sortida guiada a 21 euros / federat
• Lloguer d´equip complet + guia + ampolla a 36 euros / federat
Avda. Catalunya , 84
17320 Tossa de Mar
www.divingandcombat.com
+34 972 342 303
+34 629 732 794
info@divingandcombat.com

BLANES SUB
• Botella + aire a 25 euros / federat / una sortida
• Vaixell + botella + aire 40 euros / federat dos  sortides seguides (9.30 i 11.30)
• Sortides de tarda (mínim 4 persones)  
• Vaixell + botella  20 euros / federat
• Lloguer de material descompte del 10% 
www.blanes-sub.com
+34 646 962 056
centre@blanes-sub.com

DIVING CENTER LES ILLES 
• Descompte del 10% en totes les activitats d´immersió
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239
info@hotellesilles.com

BEGUR DIVE
• Immersió amb barca 28 euros ( el preu inclou botella, ploms i sortida amb barca)
Platja d´Aiguablava, 4
17255 – Begur
www.begurdive.com
+34 609 437 106
+34 972 623 796
info@begurdive.com

BLAUMAR
• 10% de descompte en compra de material
• 12 abonaments d´aire a preu de 10 
• 12 sortides en vaixell + ampolla a preu de 10
• 12 lloguer de material a preu de 10
Port Esportiu de Mataró
08301 Mataró 
www.blaumar.cat
+34 937 904 522
+34 639 119 093
info@blaumar.cat

SAITA DIVING BARCELONA
• Càrregues d´aire a 4 euros
• 12% de descompte en venda de material
Zona Fòrum, Moll de la Vela, 1
Sant Adrià de Besòs – Barcelona
www.saitadiving.cat
+34 687 537 329

MANATEE DIVING
• 10% de descompte en sortides amb embarcació, lloguer i venda 
 de material i càrregues de botelles
Passeig del Callao, 0
08301 Mataró
www.pitudiving.net
+34 937 907 893
+34 607 702 363
info@pitudiving.com

BUCEO HISPANIA
• 16 euros lloguer equip complet
Moll de Gregal s/n Panyol 1 Port Olímpic
08005 Barcelona
www.buceohispaniabarcelona.com
+34 685 337 788
info@buceohispaniabarcelona.com

AMETLLADIVING
• 25 euros immersió + ampolla + ploms + guia
• Abonament de 10 immersions a 200 euros
• Carregues de botelles a 5 euros
Carrer del Port s/n. Port Pesquer
43 860 L´Ametlla de Mar
www.ametlladiving.com
+34 677 669 132
+34 635 768 855
ametlladiving@gmail.com

CLUB DE BUCEO MAR DE HIELO
• Apliquen les mateixes condicions que tenen els afiliats i socis del club en tots 
 els serveis (sortides de busseig, lloguer, recàrrega d’ampolles d'aire, reparació
  d'equips, inspecció visual, timbrada de botelles i lloguer d'equips d'immersió
• 20% de descompte en venda de material
Port Esportiu de Tarragona LD-4 
43005 Tarragona
www.mardehielo.es
+34 644 759 565
info@mardehielo.es

SES TARRAGONA
• Entrada al Parc Subaquàtic de Tarragona, una quota d´entrada
 gratuïta per cada 10 accessos.         
Dic de Llevant, Parc Subaquàtic
43004 Tarragona
www.sestarragona.es 
+34 977 223 322  (Telèfon Oficina)
+34 977 244 719  (Telèfon Parc)
solicitudesbuceo@sestarragona.es
info@sestarragona.es 

ODYSEA DIVING
• Descompte del 15% en immersions simples (vaixell + botella)
• 20% de descompte en lloguer material
Port de Torredembarra, 5-7 bis, Pavilon D
43830 Torredembarra
www.odysea.cat
+34 663 656 921
info@odysea.ca

ALBATROS DIVING
• Un descompte del 10 % en les immersions
Carrer Xalox, 5
Cala Bona, Mallorca
www.albatros-diving.com/es
+ 34 971 586 807
info@albatros-diving.com

BADALSUB
• 4 euros càrregues d´aire
• 5% de descompte en compres de material
Rambla Badal 133
08028 Barcelona
www.badalsub.es
+34 934 221 829
badalsub@badalsub.es

EQSI GLOBAL S.L.
• Preus especials en el disseny i fabricació de components especials a mida 
 per a ser utilitzats en el busseig
• Suports per càmeres fotogràfiques i de video
• Plaques de connexió. Frames de Muntatge. Back plates d´alumini. 
 Peces especials fabricades en qualsevol material a mida
Carrer Juan de la Cierva , 15
Nivell 4 Local 18
Vilassar de Dalt
www.eqsi.eu
+34 639 251 235 (Jordi)
info@eqsi.eu 

NATURTEK
• Descompte del 10% en productes Halcyon a tots els federats
Carrer Abadia 9, baixos
43470 La Selva del Camp
www.halcyoneurope.com
+34 685 511 716
naturtek4@gmail.com

NAUTILUS DIVE CENTER
• Descompte : 15% descompte en preus en botiga
Carrer de les Acàcies, 61-63
08027 Barcelona
www.nautilusdivecenter.cat
+34 622 377 366
www.nautilusdivecenter.cat

FREATIC SPORTS SL. 
• 5% de descompte en venda de material
• 10% de descompte en revisions / manteniment de reguladors, 
 inspeccions d’ampolles.
• Carregues d´aire: preus especials (iva inclòs)
 ampolles d´aire fins 12 lit= 4 eur, ampolles d´aire 15 lit / 18 lit= 5 euros, 
 bibotelles d´aire= 8 eur
• Carregues de Nitrox 32: preus especials (iva inclòs
 botelles de Nitrox 32 fins 12 lit= 7 eur, botelles  de Nitrox 32 15 lit / 18 lit= 8 eur 
 i bibotelles de Nitrox 32= 12 eur
• Servei tècnic de APEKS, AQUALUNG, BEUCHAT, CRESSI, HOLLIS, MARES, OCEANIC,
 POSEIDON, SCUBATECH, SUEX, TECLINE, XDEEP, i també centre autoritzat per 
 a inspeccions visuals d’ampolles.
Carrer Castillejos, 166
08013 Barcelona
www.freatic@freatic.com
+34 934 615 970
freatic@freatic.com

SANNA CENTRE DE SALUT
• Certificats mèdics oficials per a la pràctica de les activitats subaquàtiques
Carrer Santa Eugenia, 163 baixos
17006 Girona
+34 972 239 905
+34 638 590 707
info@sanna.es

INSTITUT D´ESTUDIS MÈDICS
• Descompte de 5 euros als federats i les federades en les revisions mèdiques per 
 a la pràctica del busseig esportiu i professional. Cita prèvia
Carrer Salvador Espriu, 73-75, baixos
08005 Barcelona
www.iem-emergencia.com
+34 934 335 190
info@iem-emergencia.com

HCG SERVICIOS SANITARIOS
• Ofereix revisions mèdiques per a submarinisme a preus competitius 
 (45 euros / revisió). Disposa de 4 centres
HCG Sants - Les Corts: carrer Caballero 75-77 baixos , 08014 Barcelona
+34 932 805 277

HCG Badalona - Sant Adrià: carrer Simancas, 8 , baixos, 080918 Badalona
+34 933 835 559 - +34 932 805 277

HCG Horta - Nou Barris : carrer Sant Manuel, 11-13, baixos, 08031 Barcelona
+34 931 061 303  i  +34 932 805277

HCG l´Hospitalet de Llobregat: Av. Del Nord, 31, baixos , 08905 L´Hospitalet de Llobregat
+34 932 805 277 i +34932 805 277

www.hcgserviciossanitarios.com
+34 932 805 277
info@hcgserviciossanitarios.com

CENTRE MÈDICS CREU BLANCA
• 15% de descompte en certificats mèdics per a llicències esportives
• 15% de descompte en certificats mèdics per al permís de conduir
• 15% de descompte en tots els nostres serveis
Carrer Pelai, 40
08001 Barcelona
+34 934 121 212

Carrer Còrsega , 345
08037 Barcelona
+34 932 171 700

AXIS CENTRE MÈDIC
• 40% de descompte per als/les federats/des en les revisions mèdiques
Avinguda Diagonal, 312 – 314, baixos
08013 Barcelona
+34 934 573 572

AVANTATGES – DESCOMPTES 
LLICÈNCIA FEDERATIVA 2019

CALA MONTJOI – CIUTAT DE VACANCES
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

PALBEACH
• 10 % de descompte en la contractació de places hoteleres per a una estada 
 mínima de dues nits
   Vàlid només per als membres actius de la FECDAS amb una llicència vigent 

Apartaments PAL BEACH PALAMÓS
+34 972 600 750

Apartaments RESIDENCIALSUPERSTOP PALAFRUGELL
+34 972 611 710

www.palbeach
+34 872 200 140
lloguers@palbeach.com

HOTELNIGHTS.COM
• 5% de descompte en la contractació de places d'hotel a través del portal 
 de reserves Hotelnights.com
Per accedir a l'oferta, cal contactar amb la FECDAS, que lliurarà el codi específic per a les
persones amb una llicència federativa en vigor.

www.hotelnights
+34 722 507 272  
 

HOTELIUS CLUB
• 10% de descompte en la contractació de places d´hotel a través del portal 
 de reserves Hotelius Club
www.hotelius.com

HOTEL LES ILLES
• Descompte del 10% en la facturació d´hotel reservat mitjançant la web del hotel
 (www.hotellesilles.com)
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239

BALEARIA
• 20% de descompte aplicable a la tarifa vigent (incloses les ofertes) durant tota 
 la temporada i subjecte a la disponibilitat de places. Vàlid per a totes les línies.
Vàlid per a totes les acomodacions. No acumulable a altres descomptes

Per reserves de grup (més de 20 passatger) hi ha tarifes especials per esportistes. Contactar 
amb grupos@balearia.com.

El/la federat/da haurà de presentar la seva llicència federativa del any en curs a l'hora d'adquirir 
el bitllet i d'embarcar perquè es pugui aplicar el descompte.

Codi per al descompte: 499230000.

www.balearia.com

ILLA FANTASIA
• 50% de descompte en els dies especials del soci ( federat /da + 3 acompanyants)
  (consultar les dates dels dies del soci)
• 10% de descompte especial de temporada 
www.fantasia.com

SUBEXPLOR
• Descompte : un 3% de descompte sobre el preu del paquet de busseig.
www.subexplor.com 
+34 980 10 20 21
+34 610 309 309 
irene@subexplor.com

ÒPTICA OLIVE
• 10% de descompte en Ulleres de busseig graduades
• 10% Òptica en general
• 10% Ulleres esportives
Carrer Creu Coberta 97
08014 Barcelona
www.optisub.es
+34 934 315 407 
oliver@optisub.es

QSTAR
• 10% de descompte en la tarifa dels cursos de formació de conducció 
 de rovs i submergibles 
Port Fòrum
Carrer de La Pau, 12, Ronda Building R025 y R026, 
08930 Barcelona
www.qstar.es
+34  616 604 778
info@qstar.es  
 

ÒPTICA ARES
• 40 per cent de descompte en ulleres de sol; en ulleres graduades de nova col·lecció 
 i en canvis de vidres
• 45 per cent de descompte en vidres progressius d'alta gamma
• 50 per cent de descompte en ulleres de sol i 60 per cent de descompte en muntures
 de vidres graduats -en els productes de fora col·lecció
• 40 per cent de descompte en tots els productes del seu lloc web
Carrer Diputació , 290
08009 Barcelona
www.opticaares.com
+34 933 012 229
info@opticaresbarcelona.com

PODOLOGIA CLOT
• 20% de descompte en la contractació d´estudis biomecànics
• 20% de descompte en tractaments podo lògics
Carrer Clot, 64, entresol 1º
08018 Barcelona
www.podologiaclot.com
+34 932 322 628
estudisbiomecanics@gmail.com

VIENA 18
• 10% de descompte en tots els seus articles. Especialitzats en articles d’escriptura 
 (plomes de col·lecció, bolígrafs de disseny,...),  taller de reparació. Agendes,...
Carrer de Fontanella, 18
08010 Barcelona
+34 933 176 395
www.viena-18.jimdosite.com

CORNECLIMA S.L.
• Descompte del 10% al federats en totes les feines
• Instal.lacions integrals de naus industrials, oficines, locals i habitatges   
• Reformes, instal.lacions, reparacions i manteniment de calderes i aire condicionat
Avda. Barcelona, 17 
08970 Sant Joan Despí 
www.instalacionescorneclima.com
+34  933 755 848
+34  722 225 326
corneclimasl@hotmail.com
 



ANEMONE DIVING
• 15% descompte en sortida amb vaixell més ampolla d’aire
• 10% descompte en lloguer de material
• 15% descompte compra material MARES
Carrer Gregal, 28
Palamós (Cala La Fosca) – Girona
www.anemonediving.com
+34 722 507 272
info@anemonediving.com

ICTINIO DIVING CENTER PLATJA D´ARO
• 2x1 en sortides amb embarcació
• 2x1 en càrregues d’ampolles
Avinguda de Verona Terol, 25
17250 Platja d´Aro
www.ictinio.com
+34 670 001 742
ictinio@ictinio.com

SUPERDIVE TOSSA 
• 10% descompte en immersions
• 15% de descompte en lloguer de material
Carrer Lope Mateo, 1
17320 Tossa de Mar
www.superdivetossa.com
+34 972 341 741
hola@superdivetossa.com

DIVING TRITON LLAFRANC
• 25 euros sortida en vaixell + ampolla
• 20 euros sortida en vaixell + ampolla per les tardes
Plaça dels Pins, 3
17211 Llafranc
www.tritonllafranc.com
+34 972 302 426
+34 620 530 036
diving@tritonllafranc.com
        

SNORKEL DIVING CENTER
• 1€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de material 
 i càrregues d'aire
• 2€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de Material 
 i càrregues d'aire per imports superiors als 30€
• 5% de descompte en compres de material superiors a 30€
• 5% de descompte en lloguer d'apartaments (exceptuant juliol i agost)
Av.del Mar s/n "Mas Vermey"
17211 Llafranc 
www.snorkel.net
+34 972 302 716
snorkel@snorkel.net

DIVING CENTER CALA MONTJOI
• Descompte de un 5% en tots els serveis del centre de busseig, combinació 
 perfecte amb les estades en Cala Montjoi Ciutat de Vacances
• Descomptes en les estades en la Ciutat de Vacances
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

ROSSES SUB
• Un 10% de descompte, en les immersions (no incloent lloguer d’equips)
• Un 20% de descompte, en compres de material Cressi, en botiga
Carrer Mercè Rodoreda num 1 Local 6 (darrere Gasolinera BP) 
17480 Roses - Costa Brava (Girona)
www.rosessub.com
+34 972 255 269
+34 628 986 963
info@rosessub.com

CENTRE D´IMMERSIÓ PORT DE LA SELVA
• 3 sortides en barca + ampolla a preu de 2 
Carrer de l´Illa 9
17489 El Port de la Selva
www.cips-dive.com
+34 972 126 584
+34 629 319 001
info@cips-dive.com

SCUBA ALEGRE
• Descompte del 15% sobre el preu tarifa 2019 en totes les sortides 
 a Costa del Montgrí i Cap de Creus
Càmping la ballena alegre
17470 Sant Pere Pescador
www.scuba076.com
+34 646 587 303
+34 672 021 925
Scuba0.76@gmail.com

DIVERS CENTRE D´IMMERSIÓ – DIVING CENTER
• Preu sortides d´immersió a 25 euros
• 10% de descompte càrregues d’aire
Av. S'Agaró, 136 
17250  Platja d'Aro – Girona
www.diversdiving.net
+34 647 733 688
+34 972 826 640
divers_info@yahoo.es

SUBLIMITS DIVING CENTER SAN FELIU DE GUIXOLS
• 26 euros Sortides vaixell + ampolla
• 38 euros Sortides vaixell + equip complert
• 22 euros Sortides vaixell + ampolla (per a grups 7 persones)
• 18 euros Sortides cala + ampolla
Cristòfol Colom s/n , Edifici Joan I , local 10-11-12
17220 Sant Feliu de Guíxols
www.sublimis.com
+34 972 323 787
+34 650 707 047
info@sublimits.com

OCEANOS DIVING CENTER
• 15% de descompte en tots el serveis
Ronda Europa, 16
Cala Canyelles
17310 Lloret de Mar
www.oceanosdivingcenter.es
+34 608 434 831

DIVING & COMBAT
• Ampolles + instal.lacions a 12 euros / federat
• Sortida guiada a 21 euros / federat
• Lloguer d´equip complet + guia + ampolla a 36 euros / federat
Avda. Catalunya , 84
17320 Tossa de Mar
www.divingandcombat.com
+34 972 342 303
+34 629 732 794
info@divingandcombat.com

BLANES SUB
• Botella + aire a 25 euros / federat / una sortida
• Vaixell + botella + aire 40 euros / federat dos  sortides seguides (9.30 i 11.30)
• Sortides de tarda (mínim 4 persones)  
• Vaixell + botella  20 euros / federat
• Lloguer de material descompte del 10% 
www.blanes-sub.com
+34 646 962 056
centre@blanes-sub.com

DIVING CENTER LES ILLES 
• Descompte del 10% en totes les activitats d´immersió
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239
info@hotellesilles.com

BEGUR DIVE
• Immersió amb barca 28 euros ( el preu inclou botella, ploms i sortida amb barca)
Platja d´Aiguablava, 4
17255 – Begur
www.begurdive.com
+34 609 437 106
+34 972 623 796
info@begurdive.com

BLAUMAR
• 10% de descompte en compra de material
• 12 abonaments d´aire a preu de 10 
• 12 sortides en vaixell + ampolla a preu de 10
• 12 lloguer de material a preu de 10
Port Esportiu de Mataró
08301 Mataró 
www.blaumar.cat
+34 937 904 522
+34 639 119 093
info@blaumar.cat

SAITA DIVING BARCELONA
• Càrregues d´aire a 4 euros
• 12% de descompte en venda de material
Zona Fòrum, Moll de la Vela, 1
Sant Adrià de Besòs – Barcelona
www.saitadiving.cat
+34 687 537 329

MANATEE DIVING
• 10% de descompte en sortides amb embarcació, lloguer i venda 
 de material i càrregues de botelles
Passeig del Callao, 0
08301 Mataró
www.pitudiving.net
+34 937 907 893
+34 607 702 363
info@pitudiving.com

BUCEO HISPANIA
• 16 euros lloguer equip complet
Moll de Gregal s/n Panyol 1 Port Olímpic
08005 Barcelona
www.buceohispaniabarcelona.com
+34 685 337 788
info@buceohispaniabarcelona.com

AMETLLADIVING
• 25 euros immersió + ampolla + ploms + guia
• Abonament de 10 immersions a 200 euros
• Carregues de botelles a 5 euros
Carrer del Port s/n. Port Pesquer
43 860 L´Ametlla de Mar
www.ametlladiving.com
+34 677 669 132
+34 635 768 855
ametlladiving@gmail.com

CLUB DE BUCEO MAR DE HIELO
• Apliquen les mateixes condicions que tenen els afiliats i socis del club en tots 
 els serveis (sortides de busseig, lloguer, recàrrega d’ampolles d'aire, reparació
  d'equips, inspecció visual, timbrada de botelles i lloguer d'equips d'immersió
• 20% de descompte en venda de material
Port Esportiu de Tarragona LD-4 
43005 Tarragona
www.mardehielo.es
+34 644 759 565
info@mardehielo.es

SES TARRAGONA
• Entrada al Parc Subaquàtic de Tarragona, una quota d´entrada
 gratuïta per cada 10 accessos.         
Dic de Llevant, Parc Subaquàtic
43004 Tarragona
www.sestarragona.es 
+34 977 223 322  (Telèfon Oficina)
+34 977 244 719  (Telèfon Parc)
solicitudesbuceo@sestarragona.es
info@sestarragona.es 

ODYSEA DIVING
• Descompte del 15% en immersions simples (vaixell + botella)
• 20% de descompte en lloguer material
Port de Torredembarra, 5-7 bis, Pavilon D
43830 Torredembarra
www.odysea.cat
+34 663 656 921
info@odysea.ca

ALBATROS DIVING
• Un descompte del 10 % en les immersions
Carrer Xalox, 5
Cala Bona, Mallorca
www.albatros-diving.com/es
+ 34 971 586 807
info@albatros-diving.com

BADALSUB
• 4 euros càrregues d´aire
• 5% de descompte en compres de material
Rambla Badal 133
08028 Barcelona
www.badalsub.es
+34 934 221 829
badalsub@badalsub.es

EQSI GLOBAL S.L.
• Preus especials en el disseny i fabricació de components especials a mida 
 per a ser utilitzats en el busseig
• Suports per càmeres fotogràfiques i de video
• Plaques de connexió. Frames de Muntatge. Back plates d´alumini. 
 Peces especials fabricades en qualsevol material a mida
Carrer Juan de la Cierva , 15
Nivell 4 Local 18
Vilassar de Dalt
www.eqsi.eu
+34 639 251 235 (Jordi)
info@eqsi.eu 

NATURTEK
• Descompte del 10% en productes Halcyon a tots els federats
Carrer Abadia 9, baixos
43470 La Selva del Camp
www.halcyoneurope.com
+34 685 511 716
naturtek4@gmail.com

NAUTILUS DIVE CENTER
• Descompte : 15% descompte en preus en botiga
Carrer de les Acàcies, 61-63
08027 Barcelona
www.nautilusdivecenter.cat
+34 622 377 366
www.nautilusdivecenter.cat

FREATIC SPORTS SL. 
• 5% de descompte en venda de material
• 10% de descompte en revisions / manteniment de reguladors, 
 inspeccions d’ampolles.
• Carregues d´aire: preus especials (iva inclòs)
 ampolles d´aire fins 12 lit= 4 eur, ampolles d´aire 15 lit / 18 lit= 5 euros, 
 bibotelles d´aire= 8 eur
• Carregues de Nitrox 32: preus especials (iva inclòs
 botelles de Nitrox 32 fins 12 lit= 7 eur, botelles  de Nitrox 32 15 lit / 18 lit= 8 eur 
 i bibotelles de Nitrox 32= 12 eur
• Servei tècnic de APEKS, AQUALUNG, BEUCHAT, CRESSI, HOLLIS, MARES, OCEANIC,
 POSEIDON, SCUBATECH, SUEX, TECLINE, XDEEP, i també centre autoritzat per 
 a inspeccions visuals d’ampolles.
Carrer Castillejos, 166
08013 Barcelona
www.freatic@freatic.com
+34 934 615 970
freatic@freatic.com

SANNA CENTRE DE SALUT
• Certificats mèdics oficials per a la pràctica de les activitats subaquàtiques
Carrer Santa Eugenia, 163 baixos
17006 Girona
+34 972 239 905
+34 638 590 707
info@sanna.es

INSTITUT D´ESTUDIS MÈDICS
• Descompte de 5 euros als federats i les federades en les revisions mèdiques per 
 a la pràctica del busseig esportiu i professional. Cita prèvia
Carrer Salvador Espriu, 73-75, baixos
08005 Barcelona
www.iem-emergencia.com
+34 934 335 190
info@iem-emergencia.com

HCG SERVICIOS SANITARIOS
• Ofereix revisions mèdiques per a submarinisme a preus competitius 
 (45 euros / revisió). Disposa de 4 centres
HCG Sants - Les Corts: carrer Caballero 75-77 baixos , 08014 Barcelona
+34 932 805 277

HCG Badalona - Sant Adrià: carrer Simancas, 8 , baixos, 080918 Badalona
+34 933 835 559 - +34 932 805 277

HCG Horta - Nou Barris : carrer Sant Manuel, 11-13, baixos, 08031 Barcelona
+34 931 061 303  i  +34 932 805277

HCG l´Hospitalet de Llobregat: Av. Del Nord, 31, baixos , 08905 L´Hospitalet de Llobregat
+34 932 805 277 i +34932 805 277

www.hcgserviciossanitarios.com
+34 932 805 277
info@hcgserviciossanitarios.com

CENTRE MÈDICS CREU BLANCA
• 15% de descompte en certificats mèdics per a llicències esportives
• 15% de descompte en certificats mèdics per al permís de conduir
• 15% de descompte en tots els nostres serveis
Carrer Pelai, 40
08001 Barcelona
+34 934 121 212

Carrer Còrsega , 345
08037 Barcelona
+34 932 171 700

AXIS CENTRE MÈDIC
• 40% de descompte per als/les federats/des en les revisions mèdiques
Avinguda Diagonal, 312 – 314, baixos
08013 Barcelona
+34 934 573 572

HOTELS- APARTAMENTS

CALA MONTJOI – CIUTAT DE VACANCES
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

PALBEACH
• 10 % de descompte en la contractació de places hoteleres per a una estada 
 mínima de dues nits
   Vàlid només per als membres actius de la FECDAS amb una llicència vigent 

Apartaments PAL BEACH PALAMÓS
+34 972 600 750

Apartaments RESIDENCIALSUPERSTOP PALAFRUGELL
+34 972 611 710

www.palbeach
+34 872 200 140
lloguers@palbeach.com

HOTELNIGHTS.COM
• 5% de descompte en la contractació de places d'hotel a través del portal 
 de reserves Hotelnights.com
Per accedir a l'oferta, cal contactar amb la FECDAS, que lliurarà el codi específic per a les
persones amb una llicència federativa en vigor.

www.hotelnights
+34 722 507 272  
 

HOTELIUS CLUB
• 10% de descompte en la contractació de places d´hotel a través del portal 
 de reserves Hotelius Club
www.hotelius.com

HOTEL LES ILLES
• Descompte del 10% en la facturació d´hotel reservat mitjançant la web del hotel
 (www.hotellesilles.com)
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239

AVANTATGES – DESCOMPTES 
LLICÈNCIA FEDERATIVA 2019

BALEARIA
• 20% de descompte aplicable a la tarifa vigent (incloses les ofertes) durant tota 
 la temporada i subjecte a la disponibilitat de places. Vàlid per a totes les línies.
Vàlid per a totes les acomodacions. No acumulable a altres descomptes

Per reserves de grup (més de 20 passatger) hi ha tarifes especials per esportistes. Contactar 
amb grupos@balearia.com.

El/la federat/da haurà de presentar la seva llicència federativa del any en curs a l'hora d'adquirir 
el bitllet i d'embarcar perquè es pugui aplicar el descompte.

Codi per al descompte: 499230000.

www.balearia.com

ILLA FANTASIA
• 50% de descompte en els dies especials del soci ( federat /da + 3 acompanyants)
  (consultar les dates dels dies del soci)
• 10% de descompte especial de temporada 
www.fantasia.com

SUBEXPLOR
• Descompte : un 3% de descompte sobre el preu del paquet de busseig.
www.subexplor.com 
+34 980 10 20 21
+34 610 309 309 
irene@subexplor.com

ÒPTICA OLIVE
• 10% de descompte en Ulleres de busseig graduades
• 10% Òptica en general
• 10% Ulleres esportives
Carrer Creu Coberta 97
08014 Barcelona
www.optisub.es
+34 934 315 407 
oliver@optisub.es

QSTAR
• 10% de descompte en la tarifa dels cursos de formació de conducció 
 de rovs i submergibles 
Port Fòrum
Carrer de La Pau, 12, Ronda Building R025 y R026, 
08930 Barcelona
www.qstar.es
+34  616 604 778
info@qstar.es  
 

ÒPTICA ARES
• 40 per cent de descompte en ulleres de sol; en ulleres graduades de nova col·lecció 
 i en canvis de vidres
• 45 per cent de descompte en vidres progressius d'alta gamma
• 50 per cent de descompte en ulleres de sol i 60 per cent de descompte en muntures
 de vidres graduats -en els productes de fora col·lecció
• 40 per cent de descompte en tots els productes del seu lloc web
Carrer Diputació , 290
08009 Barcelona
www.opticaares.com
+34 933 012 229
info@opticaresbarcelona.com

PODOLOGIA CLOT
• 20% de descompte en la contractació d´estudis biomecànics
• 20% de descompte en tractaments podo lògics
Carrer Clot, 64, entresol 1º
08018 Barcelona
www.podologiaclot.com
+34 932 322 628
estudisbiomecanics@gmail.com

VIENA 18
• 10% de descompte en tots els seus articles. Especialitzats en articles d’escriptura 
 (plomes de col·lecció, bolígrafs de disseny,...),  taller de reparació. Agendes,...
Carrer de Fontanella, 18
08010 Barcelona
+34 933 176 395
www.viena-18.jimdosite.com

CORNECLIMA S.L.
• Descompte del 10% al federats en totes les feines
• Instal.lacions integrals de naus industrials, oficines, locals i habitatges   
• Reformes, instal.lacions, reparacions i manteniment de calderes i aire condicionat
Avda. Barcelona, 17 
08970 Sant Joan Despí 
www.instalacionescorneclima.com
+34  933 755 848
+34  722 225 326
corneclimasl@hotmail.com
 



ANEMONE DIVING
• 15% descompte en sortida amb vaixell més ampolla d’aire
• 10% descompte en lloguer de material
• 15% descompte compra material MARES
Carrer Gregal, 28
Palamós (Cala La Fosca) – Girona
www.anemonediving.com
+34 722 507 272
info@anemonediving.com

ICTINIO DIVING CENTER PLATJA D´ARO
• 2x1 en sortides amb embarcació
• 2x1 en càrregues d’ampolles
Avinguda de Verona Terol, 25
17250 Platja d´Aro
www.ictinio.com
+34 670 001 742
ictinio@ictinio.com

SUPERDIVE TOSSA 
• 10% descompte en immersions
• 15% de descompte en lloguer de material
Carrer Lope Mateo, 1
17320 Tossa de Mar
www.superdivetossa.com
+34 972 341 741
hola@superdivetossa.com

DIVING TRITON LLAFRANC
• 25 euros sortida en vaixell + ampolla
• 20 euros sortida en vaixell + ampolla per les tardes
Plaça dels Pins, 3
17211 Llafranc
www.tritonllafranc.com
+34 972 302 426
+34 620 530 036
diving@tritonllafranc.com
        

SNORKEL DIVING CENTER
• 1€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de material 
 i càrregues d'aire
• 2€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de Material 
 i càrregues d'aire per imports superiors als 30€
• 5% de descompte en compres de material superiors a 30€
• 5% de descompte en lloguer d'apartaments (exceptuant juliol i agost)
Av.del Mar s/n "Mas Vermey"
17211 Llafranc 
www.snorkel.net
+34 972 302 716
snorkel@snorkel.net

DIVING CENTER CALA MONTJOI
• Descompte de un 5% en tots els serveis del centre de busseig, combinació 
 perfecte amb les estades en Cala Montjoi Ciutat de Vacances
• Descomptes en les estades en la Ciutat de Vacances
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

ROSSES SUB
• Un 10% de descompte, en les immersions (no incloent lloguer d’equips)
• Un 20% de descompte, en compres de material Cressi, en botiga
Carrer Mercè Rodoreda num 1 Local 6 (darrere Gasolinera BP) 
17480 Roses - Costa Brava (Girona)
www.rosessub.com
+34 972 255 269
+34 628 986 963
info@rosessub.com

CENTRE D´IMMERSIÓ PORT DE LA SELVA
• 3 sortides en barca + ampolla a preu de 2 
Carrer de l´Illa 9
17489 El Port de la Selva
www.cips-dive.com
+34 972 126 584
+34 629 319 001
info@cips-dive.com

SCUBA ALEGRE
• Descompte del 15% sobre el preu tarifa 2019 en totes les sortides 
 a Costa del Montgrí i Cap de Creus
Càmping la ballena alegre
17470 Sant Pere Pescador
www.scuba076.com
+34 646 587 303
+34 672 021 925
Scuba0.76@gmail.com

DIVERS CENTRE D´IMMERSIÓ – DIVING CENTER
• Preu sortides d´immersió a 25 euros
• 10% de descompte càrregues d’aire
Av. S'Agaró, 136 
17250  Platja d'Aro – Girona
www.diversdiving.net
+34 647 733 688
+34 972 826 640
divers_info@yahoo.es

SUBLIMITS DIVING CENTER SAN FELIU DE GUIXOLS
• 26 euros Sortides vaixell + ampolla
• 38 euros Sortides vaixell + equip complert
• 22 euros Sortides vaixell + ampolla (per a grups 7 persones)
• 18 euros Sortides cala + ampolla
Cristòfol Colom s/n , Edifici Joan I , local 10-11-12
17220 Sant Feliu de Guíxols
www.sublimis.com
+34 972 323 787
+34 650 707 047
info@sublimits.com

OCEANOS DIVING CENTER
• 15% de descompte en tots el serveis
Ronda Europa, 16
Cala Canyelles
17310 Lloret de Mar
www.oceanosdivingcenter.es
+34 608 434 831

DIVING & COMBAT
• Ampolles + instal.lacions a 12 euros / federat
• Sortida guiada a 21 euros / federat
• Lloguer d´equip complet + guia + ampolla a 36 euros / federat
Avda. Catalunya , 84
17320 Tossa de Mar
www.divingandcombat.com
+34 972 342 303
+34 629 732 794
info@divingandcombat.com

BLANES SUB
• Botella + aire a 25 euros / federat / una sortida
• Vaixell + botella + aire 40 euros / federat dos  sortides seguides (9.30 i 11.30)
• Sortides de tarda (mínim 4 persones)  
• Vaixell + botella  20 euros / federat
• Lloguer de material descompte del 10% 
www.blanes-sub.com
+34 646 962 056
centre@blanes-sub.com

DIVING CENTER LES ILLES 
• Descompte del 10% en totes les activitats d´immersió
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239
info@hotellesilles.com

BEGUR DIVE
• Immersió amb barca 28 euros ( el preu inclou botella, ploms i sortida amb barca)
Platja d´Aiguablava, 4
17255 – Begur
www.begurdive.com
+34 609 437 106
+34 972 623 796
info@begurdive.com

BLAUMAR
• 10% de descompte en compra de material
• 12 abonaments d´aire a preu de 10 
• 12 sortides en vaixell + ampolla a preu de 10
• 12 lloguer de material a preu de 10
Port Esportiu de Mataró
08301 Mataró 
www.blaumar.cat
+34 937 904 522
+34 639 119 093
info@blaumar.cat

SAITA DIVING BARCELONA
• Càrregues d´aire a 4 euros
• 12% de descompte en venda de material
Zona Fòrum, Moll de la Vela, 1
Sant Adrià de Besòs – Barcelona
www.saitadiving.cat
+34 687 537 329

MANATEE DIVING
• 10% de descompte en sortides amb embarcació, lloguer i venda 
 de material i càrregues de botelles
Passeig del Callao, 0
08301 Mataró
www.pitudiving.net
+34 937 907 893
+34 607 702 363
info@pitudiving.com

BUCEO HISPANIA
• 16 euros lloguer equip complet
Moll de Gregal s/n Panyol 1 Port Olímpic
08005 Barcelona
www.buceohispaniabarcelona.com
+34 685 337 788
info@buceohispaniabarcelona.com

AMETLLADIVING
• 25 euros immersió + ampolla + ploms + guia
• Abonament de 10 immersions a 200 euros
• Carregues de botelles a 5 euros
Carrer del Port s/n. Port Pesquer
43 860 L´Ametlla de Mar
www.ametlladiving.com
+34 677 669 132
+34 635 768 855
ametlladiving@gmail.com

CLUB DE BUCEO MAR DE HIELO
• Apliquen les mateixes condicions que tenen els afiliats i socis del club en tots 
 els serveis (sortides de busseig, lloguer, recàrrega d’ampolles d'aire, reparació
  d'equips, inspecció visual, timbrada de botelles i lloguer d'equips d'immersió
• 20% de descompte en venda de material
Port Esportiu de Tarragona LD-4 
43005 Tarragona
www.mardehielo.es
+34 644 759 565
info@mardehielo.es

SES TARRAGONA
• Entrada al Parc Subaquàtic de Tarragona, una quota d´entrada
 gratuïta per cada 10 accessos.         
Dic de Llevant, Parc Subaquàtic
43004 Tarragona
www.sestarragona.es 
+34 977 223 322  (Telèfon Oficina)
+34 977 244 719  (Telèfon Parc)
solicitudesbuceo@sestarragona.es
info@sestarragona.es 

ODYSEA DIVING
• Descompte del 15% en immersions simples (vaixell + botella)
• 20% de descompte en lloguer material
Port de Torredembarra, 5-7 bis, Pavilon D
43830 Torredembarra
www.odysea.cat
+34 663 656 921
info@odysea.ca

ALBATROS DIVING
• Un descompte del 10 % en les immersions
Carrer Xalox, 5
Cala Bona, Mallorca
www.albatros-diving.com/es
+ 34 971 586 807
info@albatros-diving.com

BADALSUB
• 4 euros càrregues d´aire
• 5% de descompte en compres de material
Rambla Badal 133
08028 Barcelona
www.badalsub.es
+34 934 221 829
badalsub@badalsub.es

EQSI GLOBAL S.L.
• Preus especials en el disseny i fabricació de components especials a mida 
 per a ser utilitzats en el busseig
• Suports per càmeres fotogràfiques i de video
• Plaques de connexió. Frames de Muntatge. Back plates d´alumini. 
 Peces especials fabricades en qualsevol material a mida
Carrer Juan de la Cierva , 15
Nivell 4 Local 18
Vilassar de Dalt
www.eqsi.eu
+34 639 251 235 (Jordi)
info@eqsi.eu 

NATURTEK
• Descompte del 10% en productes Halcyon a tots els federats
Carrer Abadia 9, baixos
43470 La Selva del Camp
www.halcyoneurope.com
+34 685 511 716
naturtek4@gmail.com

NAUTILUS DIVE CENTER
• Descompte : 15% descompte en preus en botiga
Carrer de les Acàcies, 61-63
08027 Barcelona
www.nautilusdivecenter.cat
+34 622 377 366
www.nautilusdivecenter.cat

FREATIC SPORTS SL. 
• 5% de descompte en venda de material
• 10% de descompte en revisions / manteniment de reguladors, 
 inspeccions d’ampolles.
• Carregues d´aire: preus especials (iva inclòs)
 ampolles d´aire fins 12 lit= 4 eur, ampolles d´aire 15 lit / 18 lit= 5 euros, 
 bibotelles d´aire= 8 eur
• Carregues de Nitrox 32: preus especials (iva inclòs
 botelles de Nitrox 32 fins 12 lit= 7 eur, botelles  de Nitrox 32 15 lit / 18 lit= 8 eur 
 i bibotelles de Nitrox 32= 12 eur
• Servei tècnic de APEKS, AQUALUNG, BEUCHAT, CRESSI, HOLLIS, MARES, OCEANIC,
 POSEIDON, SCUBATECH, SUEX, TECLINE, XDEEP, i també centre autoritzat per 
 a inspeccions visuals d’ampolles.
Carrer Castillejos, 166
08013 Barcelona
www.freatic@freatic.com
+34 934 615 970
freatic@freatic.com

SANNA CENTRE DE SALUT
• Certificats mèdics oficials per a la pràctica de les activitats subaquàtiques
Carrer Santa Eugenia, 163 baixos
17006 Girona
+34 972 239 905
+34 638 590 707
info@sanna.es

INSTITUT D´ESTUDIS MÈDICS
• Descompte de 5 euros als federats i les federades en les revisions mèdiques per 
 a la pràctica del busseig esportiu i professional. Cita prèvia
Carrer Salvador Espriu, 73-75, baixos
08005 Barcelona
www.iem-emergencia.com
+34 934 335 190
info@iem-emergencia.com

HCG SERVICIOS SANITARIOS
• Ofereix revisions mèdiques per a submarinisme a preus competitius 
 (45 euros / revisió). Disposa de 4 centres
HCG Sants - Les Corts: carrer Caballero 75-77 baixos , 08014 Barcelona
+34 932 805 277

HCG Badalona - Sant Adrià: carrer Simancas, 8 , baixos, 080918 Badalona
+34 933 835 559 - +34 932 805 277

HCG Horta - Nou Barris : carrer Sant Manuel, 11-13, baixos, 08031 Barcelona
+34 931 061 303  i  +34 932 805277

HCG l´Hospitalet de Llobregat: Av. Del Nord, 31, baixos , 08905 L´Hospitalet de Llobregat
+34 932 805 277 i +34932 805 277

www.hcgserviciossanitarios.com
+34 932 805 277
info@hcgserviciossanitarios.com

CENTRE MÈDICS CREU BLANCA
• 15% de descompte en certificats mèdics per a llicències esportives
• 15% de descompte en certificats mèdics per al permís de conduir
• 15% de descompte en tots els nostres serveis
Carrer Pelai, 40
08001 Barcelona
+34 934 121 212

Carrer Còrsega , 345
08037 Barcelona
+34 932 171 700

AXIS CENTRE MÈDIC
• 40% de descompte per als/les federats/des en les revisions mèdiques
Avinguda Diagonal, 312 – 314, baixos
08013 Barcelona
+34 934 573 572

CALA MONTJOI – CIUTAT DE VACANCES
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

PALBEACH
• 10 % de descompte en la contractació de places hoteleres per a una estada 
 mínima de dues nits
   Vàlid només per als membres actius de la FECDAS amb una llicència vigent 

Apartaments PAL BEACH PALAMÓS
+34 972 600 750

Apartaments RESIDENCIALSUPERSTOP PALAFRUGELL
+34 972 611 710

www.palbeach
+34 872 200 140
lloguers@palbeach.com

HOTELNIGHTS.COM
• 5% de descompte en la contractació de places d'hotel a través del portal 
 de reserves Hotelnights.com
Per accedir a l'oferta, cal contactar amb la FECDAS, que lliurarà el codi específic per a les
persones amb una llicència federativa en vigor.

www.hotelnights
+34 722 507 272  
 

HOTELIUS CLUB
• 10% de descompte en la contractació de places d´hotel a través del portal 
 de reserves Hotelius Club
www.hotelius.com

HOTEL LES ILLES
• Descompte del 10% en la facturació d´hotel reservat mitjançant la web del hotel
 (www.hotellesilles.com)
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239

OCI – VIATGES

BALEARIA
• 20% de descompte aplicable a la tarifa vigent (incloses les ofertes) durant tota 
 la temporada i subjecte a la disponibilitat de places. Vàlid per a totes les línies.
Vàlid per a totes les acomodacions. No acumulable a altres descomptes

Per reserves de grup (més de 20 passatger) hi ha tarifes especials per esportistes. Contactar 
amb grupos@balearia.com.

El/la federat/da haurà de presentar la seva llicència federativa del any en curs a l'hora d'adquirir 
el bitllet i d'embarcar perquè es pugui aplicar el descompte.

Codi per al descompte: 499230000.

www.balearia.com

ILLA FANTASIA
• 50% de descompte en els dies especials del soci ( federat /da + 3 acompanyants)
  (consultar les dates dels dies del soci)
• 10% de descompte especial de temporada 
www.fantasia.com

SUBEXPLOR
• Descompte : un 3% de descompte sobre el preu del paquet de busseig.
www.subexplor.com 
+34 980 10 20 21
+34 610 309 309 
irene@subexplor.com

ÒPTICA OLIVE
• 10% de descompte en Ulleres de busseig graduades
• 10% Òptica en general
• 10% Ulleres esportives
Carrer Creu Coberta 97
08014 Barcelona
www.optisub.es
+34 934 315 407 
oliver@optisub.es

AVANTATGES – DESCOMPTES 
LLICÈNCIA FEDERATIVA 2019

QSTAR
• 10% de descompte en la tarifa dels cursos de formació de conducció 
 de rovs i submergibles 
Port Fòrum
Carrer de La Pau, 12, Ronda Building R025 y R026, 
08930 Barcelona
www.qstar.es
+34  616 604 778
info@qstar.es  
 

ÒPTICA ARES
• 40 per cent de descompte en ulleres de sol; en ulleres graduades de nova col·lecció 
 i en canvis de vidres
• 45 per cent de descompte en vidres progressius d'alta gamma
• 50 per cent de descompte en ulleres de sol i 60 per cent de descompte en muntures
 de vidres graduats -en els productes de fora col·lecció
• 40 per cent de descompte en tots els productes del seu lloc web
Carrer Diputació , 290
08009 Barcelona
www.opticaares.com
+34 933 012 229
info@opticaresbarcelona.com

PODOLOGIA CLOT
• 20% de descompte en la contractació d´estudis biomecànics
• 20% de descompte en tractaments podo lògics
Carrer Clot, 64, entresol 1º
08018 Barcelona
www.podologiaclot.com
+34 932 322 628
estudisbiomecanics@gmail.com

VIENA 18
• 10% de descompte en tots els seus articles. Especialitzats en articles d’escriptura 
 (plomes de col·lecció, bolígrafs de disseny,...),  taller de reparació. Agendes,...
Carrer de Fontanella, 18
08010 Barcelona
+34 933 176 395
www.viena-18.jimdosite.com

SERVEIS VARIS

CORNECLIMA S.L.
• Descompte del 10% al federats en totes les feines
• Instal.lacions integrals de naus industrials, oficines, locals i habitatges   
• Reformes, instal.lacions, reparacions i manteniment de calderes i aire condicionat
Avda. Barcelona, 17 
08970 Sant Joan Despí 
www.instalacionescorneclima.com
+34  933 755 848
+34  722 225 326
corneclimasl@hotmail.com
 



ANEMONE DIVING
• 15% descompte en sortida amb vaixell més ampolla d’aire
• 10% descompte en lloguer de material
• 15% descompte compra material MARES
Carrer Gregal, 28
Palamós (Cala La Fosca) – Girona
www.anemonediving.com
+34 722 507 272
info@anemonediving.com

ICTINIO DIVING CENTER PLATJA D´ARO
• 2x1 en sortides amb embarcació
• 2x1 en càrregues d’ampolles
Avinguda de Verona Terol, 25
17250 Platja d´Aro
www.ictinio.com
+34 670 001 742
ictinio@ictinio.com

SUPERDIVE TOSSA 
• 10% descompte en immersions
• 15% de descompte en lloguer de material
Carrer Lope Mateo, 1
17320 Tossa de Mar
www.superdivetossa.com
+34 972 341 741
hola@superdivetossa.com

DIVING TRITON LLAFRANC
• 25 euros sortida en vaixell + ampolla
• 20 euros sortida en vaixell + ampolla per les tardes
Plaça dels Pins, 3
17211 Llafranc
www.tritonllafranc.com
+34 972 302 426
+34 620 530 036
diving@tritonllafranc.com
        

SNORKEL DIVING CENTER
• 1€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de material 
 i càrregues d'aire
• 2€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de Material 
 i càrregues d'aire per imports superiors als 30€
• 5% de descompte en compres de material superiors a 30€
• 5% de descompte en lloguer d'apartaments (exceptuant juliol i agost)
Av.del Mar s/n "Mas Vermey"
17211 Llafranc 
www.snorkel.net
+34 972 302 716
snorkel@snorkel.net

DIVING CENTER CALA MONTJOI
• Descompte de un 5% en tots els serveis del centre de busseig, combinació 
 perfecte amb les estades en Cala Montjoi Ciutat de Vacances
• Descomptes en les estades en la Ciutat de Vacances
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

ROSSES SUB
• Un 10% de descompte, en les immersions (no incloent lloguer d’equips)
• Un 20% de descompte, en compres de material Cressi, en botiga
Carrer Mercè Rodoreda num 1 Local 6 (darrere Gasolinera BP) 
17480 Roses - Costa Brava (Girona)
www.rosessub.com
+34 972 255 269
+34 628 986 963
info@rosessub.com

CENTRE D´IMMERSIÓ PORT DE LA SELVA
• 3 sortides en barca + ampolla a preu de 2 
Carrer de l´Illa 9
17489 El Port de la Selva
www.cips-dive.com
+34 972 126 584
+34 629 319 001
info@cips-dive.com

SCUBA ALEGRE
• Descompte del 15% sobre el preu tarifa 2019 en totes les sortides 
 a Costa del Montgrí i Cap de Creus
Càmping la ballena alegre
17470 Sant Pere Pescador
www.scuba076.com
+34 646 587 303
+34 672 021 925
Scuba0.76@gmail.com

DIVERS CENTRE D´IMMERSIÓ – DIVING CENTER
• Preu sortides d´immersió a 25 euros
• 10% de descompte càrregues d’aire
Av. S'Agaró, 136 
17250  Platja d'Aro – Girona
www.diversdiving.net
+34 647 733 688
+34 972 826 640
divers_info@yahoo.es

SUBLIMITS DIVING CENTER SAN FELIU DE GUIXOLS
• 26 euros Sortides vaixell + ampolla
• 38 euros Sortides vaixell + equip complert
• 22 euros Sortides vaixell + ampolla (per a grups 7 persones)
• 18 euros Sortides cala + ampolla
Cristòfol Colom s/n , Edifici Joan I , local 10-11-12
17220 Sant Feliu de Guíxols
www.sublimis.com
+34 972 323 787
+34 650 707 047
info@sublimits.com

OCEANOS DIVING CENTER
• 15% de descompte en tots el serveis
Ronda Europa, 16
Cala Canyelles
17310 Lloret de Mar
www.oceanosdivingcenter.es
+34 608 434 831

DIVING & COMBAT
• Ampolles + instal.lacions a 12 euros / federat
• Sortida guiada a 21 euros / federat
• Lloguer d´equip complet + guia + ampolla a 36 euros / federat
Avda. Catalunya , 84
17320 Tossa de Mar
www.divingandcombat.com
+34 972 342 303
+34 629 732 794
info@divingandcombat.com

BLANES SUB
• Botella + aire a 25 euros / federat / una sortida
• Vaixell + botella + aire 40 euros / federat dos  sortides seguides (9.30 i 11.30)
• Sortides de tarda (mínim 4 persones)  
• Vaixell + botella  20 euros / federat
• Lloguer de material descompte del 10% 
www.blanes-sub.com
+34 646 962 056
centre@blanes-sub.com

DIVING CENTER LES ILLES 
• Descompte del 10% en totes les activitats d´immersió
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239
info@hotellesilles.com

BEGUR DIVE
• Immersió amb barca 28 euros ( el preu inclou botella, ploms i sortida amb barca)
Platja d´Aiguablava, 4
17255 – Begur
www.begurdive.com
+34 609 437 106
+34 972 623 796
info@begurdive.com

BLAUMAR
• 10% de descompte en compra de material
• 12 abonaments d´aire a preu de 10 
• 12 sortides en vaixell + ampolla a preu de 10
• 12 lloguer de material a preu de 10
Port Esportiu de Mataró
08301 Mataró 
www.blaumar.cat
+34 937 904 522
+34 639 119 093
info@blaumar.cat

SAITA DIVING BARCELONA
• Càrregues d´aire a 4 euros
• 12% de descompte en venda de material
Zona Fòrum, Moll de la Vela, 1
Sant Adrià de Besòs – Barcelona
www.saitadiving.cat
+34 687 537 329

MANATEE DIVING
• 10% de descompte en sortides amb embarcació, lloguer i venda 
 de material i càrregues de botelles
Passeig del Callao, 0
08301 Mataró
www.pitudiving.net
+34 937 907 893
+34 607 702 363
info@pitudiving.com

BUCEO HISPANIA
• 16 euros lloguer equip complet
Moll de Gregal s/n Panyol 1 Port Olímpic
08005 Barcelona
www.buceohispaniabarcelona.com
+34 685 337 788
info@buceohispaniabarcelona.com

AMETLLADIVING
• 25 euros immersió + ampolla + ploms + guia
• Abonament de 10 immersions a 200 euros
• Carregues de botelles a 5 euros
Carrer del Port s/n. Port Pesquer
43 860 L´Ametlla de Mar
www.ametlladiving.com
+34 677 669 132
+34 635 768 855
ametlladiving@gmail.com

CLUB DE BUCEO MAR DE HIELO
• Apliquen les mateixes condicions que tenen els afiliats i socis del club en tots 
 els serveis (sortides de busseig, lloguer, recàrrega d’ampolles d'aire, reparació
  d'equips, inspecció visual, timbrada de botelles i lloguer d'equips d'immersió
• 20% de descompte en venda de material
Port Esportiu de Tarragona LD-4 
43005 Tarragona
www.mardehielo.es
+34 644 759 565
info@mardehielo.es

SES TARRAGONA
• Entrada al Parc Subaquàtic de Tarragona, una quota d´entrada
 gratuïta per cada 10 accessos.         
Dic de Llevant, Parc Subaquàtic
43004 Tarragona
www.sestarragona.es 
+34 977 223 322  (Telèfon Oficina)
+34 977 244 719  (Telèfon Parc)
solicitudesbuceo@sestarragona.es
info@sestarragona.es 

ODYSEA DIVING
• Descompte del 15% en immersions simples (vaixell + botella)
• 20% de descompte en lloguer material
Port de Torredembarra, 5-7 bis, Pavilon D
43830 Torredembarra
www.odysea.cat
+34 663 656 921
info@odysea.ca

ALBATROS DIVING
• Un descompte del 10 % en les immersions
Carrer Xalox, 5
Cala Bona, Mallorca
www.albatros-diving.com/es
+ 34 971 586 807
info@albatros-diving.com

BADALSUB
• 4 euros càrregues d´aire
• 5% de descompte en compres de material
Rambla Badal 133
08028 Barcelona
www.badalsub.es
+34 934 221 829
badalsub@badalsub.es

EQSI GLOBAL S.L.
• Preus especials en el disseny i fabricació de components especials a mida 
 per a ser utilitzats en el busseig
• Suports per càmeres fotogràfiques i de video
• Plaques de connexió. Frames de Muntatge. Back plates d´alumini. 
 Peces especials fabricades en qualsevol material a mida
Carrer Juan de la Cierva , 15
Nivell 4 Local 18
Vilassar de Dalt
www.eqsi.eu
+34 639 251 235 (Jordi)
info@eqsi.eu 

NATURTEK
• Descompte del 10% en productes Halcyon a tots els federats
Carrer Abadia 9, baixos
43470 La Selva del Camp
www.halcyoneurope.com
+34 685 511 716
naturtek4@gmail.com

NAUTILUS DIVE CENTER
• Descompte : 15% descompte en preus en botiga
Carrer de les Acàcies, 61-63
08027 Barcelona
www.nautilusdivecenter.cat
+34 622 377 366
www.nautilusdivecenter.cat

FREATIC SPORTS SL. 
• 5% de descompte en venda de material
• 10% de descompte en revisions / manteniment de reguladors, 
 inspeccions d’ampolles.
• Carregues d´aire: preus especials (iva inclòs)
 ampolles d´aire fins 12 lit= 4 eur, ampolles d´aire 15 lit / 18 lit= 5 euros, 
 bibotelles d´aire= 8 eur
• Carregues de Nitrox 32: preus especials (iva inclòs
 botelles de Nitrox 32 fins 12 lit= 7 eur, botelles  de Nitrox 32 15 lit / 18 lit= 8 eur 
 i bibotelles de Nitrox 32= 12 eur
• Servei tècnic de APEKS, AQUALUNG, BEUCHAT, CRESSI, HOLLIS, MARES, OCEANIC,
 POSEIDON, SCUBATECH, SUEX, TECLINE, XDEEP, i també centre autoritzat per 
 a inspeccions visuals d’ampolles.
Carrer Castillejos, 166
08013 Barcelona
www.freatic@freatic.com
+34 934 615 970
freatic@freatic.com

SANNA CENTRE DE SALUT
• Certificats mèdics oficials per a la pràctica de les activitats subaquàtiques
Carrer Santa Eugenia, 163 baixos
17006 Girona
+34 972 239 905
+34 638 590 707
info@sanna.es

INSTITUT D´ESTUDIS MÈDICS
• Descompte de 5 euros als federats i les federades en les revisions mèdiques per 
 a la pràctica del busseig esportiu i professional. Cita prèvia
Carrer Salvador Espriu, 73-75, baixos
08005 Barcelona
www.iem-emergencia.com
+34 934 335 190
info@iem-emergencia.com

HCG SERVICIOS SANITARIOS
• Ofereix revisions mèdiques per a submarinisme a preus competitius 
 (45 euros / revisió). Disposa de 4 centres
HCG Sants - Les Corts: carrer Caballero 75-77 baixos , 08014 Barcelona
+34 932 805 277

HCG Badalona - Sant Adrià: carrer Simancas, 8 , baixos, 080918 Badalona
+34 933 835 559 - +34 932 805 277

HCG Horta - Nou Barris : carrer Sant Manuel, 11-13, baixos, 08031 Barcelona
+34 931 061 303  i  +34 932 805277

HCG l´Hospitalet de Llobregat: Av. Del Nord, 31, baixos , 08905 L´Hospitalet de Llobregat
+34 932 805 277 i +34932 805 277

www.hcgserviciossanitarios.com
+34 932 805 277
info@hcgserviciossanitarios.com

CENTRE MÈDICS CREU BLANCA
• 15% de descompte en certificats mèdics per a llicències esportives
• 15% de descompte en certificats mèdics per al permís de conduir
• 15% de descompte en tots els nostres serveis
Carrer Pelai, 40
08001 Barcelona
+34 934 121 212

Carrer Còrsega , 345
08037 Barcelona
+34 932 171 700

AXIS CENTRE MÈDIC
• 40% de descompte per als/les federats/des en les revisions mèdiques
Avinguda Diagonal, 312 – 314, baixos
08013 Barcelona
+34 934 573 572

CALA MONTJOI – CIUTAT DE VACANCES
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

PALBEACH
• 10 % de descompte en la contractació de places hoteleres per a una estada 
 mínima de dues nits
   Vàlid només per als membres actius de la FECDAS amb una llicència vigent 

Apartaments PAL BEACH PALAMÓS
+34 972 600 750

Apartaments RESIDENCIALSUPERSTOP PALAFRUGELL
+34 972 611 710

www.palbeach
+34 872 200 140
lloguers@palbeach.com

HOTELNIGHTS.COM
• 5% de descompte en la contractació de places d'hotel a través del portal 
 de reserves Hotelnights.com
Per accedir a l'oferta, cal contactar amb la FECDAS, que lliurarà el codi específic per a les
persones amb una llicència federativa en vigor.

www.hotelnights
+34 722 507 272  
 

HOTELIUS CLUB
• 10% de descompte en la contractació de places d´hotel a través del portal 
 de reserves Hotelius Club
www.hotelius.com

HOTEL LES ILLES
• Descompte del 10% en la facturació d´hotel reservat mitjançant la web del hotel
 (www.hotellesilles.com)
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239

BALEARIA
• 20% de descompte aplicable a la tarifa vigent (incloses les ofertes) durant tota 
 la temporada i subjecte a la disponibilitat de places. Vàlid per a totes les línies.
Vàlid per a totes les acomodacions. No acumulable a altres descomptes

Per reserves de grup (més de 20 passatger) hi ha tarifes especials per esportistes. Contactar 
amb grupos@balearia.com.

El/la federat/da haurà de presentar la seva llicència federativa del any en curs a l'hora d'adquirir 
el bitllet i d'embarcar perquè es pugui aplicar el descompte.

Codi per al descompte: 499230000.

www.balearia.com

ILLA FANTASIA
• 50% de descompte en els dies especials del soci ( federat /da + 3 acompanyants)
  (consultar les dates dels dies del soci)
• 10% de descompte especial de temporada 
www.fantasia.com

SUBEXPLOR
• Descompte : un 3% de descompte sobre el preu del paquet de busseig.
www.subexplor.com 
+34 980 10 20 21
+34 610 309 309 
irene@subexplor.com

ÒPTICA OLIVE
• 10% de descompte en Ulleres de busseig graduades
• 10% Òptica en general
• 10% Ulleres esportives
Carrer Creu Coberta 97
08014 Barcelona
www.optisub.es
+34 934 315 407 
oliver@optisub.es

QSTAR
• 10% de descompte en la tarifa dels cursos de formació de conducció 
 de rovs i submergibles 
Port Fòrum
Carrer de La Pau, 12, Ronda Building R025 y R026, 
08930 Barcelona
www.qstar.es
+34  616 604 778
info@qstar.es  
 

ÒPTICA ARES
• 40 per cent de descompte en ulleres de sol; en ulleres graduades de nova col·lecció 
 i en canvis de vidres
• 45 per cent de descompte en vidres progressius d'alta gamma
• 50 per cent de descompte en ulleres de sol i 60 per cent de descompte en muntures
 de vidres graduats -en els productes de fora col·lecció
• 40 per cent de descompte en tots els productes del seu lloc web
Carrer Diputació , 290
08009 Barcelona
www.opticaares.com
+34 933 012 229
info@opticaresbarcelona.com

PODOLOGIA CLOT
• 20% de descompte en la contractació d´estudis biomecànics
• 20% de descompte en tractaments podo lògics
Carrer Clot, 64, entresol 1º
08018 Barcelona
www.podologiaclot.com
+34 932 322 628
estudisbiomecanics@gmail.com

VIENA 18
• 10% de descompte en tots els seus articles. Especialitzats en articles d’escriptura 
 (plomes de col·lecció, bolígrafs de disseny,...),  taller de reparació. Agendes,...
Carrer de Fontanella, 18
08010 Barcelona
+34 933 176 395
www.viena-18.jimdosite.com

AVANTATGES – DESCOMPTES 
LLICÈNCIA FEDERATIVA 2019

CORNECLIMA S.L.
• Descompte del 10% al federats en totes les feines
• Instal.lacions integrals de naus industrials, oficines, locals i habitatges   
• Reformes, instal.lacions, reparacions i manteniment de calderes i aire condicionat
Avda. Barcelona, 17 
08970 Sant Joan Despí 
www.instalacionescorneclima.com
+34  933 755 848
+34  722 225 326
corneclimasl@hotmail.com
 



ANEMONE DIVING
• 15% descompte en sortida amb vaixell més ampolla d’aire
• 10% descompte en lloguer de material
• 15% descompte compra material MARES
Carrer Gregal, 28
Palamós (Cala La Fosca) – Girona
www.anemonediving.com
+34 722 507 272
info@anemonediving.com

ICTINIO DIVING CENTER PLATJA D´ARO
• 2x1 en sortides amb embarcació
• 2x1 en càrregues d’ampolles
Avinguda de Verona Terol, 25
17250 Platja d´Aro
www.ictinio.com
+34 670 001 742
ictinio@ictinio.com

SUPERDIVE TOSSA 
• 10% descompte en immersions
• 15% de descompte en lloguer de material
Carrer Lope Mateo, 1
17320 Tossa de Mar
www.superdivetossa.com
+34 972 341 741
hola@superdivetossa.com

DIVING TRITON LLAFRANC
• 25 euros sortida en vaixell + ampolla
• 20 euros sortida en vaixell + ampolla per les tardes
Plaça dels Pins, 3
17211 Llafranc
www.tritonllafranc.com
+34 972 302 426
+34 620 530 036
diving@tritonllafranc.com
        

SNORKEL DIVING CENTER
• 1€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de material 
 i càrregues d'aire
• 2€ de descompte en despeses de serveis d'embarcació, lloguer de Material 
 i càrregues d'aire per imports superiors als 30€
• 5% de descompte en compres de material superiors a 30€
• 5% de descompte en lloguer d'apartaments (exceptuant juliol i agost)
Av.del Mar s/n "Mas Vermey"
17211 Llafranc 
www.snorkel.net
+34 972 302 716
snorkel@snorkel.net

DIVING CENTER CALA MONTJOI
• Descompte de un 5% en tots els serveis del centre de busseig, combinació 
 perfecte amb les estades en Cala Montjoi Ciutat de Vacances
• Descomptes en les estades en la Ciutat de Vacances
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

ROSSES SUB
• Un 10% de descompte, en les immersions (no incloent lloguer d’equips)
• Un 20% de descompte, en compres de material Cressi, en botiga
Carrer Mercè Rodoreda num 1 Local 6 (darrere Gasolinera BP) 
17480 Roses - Costa Brava (Girona)
www.rosessub.com
+34 972 255 269
+34 628 986 963
info@rosessub.com

CENTRE D´IMMERSIÓ PORT DE LA SELVA
• 3 sortides en barca + ampolla a preu de 2 
Carrer de l´Illa 9
17489 El Port de la Selva
www.cips-dive.com
+34 972 126 584
+34 629 319 001
info@cips-dive.com

SCUBA ALEGRE
• Descompte del 15% sobre el preu tarifa 2019 en totes les sortides 
 a Costa del Montgrí i Cap de Creus
Càmping la ballena alegre
17470 Sant Pere Pescador
www.scuba076.com
+34 646 587 303
+34 672 021 925
Scuba0.76@gmail.com

DIVERS CENTRE D´IMMERSIÓ – DIVING CENTER
• Preu sortides d´immersió a 25 euros
• 10% de descompte càrregues d’aire
Av. S'Agaró, 136 
17250  Platja d'Aro – Girona
www.diversdiving.net
+34 647 733 688
+34 972 826 640
divers_info@yahoo.es

SUBLIMITS DIVING CENTER SAN FELIU DE GUIXOLS
• 26 euros Sortides vaixell + ampolla
• 38 euros Sortides vaixell + equip complert
• 22 euros Sortides vaixell + ampolla (per a grups 7 persones)
• 18 euros Sortides cala + ampolla
Cristòfol Colom s/n , Edifici Joan I , local 10-11-12
17220 Sant Feliu de Guíxols
www.sublimis.com
+34 972 323 787
+34 650 707 047
info@sublimits.com

OCEANOS DIVING CENTER
• 15% de descompte en tots el serveis
Ronda Europa, 16
Cala Canyelles
17310 Lloret de Mar
www.oceanosdivingcenter.es
+34 608 434 831

DIVING & COMBAT
• Ampolles + instal.lacions a 12 euros / federat
• Sortida guiada a 21 euros / federat
• Lloguer d´equip complet + guia + ampolla a 36 euros / federat
Avda. Catalunya , 84
17320 Tossa de Mar
www.divingandcombat.com
+34 972 342 303
+34 629 732 794
info@divingandcombat.com

BLANES SUB
• Botella + aire a 25 euros / federat / una sortida
• Vaixell + botella + aire 40 euros / federat dos  sortides seguides (9.30 i 11.30)
• Sortides de tarda (mínim 4 persones)  
• Vaixell + botella  20 euros / federat
• Lloguer de material descompte del 10% 
www.blanes-sub.com
+34 646 962 056
centre@blanes-sub.com

DIVING CENTER LES ILLES 
• Descompte del 10% en totes les activitats d´immersió
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239
info@hotellesilles.com

BEGUR DIVE
• Immersió amb barca 28 euros ( el preu inclou botella, ploms i sortida amb barca)
Platja d´Aiguablava, 4
17255 – Begur
www.begurdive.com
+34 609 437 106
+34 972 623 796
info@begurdive.com

BLAUMAR
• 10% de descompte en compra de material
• 12 abonaments d´aire a preu de 10 
• 12 sortides en vaixell + ampolla a preu de 10
• 12 lloguer de material a preu de 10
Port Esportiu de Mataró
08301 Mataró 
www.blaumar.cat
+34 937 904 522
+34 639 119 093
info@blaumar.cat

SAITA DIVING BARCELONA
• Càrregues d´aire a 4 euros
• 12% de descompte en venda de material
Zona Fòrum, Moll de la Vela, 1
Sant Adrià de Besòs – Barcelona
www.saitadiving.cat
+34 687 537 329

MANATEE DIVING
• 10% de descompte en sortides amb embarcació, lloguer i venda 
 de material i càrregues de botelles
Passeig del Callao, 0
08301 Mataró
www.pitudiving.net
+34 937 907 893
+34 607 702 363
info@pitudiving.com

BUCEO HISPANIA
• 16 euros lloguer equip complet
Moll de Gregal s/n Panyol 1 Port Olímpic
08005 Barcelona
www.buceohispaniabarcelona.com
+34 685 337 788
info@buceohispaniabarcelona.com

AMETLLADIVING
• 25 euros immersió + ampolla + ploms + guia
• Abonament de 10 immersions a 200 euros
• Carregues de botelles a 5 euros
Carrer del Port s/n. Port Pesquer
43 860 L´Ametlla de Mar
www.ametlladiving.com
+34 677 669 132
+34 635 768 855
ametlladiving@gmail.com

CLUB DE BUCEO MAR DE HIELO
• Apliquen les mateixes condicions que tenen els afiliats i socis del club en tots 
 els serveis (sortides de busseig, lloguer, recàrrega d’ampolles d'aire, reparació
  d'equips, inspecció visual, timbrada de botelles i lloguer d'equips d'immersió
• 20% de descompte en venda de material
Port Esportiu de Tarragona LD-4 
43005 Tarragona
www.mardehielo.es
+34 644 759 565
info@mardehielo.es

SES TARRAGONA
• Entrada al Parc Subaquàtic de Tarragona, una quota d´entrada
 gratuïta per cada 10 accessos.         
Dic de Llevant, Parc Subaquàtic
43004 Tarragona
www.sestarragona.es 
+34 977 223 322  (Telèfon Oficina)
+34 977 244 719  (Telèfon Parc)
solicitudesbuceo@sestarragona.es
info@sestarragona.es 

ODYSEA DIVING
• Descompte del 15% en immersions simples (vaixell + botella)
• 20% de descompte en lloguer material
Port de Torredembarra, 5-7 bis, Pavilon D
43830 Torredembarra
www.odysea.cat
+34 663 656 921
info@odysea.ca

ALBATROS DIVING
• Un descompte del 10 % en les immersions
Carrer Xalox, 5
Cala Bona, Mallorca
www.albatros-diving.com/es
+ 34 971 586 807
info@albatros-diving.com

BADALSUB
• 4 euros càrregues d´aire
• 5% de descompte en compres de material
Rambla Badal 133
08028 Barcelona
www.badalsub.es
+34 934 221 829
badalsub@badalsub.es

EQSI GLOBAL S.L.
• Preus especials en el disseny i fabricació de components especials a mida 
 per a ser utilitzats en el busseig
• Suports per càmeres fotogràfiques i de video
• Plaques de connexió. Frames de Muntatge. Back plates d´alumini. 
 Peces especials fabricades en qualsevol material a mida
Carrer Juan de la Cierva , 15
Nivell 4 Local 18
Vilassar de Dalt
www.eqsi.eu
+34 639 251 235 (Jordi)
info@eqsi.eu 

NATURTEK
• Descompte del 10% en productes Halcyon a tots els federats
Carrer Abadia 9, baixos
43470 La Selva del Camp
www.halcyoneurope.com
+34 685 511 716
naturtek4@gmail.com

NAUTILUS DIVE CENTER
• Descompte : 15% descompte en preus en botiga
Carrer de les Acàcies, 61-63
08027 Barcelona
www.nautilusdivecenter.cat
+34 622 377 366
www.nautilusdivecenter.cat

FREATIC SPORTS SL. 
• 5% de descompte en venda de material
• 10% de descompte en revisions / manteniment de reguladors, 
 inspeccions d’ampolles.
• Carregues d´aire: preus especials (iva inclòs)
 ampolles d´aire fins 12 lit= 4 eur, ampolles d´aire 15 lit / 18 lit= 5 euros, 
 bibotelles d´aire= 8 eur
• Carregues de Nitrox 32: preus especials (iva inclòs
 botelles de Nitrox 32 fins 12 lit= 7 eur, botelles  de Nitrox 32 15 lit / 18 lit= 8 eur 
 i bibotelles de Nitrox 32= 12 eur
• Servei tècnic de APEKS, AQUALUNG, BEUCHAT, CRESSI, HOLLIS, MARES, OCEANIC,
 POSEIDON, SCUBATECH, SUEX, TECLINE, XDEEP, i també centre autoritzat per 
 a inspeccions visuals d’ampolles.
Carrer Castillejos, 166
08013 Barcelona
www.freatic@freatic.com
+34 934 615 970
freatic@freatic.com

SANNA CENTRE DE SALUT
• Certificats mèdics oficials per a la pràctica de les activitats subaquàtiques
Carrer Santa Eugenia, 163 baixos
17006 Girona
+34 972 239 905
+34 638 590 707
info@sanna.es

INSTITUT D´ESTUDIS MÈDICS
• Descompte de 5 euros als federats i les federades en les revisions mèdiques per 
 a la pràctica del busseig esportiu i professional. Cita prèvia
Carrer Salvador Espriu, 73-75, baixos
08005 Barcelona
www.iem-emergencia.com
+34 934 335 190
info@iem-emergencia.com

HCG SERVICIOS SANITARIOS
• Ofereix revisions mèdiques per a submarinisme a preus competitius 
 (45 euros / revisió). Disposa de 4 centres
HCG Sants - Les Corts: carrer Caballero 75-77 baixos , 08014 Barcelona
+34 932 805 277

HCG Badalona - Sant Adrià: carrer Simancas, 8 , baixos, 080918 Badalona
+34 933 835 559 - +34 932 805 277

HCG Horta - Nou Barris : carrer Sant Manuel, 11-13, baixos, 08031 Barcelona
+34 931 061 303  i  +34 932 805277

HCG l´Hospitalet de Llobregat: Av. Del Nord, 31, baixos , 08905 L´Hospitalet de Llobregat
+34 932 805 277 i +34932 805 277

www.hcgserviciossanitarios.com
+34 932 805 277
info@hcgserviciossanitarios.com

CENTRE MÈDICS CREU BLANCA
• 15% de descompte en certificats mèdics per a llicències esportives
• 15% de descompte en certificats mèdics per al permís de conduir
• 15% de descompte en tots els nostres serveis
Carrer Pelai, 40
08001 Barcelona
+34 934 121 212

Carrer Còrsega , 345
08037 Barcelona
+34 932 171 700

AXIS CENTRE MÈDIC
• 40% de descompte per als/les federats/des en les revisions mèdiques
Avinguda Diagonal, 312 – 314, baixos
08013 Barcelona
+34 934 573 572

CALA MONTJOI – CIUTAT DE VACANCES
• 15% de descompte maig, juny i setembre
• 10% de descompte en juliol i agost
Apt.6 
17480 Roses
www.montjoi.com
+34 972 256 212
info@montjoi.com

PALBEACH
• 10 % de descompte en la contractació de places hoteleres per a una estada 
 mínima de dues nits
   Vàlid només per als membres actius de la FECDAS amb una llicència vigent 

Apartaments PAL BEACH PALAMÓS
+34 972 600 750

Apartaments RESIDENCIALSUPERSTOP PALAFRUGELL
+34 972 611 710

www.palbeach
+34 872 200 140
lloguers@palbeach.com

HOTELNIGHTS.COM
• 5% de descompte en la contractació de places d'hotel a través del portal 
 de reserves Hotelnights.com
Per accedir a l'oferta, cal contactar amb la FECDAS, que lliurarà el codi específic per a les
persones amb una llicència federativa en vigor.

www.hotelnights
+34 722 507 272  
 

HOTELIUS CLUB
• 10% de descompte en la contractació de places d´hotel a través del portal 
 de reserves Hotelius Club
www.hotelius.com

HOTEL LES ILLES
• Descompte del 10% en la facturació d´hotel reservat mitjançant la web del hotel
 (www.hotellesilles.com)
Carrer Illes, 55
17258 L´Estartit
www.hotellesilles.com
+ 34 972 751 239

BALEARIA
• 20% de descompte aplicable a la tarifa vigent (incloses les ofertes) durant tota 
 la temporada i subjecte a la disponibilitat de places. Vàlid per a totes les línies.
Vàlid per a totes les acomodacions. No acumulable a altres descomptes

Per reserves de grup (més de 20 passatger) hi ha tarifes especials per esportistes. Contactar 
amb grupos@balearia.com.

El/la federat/da haurà de presentar la seva llicència federativa del any en curs a l'hora d'adquirir 
el bitllet i d'embarcar perquè es pugui aplicar el descompte.

Codi per al descompte: 499230000.

www.balearia.com

ILLA FANTASIA
• 50% de descompte en els dies especials del soci ( federat /da + 3 acompanyants)
  (consultar les dates dels dies del soci)
• 10% de descompte especial de temporada 
www.fantasia.com

SUBEXPLOR
• Descompte : un 3% de descompte sobre el preu del paquet de busseig.
www.subexplor.com 
+34 980 10 20 21
+34 610 309 309 
irene@subexplor.com

ÒPTICA OLIVE
• 10% de descompte en Ulleres de busseig graduades
• 10% Òptica en general
• 10% Ulleres esportives
Carrer Creu Coberta 97
08014 Barcelona
www.optisub.es
+34 934 315 407 
oliver@optisub.es

QSTAR
• 10% de descompte en la tarifa dels cursos de formació de conducció 
 de rovs i submergibles 
Port Fòrum
Carrer de La Pau, 12, Ronda Building R025 y R026, 
08930 Barcelona
www.qstar.es
+34  616 604 778
info@qstar.es  
 

ÒPTICA ARES
• 40 per cent de descompte en ulleres de sol; en ulleres graduades de nova col·lecció 
 i en canvis de vidres
• 45 per cent de descompte en vidres progressius d'alta gamma
• 50 per cent de descompte en ulleres de sol i 60 per cent de descompte en muntures
 de vidres graduats -en els productes de fora col·lecció
• 40 per cent de descompte en tots els productes del seu lloc web
Carrer Diputació , 290
08009 Barcelona
www.opticaares.com
+34 933 012 229
info@opticaresbarcelona.com

PODOLOGIA CLOT
• 20% de descompte en la contractació d´estudis biomecànics
• 20% de descompte en tractaments podo lògics
Carrer Clot, 64, entresol 1º
08018 Barcelona
www.podologiaclot.com
+34 932 322 628
estudisbiomecanics@gmail.com

VIENA 18
• 10% de descompte en tots els seus articles. Especialitzats en articles d’escriptura 
 (plomes de col·lecció, bolígrafs de disseny,...),  taller de reparació. Agendes,...
Carrer de Fontanella, 18
08010 Barcelona
+34 933 176 395
www.viena-18.jimdosite.com

AVANTATGES – DESCOMPTES 
LLICÈNCIA FEDERATIVA 2019

CORNECLIMA S.L.
• Descompte del 10% al federats en totes les feines
• Instal.lacions integrals de naus industrials, oficines, locals i habitatges   
• Reformes, instal.lacions, reparacions i manteniment de calderes i aire condicionat
Avda. Barcelona, 17 
08970 Sant Joan Despí 
www.instalacionescorneclima.com
+34  933 755 848
+34  722 225 326
corneclimasl@hotmail.com
 




