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Deportivista,
se tiveses que responder a: por que razón es do Dépor? non dubidamos que terías ducias de respostas.

Seguro que tampouco é fácil que quen non sente o mesmo que ti polo Dépor entenda as túas razóns.

Pero non hai razón máis poderosa que a que sae do corazón para crer en algo.

Levas anos, décadas, facéndoo sufrir, dándolle alegrías e tristezas, sustos e algún momento de calma, pero en ningún 
momento díxoche basta, afástate desta tolemia de emocións sen as que a túa vida non sería a mesma!

Así que, grazas a ti, ao teu corazón, por seguir latexando en branco e azul.

Sen saber cando poderás volver a ABANCA-RIAZOR e Abegondo, a que retos vanse ter que enfrontar os equipos, cantos 
quilómetros vas poder percorrer xunto a eles, quen vai defender ese escudo que levas con orgullo no peito, parece difícil 
poder darche razóns para seguir sendo socio do Dépor. Pero é que o corazón ten razóns que a razón non entende.

Por iso, imos empezar a camiñar xuntos cara este novo desafío que temos por diante, ir paso a paso para reactivar os 
nosos corazóns e así demostrar que cada un de nós somos parte fundamental dunha forza imparable.

Como nos pasou á maioría, a conxuntura económica actual tamén afectou ao Club. A drástica caída dos ingresos e o 
incremento dos gastos derivados principalmente de implementar as medidas para cumprir a normativa sanitaria, lévanos 
a abrir a primeira parte da Campaña do Dépor 20·21, a pesar de que, polos motivos que ben coñeces, non podemos 
concretar cal será o prezo final do teu abono a próxima temporada.

Somos moi conscientes do esforzo económico que supón para moitos Deportivistas o colaborar co Club este ano, polo 
que entendemos non poder contar con algúns dos vosos apoios, pero querémosvos agradecer igualmente o moito que 
nos axudastes todos estes anos. De corazón, moitas grazas! Sabemos do voso sentimento Deportivista, desexámosvos o 
mellor e seguro que os nosos camiños volverán xuntarse no futuro. 

Para aqueles que si están en disposición de facer un esforzo máis para continuar apoiando ao Club, buscamos un primeiro 
apoio, todos a un tempo, todos por igual, cunha cota mínima que che permitirá manter a localidade, a antigüidade como 
socio do Dépor e o resto de vantaxes asociadas ao carné que xa poderás ter no teu poder.

Para moitos, só isto non sería razón suficiente para renovar como socio. Para nós é moi importante e estamos seguros que, 
para ti, Deportivista, na situación na que estamos, é unha razón máis que poderosa. É unha #razónDÉcorazón.

Moitísimas grazas por renovar o teu carné do Dépor!

PD: Deportivista, unha razón, de corazón e de sentidiño durante toda esta campaña: salvo causa de forza maior (que 
se atenderá na OAD exclusivamente baixo cita previa) trata de renovar o teu carné por internet para evitar colas, 
aglomeracións e protexer a túa saúde e a do resto de Deportivistas.

Forza Dépor!
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RESERVA DE ASENTO
Dado que está previsto iniciar a Temporada 20·21 a porta pechada, 
ou con limitación de aforo, o Real Club Deportivo pon en marcha unha 
primeira parte da Campaña de Abonos 20·21 para o pago dunha cota 
básica en concepto de reserva. Non se cobrará o importe do abono 
completo ata que se garanta o aforo total do Estadio e estean claros 
cantos partidos poderanse gozar en vivo en ABANCA-RIAZOR. 

Esta primeira Cota de Reserva, fixada en 50 euros para todos os socios, 
de todas as bancadas e con calquera tipo de abono, incluídas novas 
altas, permite manter a localidade, a antigüidade como socio do Dépor 
e o resto de vantaxes asociadas ao carné, como sucede cos Socios 
Amigos pero con localidade asignada. 

En canto se permita o acceso total ao Estadio, o Club fixará unha segunda 
Cota de Abono, cuxo importe será determinado en función ao número 
de partidos que resten da temporada co aforo completo garantido, 
descontando do prezo final a pagar os 50 euros desembolsados na 
primeira Cota de Reserva. 

No caso de que se inicie a Temporada 20·21 con limitación de 
aforo, para poder asistir aos partidos o socio deberá adquirir 
unha entrada que terá un prezo proporcional ao importe do abono 

por partido, é dicir, calcularase dividindo o custo do abono anual 
entre o número de partidos da temporada completa. Ademais, 
terase en conta o nivel de prioridade de acceso establecido no 
Plan de Compensación de Abonos da Temporada 2019/2020. 

A aqueles abonados da Temporada 2019/2020 que no Plan de 
Compensación de Abonos escolleron a opción 4: “Moedeiro Dépor 
Abonos”, aplicaráselles a compensación que lles corresponde sobre a 
segunda cota ou Cota de Abono, á que previamente xa se lle descontou 
o importe pago en concepto de Cota de Reserva.

No momento de abonar a Cota de Reserva farase entrega do carné 
físico da Temporada 20·21 garantindo así a antigüidade, a localidade 
e o resto de vantaxes de ser socio do Dépor, pero o abono estará 
desactivado como método de acceso ao Estadio ABANCA-RIAZOR ata 
garantir o aforo completo.

Ademáis, os Socios Protectores recibirán, no momento de abonar a 
Cota de Reserva, xunto co carné distintivo que lles recoñece o seu 
apoio ao Club e concédelles unha serie de vantaxes extra que poden 
gozar desde ese momento, a toalla exclusiva “ Eu molléime polo 
Dépor”.

COTA
DE RESERVA

50€

Reserva de antigüidade
e asento para calquera 
bancada e categoría

ENTRADAS
POR PARTIDO

En caso de limitación
de aforo

COTA
DE ABONO

Acceso completo
ao estadio garantido
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TÁBOA DE PREZOS
PRIMEIRA 
COTA DE RESERVA: 50 euros

No caso de que toda a temporada se 
disputase a porta pechada, a Cota de 
Reserva será a única a pagar en todo o 
ano e o abono asimilarase á figura de Socio 
Amigo, garantindo a antigüidade como 
socio e, neste caso especial, ademais, a 
localidade, xunto co resto de vantaxes 
asociadas ao carné do Dépor durante 
todo o ano. Os packs familiares, dado 
que inicialmente só realizan o abono de 
50 € en concepto de cota de reserva do 
pack completo, para que todos os abonos 
incluídos no pack sexan asimilables á 
figura de Socio Amigo, sería imprescindible 
abonar os 50 € correspondentes por cada 
integrante de devandito pack para poder 
garantir, do mesmo xeito que o resto de 
abonados, a antigüidade e asento de cada 
un. Pola contra, estes abonos entenderíanse 
non renovados

A Cota de Reserva non é reembolsable 
en ningún caso, pero si se descontará 
integramente da segunda cota ou Cota de 
Abono.

APLICACIÓN DO 
PLAN DE COMPENSACIÓN

A aqueles abonados da Temporada 
2019/2020 que no Plan de Compensación 
de Abonos escolleron a opción 4: 
“Moedeiro Dépor Abonos”, aplicaraselles a 
compensación que lles corresponde sobre 
a segunda cota ou Cota de Abono, á que 
previamente xa se lle descontou o importe 
pago en concepto de Cota de Reserva.

SEGUNDA 
COTA DE ABONO

Importe por determinar en función dos 
partidos que resten da Temporada 20·21 co 
aforo completo garantido.

No momento en que se determine a segunda 
cota, Cota de Abono, deberá ser pagada 
no tempo e forma que se marque e se 
comunique convenientemente desde o Club. 
No caso de que o socio non execute o pago 
desta segunda cota, non se completaría a 
súa xestión para adquirir a súa condición 
de abonado da Temporada 20·21, o que 
conlevaría a perda da localidade.

Sempre que a segunda cota ou Cota de 
Abono, tras facer o cálculo sobre o prezo 
anual en base á porcentaxe de partidos 
que poderá gozar o abonado, sexa superior 
ao importe da primeira cota ou Cota de 
Reserva, haberá que abonar a diferenza 
resultante unha vez descontado o importe 
da devolución a aqueles socios que elixiron 
a opción 4 no Plan de Compensación de 
Abonos 2019-2020.

Nota: Non se efectuarán cambios de localidade ata novo aviso
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PROCEDEMENTO DE COTA DE RESERVA

ABONOS EN RENOVACIÓN

 
ONLINE

Na páxina rcdeportivo.es/abonos durante as 24 horas do día poderán abonar a 
Cota de Reserva de todos os carnés de socio do Dépor, independentemente da 
súa categoría. Unha vez realizado o trámite, os carnés estarán dispoñibles desde 
72 horas despois da súa xestión e ata que finalice a temporada na DéporTienda do 
Estadio ABANCA-RIAZOR (rúa Manuel Murguía, s/n) en horario de luns a sábado de 
10:00 a 20:30 horas. Para a recollida do carné será necesario presentar o DNI ou o 
carné de abonado da pasada temporada do socio titular. 

Tamén pode seleccionar o envío a domicilio mediante servizo de mensaxería 
(gastos de envío non incluídos). 

Prezo do envío naciona: 5€ (IVE incluído)  
Envío estranxeiro: consultar segundo destino

TELÉFONO

Mediante o servizo telefónico de ABANCA: 981 910 544 de luns a sábado, excepto 
festivos nacionais de 08:00 a 22:00 horas. Os carnés estarán dispoñibles desde 
72 horas despois da xestión ata que finalice a temporada na DéporTienda de 
ABANCA-RIAZOR en horario de luns a sábado de 10:00 a 20:30 horas.

TRANSFERENCIA

Mediante ingreso na conta do Real Club Deportivo, ABANCA ES72 2080 0063 
42 3040031088 pódese reservar o abono indicando nome, apelidos e DNI 
do abonado. Unha vez efectuado o ingreso, un requisito imprescindible 
para facer efectiva a Cota de Reserva (50€) é enviar un correo electrónico 
a atencion.deportivista@rcdeportivo.es achegando o xustificante bancario, 
copia do DNI, sinalando os datos do abonado ou abonos e indicando no 
asunto “Cota de Reserva por transferencia”. Unha vez recibido o correo 
electrónico, procederase a comprobar tanto a transferencia bancaria como 

ALTAS DE ABONOS

ONLINE 
Sen moverte de casa en despacho.rcdeportivo.es/prealtas-socio/gl

CITA PREVIA 
Oficina de Atención ao Deportivista (OAD). Avenida de La Habana s/n, 15011 A Coruña

Por motivos de seguridade e saúde pública, exclusivamente atenderase baixo 
cita previa. A única vía para solicitar a cita será mediante a plataforma web 
citaprevia.rcdeportivo.es, a cal se activará proximamente en función da 
evolución da situación sanitaria. Todos aqueles Deportivistas que non soliciten 
cita previa a través desta plataforma non poderán ser atendidos. 

A Cota de Reserva para altas só se efectuará en localidades dispoñibles.
Na Oficina de Atención ao Deportivista permítese o pago en efectivo ou con 
tarxeta. Para novas altas de abonados é necesario presentar o DNI/CIF do 
titular do abono e cubrir a ficha de alta cos datos do titular.

os datos, e, posteriormente, farase efectiva a reserva respondendo o correo 
electrónico desde a Oficina de Atención ao Deportivista. 

CITA PREVIA
Oficina de Atención ao Deportivista (OAD). Avenida de La Habana s/n, 15011 A Coruña

Por motivos de seguridade e saúde pública, exclusivamente atenderase baixo 
cita previa. A única vía para solicitar a cita será mediante a plataforma web 
citaprevia.rcdeportivo.es, a cal se activará proximamente en función da 
evolución da situación sanitaria. Todos aqueles Deportivistas que non soliciten 
cita previa a través desta plataforma non poderán ser atendidos.

Durante a campaña de Cota de Reserva non se efectuarán cambios de localidade. 

Na Oficina de Atención ao Deportivista permítese o pago en efectivo ou con 
tarxeta, recomendándose o segundo por motivos de saúde.
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TIPOS DE ABONO ASOCIADO 
Á COTA DE RESERVA

NORMAL

Abono xeral, sen bonificación e totalmente transferible a calquera persoa.

VIP

O Estadio ABANCA-RIAZOR dispón de Palcos VIP privados situados baixo 
Preferencia Superior, destinados a aquelas empresas que queiran presenciar 
os encontros nun ambiente exclusivo, con todas as comodidades e servizos 
adicionais que dispón o Club. Ademais, a Área 1906, conta con 113 localidades VIP, 
localizadas en Tribuna Inferior tras os bancos, destinadas a todos aqueles que 
queiran vivir unha experiencia única e emocionante en cada un dos encontros. 
Máis información en areasvip@rcdeportivo.es.

BONIFICADOS

Abonos con restricións de uso

Maiores de 65: Tarifa especial sobre o Abono Normal da temporada. Aplicable 
en todas as localidades. Considerarase maior de 65 anos a todos aqueles socios 
nados antes do 31/12/1955 (inclusive). En caso de non acudir o titular do abono 
para renovar ou dar o alta, solicitarase DNI ou Fe de Vida. Será obrigatoria a 
presentación do DNI no momento da expedición e a requirimento de calquera 
empregado do Club durante a temporada. A utilización do carné por persoas 
menores de 65 anos será motivo de retirada inmediata do mesmo, que só poderá 
ser recuperado, por parte do titular (I) abonando o prezo da entrada de público 
fixado para o devandito partido no que foi retirado na bancada correspondente, 
se esta fose a primeira vez que se retira ou (II) abonando a diferenza entre o 
prezo bonificado e o prezo sen desconto da bancada do devandito carné se o 
mal uso se reiterase.

Diversidade Funcional: Tarifa especial sobre o Abono Normal da temporada a toda 
persoa que padeza unha discapacidade igual ou superior a un 33%. Para obtelo 
debe presentar o certificado de discapacidade no momento de expedir o carné. 
En caso de necesitar acompañante (imprescindible certificado médico) aplicaráselle 
a este o mesmo desconto. A zona habilitada para abonados con mobilidade 
reducida en cadeira de rodas atópase situada en Tribuna Inferior Impar e Pavillón 
Inferior e aplicarase o desconto do 20% sobre o prezo do abono de Marathón 
Inferior. A utilización do carné por persoas distintas ao seu titular será motivo de 
retirada inmediata do mesmo, que só poderá ser recuperado, por parte do titular (I) 
abonando o prezo da entrada de público fixado para o devandito partido no que foi 
retirado na bancada correspondente, se esta fose a primeira vez que se retira ou (II) 
abonando a diferenza entre o prezo bonificado e o prezo sen desconto da bancada 
do devandito carné se o mal uso se reiterase. 
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Desempregado: Tarifa especial sobre o Abono Normal da temporada. Aplicable 
a todas as localidades. Deberase presentar tarxeta actualizada que certifica a 
condición de demandante de emprego expedida polo SEPE, non sendo válida 
a “mellora de emprego”. O carné só poderá ser utilizado polo titular durante 
a temporada, polo que deberá presentar o DNI a requirimento de calquera 
empregado do Club, procedéndose á súa retirada en caso de uso indebido. 
Para recuperalo, o titular deberá (I) abonar o prezo da entrada de público fixado 
para o devandito partido no que foi retirado na bancada correspondente, se 
esta fose a primeira vez que se retira ou (II) abonar a diferenza entre o prezo 
bonificado e o prezo sen desconto da bancada do devandito carné se o mal 
uso se reiterase. A documentación deberá ser presentada cando se active a 
segunda cota, Cota do Abono.

Sub 25: Tarifa especial sobre o Abono Normal da temporada. Aplicable en 
todas as localidades. Considérase Sub 25 a todos aqueles socios nados entre 
o 01/01/1995 e o 31/12/2004 (ambos inclusive). Será obrigatoria a presentación 
do DNI no momento da expedición e a requirimento de calquera empregado 
do Club durante a temporada. A utilización do carné por persoas maiores de 25 
anos será motivo de retirada do mesmo. Só poderá ser recuperado, por parte 
do titular (I) abonando o prezo da entrada de público fixado para o devandito 
partido no que foi retirado na bancada correspondente, se esta fose a primeira 
vez que se retira ou (II) abonando a diferenza entre o prezo bonificado e o prezo 
sen desconto da bancada do devandito carné se o mal uso se reiterase. 

ADN branquiazul (Sub 15): Tarifa especial sobre o Abono Normal da temporada. 
Considérase ADN Branquiazul a todos aqueles socios nados despois do 
01/01/2005 (inclusive). O abono deberá ir sempre vinculado ao dun socio maior de 
idade. No momento de alta dun carné de ADN Branquiazul entregarase a asinar 
un documento ao socio maior de idade responsabilizándose da súa correcta 
utilización durante a temporada. A utilización do carné por persoas maiores de 
15 anos será motivo de retirada do mesmo, que só poderá ser recuperado, por 
parte do adulto responsable do menor titular (I) abonando o prezo da entrada 
de público fixado para o devandito partido no que foi retirado na bancada 
correspondente, se esta fose a primeira vez que se retira ou (II) abonando a 
diferenza entre o prezo bonificado e o prezo sen desconto da bancada do 
devandito carné se o mal uso se reiterase.

Bancada Familiar: Abono especial que permite aos membros dunha mesma 
familia apoiar xuntos ao equipo. Mínimo 3 membros dunha mesma familia (pais-

fillos/avós-netos). Dous tipos de pack: 2 adultos + 1 neno ou 1 adulto + 2 nenos. 
Nenos ata 15 anos e un máximo de 3 nenos adicionais. A Cota de Reserva será 
unha por pack familiar, é dicir, un total de 50 euros. O abono do/os neno/s irá 
sempre vinculado ao socio maior de idade. Imprescindible presentar o Libro de 
Familia para acreditar a relación de parentesco. A documentación deberá ser 
presentada cando se active a segunda cota, Cota de Abono. A zona habilitada 
como Bancada Familiar atópase situada en Tribuna Inferior Lateral e Preferencia 
Superior Córner.

Bancada Peñas Deportivistas: Abonos especiais para as peñas Deportivistas con 
prezos bonificados co obxectivo de que as peñas poidan situarse conxuntamente 
para animar ao equipo. Número mínimo de membros dunha mesma peña para 
acceder á bonificación: 3. A documentación deberá ser presentada polo 
presidente da peña cando se active a segunda cota, Cota de Abono. A zona 
habilitada como Bancada Peñas Deportivistas atópase situada na Preferencia 
Superior Córner Impar.

Bancada Estudiantes: Abono especial estudantes (Carné Universitario), para 
gozar todos xuntos ao terminar as clases dos partidos do Dépor. Imprescindible 
presentar Carné Universitario (sempre que nel se indique a data de caducidade 
do mesmo) ou a matrícula do ano académico en curso. A documentación 
deberá ser presentada cando se active a segunda cota, Cota de Abono. A zona 
habilitada como Bancada Estudantes atópase situada na Preferencia Superior 
Córner. A utilización do carné por unha persoa diferente do titular será motivo 
de retirada do mesmo, que só poderá ser recuperado, por parte do titular (I) 
abonando o prezo da entrada de público fixado para o devandito partido no 
que foi retirado na bancada correspondente, se esta fose a primeira vez que 
se retira ou (II) abonando a diferenza entre o prezo bonificado e o prezo sen 
desconto da bancada do devandito carné se o mal uso se reiterase.

Bancada Especial Nen@s: Abono especial para Deportivistas menores de 15 anos 
que poderán gozar todos xuntos dos partidos do Dépor. Considerarase menor 
de 15 anos a todos aqueles socios nados despois do 01/01/2005 (inclusive). 
Bancada situada en Pavillón Superior Impar. Por motivos de seguridade o Club 
resérvase o dereito de recolocar a estes abonados nunha bancada igual ou 
superior en determinados partidos por afluencia de afección visitante coas 
mesmas condicións que na bancada orixinal. O abono deberá ir sempre 
vinculado ao dun socio maior de idade. No momento de alta dun carné 
Bancada Especial Nen@ s entregarase a asinar un documento ao socio maior 
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de play off, cuartos de final ou semifinal de Copa do Rei). A entrada non conleva 
obrigación de consumila nin por tanto o Club ten obrigación de repoñela en 
caso do seu non uso ao longo da temporada. Prezo único do abono: 50 euros. A 
entrada poderá ser de calquera das bancadas de Fondo (Pavillón ou Marathón) 
ou Preferencia Inferior, sempre baixo a dispoñibilidade do momento no que se 
realice a solicitude e sempre que se garanta o aforo completo ao estadio. Así 
mesmo a antigüidade poderá manterse un máximo de 5 temporadas. Unha vez 
superadas, o abonado deberá pasar a un ser abono con localidade para poder 
manter a antigüidade. 

Nen@ Dépor: Especialmente creado para recentemente nados de 0-2 anos. 
Considérase Nen@ Dépor a todos aqueles socios nados despois do 01/01/2018 
(inclusive). Poderán manter a antigüidade e asistir aos partidos (excluídos 
partidos de play off, cuartos de final ou semifinal de Copa do Rei) que se disputen 
no Estadio ABANCA-RIAZOR. Para iso só terán que retirar a invitación de acceso 
o mesmo día de partido en presenza do Nen@Dépor. As invitacións de acceso 
non conlevan obrigación de consumilas nin por tanto o Club ten obrigación de 
repoñelas en caso do seu non uso ao longo da temporada. Prezo do abono 50 
euros. Prezo único do abono con produtos Nen@Dépor da DéporTienda, especial 
pack de agasallo: 75 euros.

Bancada Solidaria: O Real Club Deportivo, fiel ao seu compromiso solidario e co 
obxectivo de comunicar as innumerables accións de Responsabilidade Social que 
desenvolve ao longo do ano, habilita unha Bancada Solidaria, cunha capacidade 
de 250 localidades, para axudar á integración social dos diferentes colectivos 
presentes na nosa cidade. O Club, cumprindo coa súa política de transparencia, 
fará pública en cada xornada a lista de colectivos participantes. Só poderán 
solicitar ONGs, Fundacións ou Institucións sen ánimo de lucro que traballen 
a nivel local con colectivos desfavorecidos, saúde, infancia ou integración 
social. O protocolo completo de solicitudes xestiónase no Departamento de 
Responsabilidade Social en responsabilidadsocial@rcdeportivo.es

Socio de Ouro: Abono gratuíto que se outorga a todos aqueles que levan 50 anos 
consecutivos, ou máis, animando ao Dépor en #ANosaCasa en agradecemento 
á súa fidelidade e apoio incondicional. Todos aqueles que cumpran 50 anos de 
socio e se lles vaia a entregar este carné por primeira vez, deberán presentar 
unha foto tamaño carné para incluíla no mesmo, dado que soamente poderá ser 
utilizado polo titular durante a temporada. A localidade asignada a este abono 
será idéntica a aquela na que o titular renovase o carné nas cinco tempadas 
anteriores, non podendo modificarse con posterioridade.

de idade responsabilizándose da súa correcta utilización durante a temporada. 
A utilización do carné por persoas maiores de 15 anos será motivo de retirada 
do mesmo, que só poderá ser recuperado, por parte do adulto responsable do 
menor titular (I) abonando o prezo da entrada de público fixado para o devandito 
partido no que foi retirado na bancada correspondente, se esta fose a primeira 
vez que se retira ou (II) abonando a diferenza entre o prezo bonificado e o prezo 
sen desconto da bancada do devandito carné se o mal uso se reiterase. 

Socio Amigo: Especialmente creado para afeccionados que residen fóra da 
Coruña. Poderán manter a antigüidade e asistir a un encontro (excluidos partidos 
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LIMITACIÓNS DE USO
A normativa e uso do abono deberá adaptarse ás regulacións 
e limitacións do aforo dispoñible, así como das disposicións das 
autoridades sanitarias e as propias que marque o Club por réxime interno. 
Neste sentido, hai que destacar que o carné estará desactivado ata que 
non poida recuperar plenamente a súa funcionalidade, que será cando 
se poida dispoñer do 100% do aforo do Estadio ABANCA-RIAZOR e por 
tanto se abone previamente a segunda cota. Mentres tanto accederase 
ao estadio con entrada. 

Mentres o Club non dispoña do 100% do aforo do Estadio ABANCA-
RIAZOR aplicarase o protocolo de Estadio Limpo e Seguro, coas seguintes 
condicións en caso de existir limitación de aforo:

• Prioridade de asistencia para os Socios Protectores (aqueles que 
renunciaron á compensación ou reembolso polos partidos non 
gozados da Temporada 2019/2020): primeiro nivel de acceso. 
Obrigatorio adquirir entrada a prezo proporcional ao importe do 
abono por partido.

• No caso de que a limitación do aforo sexa inferior ao número de 
Socios Protectores establecerase un criterio aínda por determinar, 
exclusivamente entre os Socios Protectores, para xerar unha listaxe 
de peticionarios, beneficiarios finais e rotación de partidos entre 
eles. Obrigatorio adquirir entrada a prezo proporcional ao importe 
do abono por partido.

• No caso de que a limitación de aforo sexa superior ao número 
de Socios Protectores, estes poderán entrar na súa totalidade 
adquirindo unha entrada e ampliarase o aforo ao segundo nivel, é 
dicir, aos socios que elixiron as modalidades 2, 3 e 4 dentro do Plan 
de Compensación de Abonos da Temporada 2019/2020. No caso 
de que dita limitación non permita o paso de todos os abonados 
con segundo nivel de acceso, establecerase un criterio aínda por 
determinar para xerar unha listaxe de peticionarios, beneficiarios 
finais e rotación de partidos entre os abonados con este nivel de 
acceso. Obrigatorio adquirir entrada a prezo proporcional ao importe 

do abono por partido (neste caso os Socios Protectores xa terían o 
acceso garantido adquirindo unha entrada).

• No caso de que a limitación de aforo sexa superior ao número 
de socios con acceso de nivel 1 (Socios Protectores) e de nivel 2, 
procederase a ampliar ao resto de socios con nivel 3. No caso de que 
dita limitación non permita o aforo de todos os abonados con nivel 
de acceso 3, establecerase un criterio aínda por determinar para 
xerar unha listaxe de peticionarios, beneficiarios finais e rotación de 
partidos entre os abonados con este nivel de acceso. Obrigatorio 
adquirir entrada a prezo proporcional ao importe do abono por 
partido (neste caso os socios con nivel 1, é dicir, Socios Protectores, e 
con nivel 2 xa terían o acceso garantido adquirindo unha entrada).

Condicións especiais de acceso : para acceder ao Estadio ABANCA-
RIAZOR deberanse cumprir as condicións que as limitacións e 
regulacións sanitarias permitan. Así, os abonados non poderán 
manter o seu asento habitual. A distribución das localidades será o 
máis próxima posible á localización ou zona de prezo do abonado. 
O Club traballará para facer posible que se poidan facer peticións 
e asignacións de localidades conxuntas e para favorecer os 
agrupamentos familiares.

O acceso non se fará co carné de abonado senón que deberá 
retirar unha entrada para cada partido . O prezo da entrada será 
proporcional ao prezo do abono por partido. Cando se volva a 
recuperar todo o aforo, os abonados poderán dispoñer do abono 
físico e da súa localidade habitual.
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OFICINA DE ATENCIÓN AO DEPORTIVISTA (OAD)
Durante o periodo de Cota de Reserva só se atenderá con cita previa en 

citaprevia.rcdeportivo.es. 

Dirección: avenida de La Habana, s/n 15011 A Coruña
Correo electrónico: atencion.deportivista@rcdeportivo.es 

Teléfono: 981 259 500 Extensión 1

SEDE SOCIAL
Dirección: praza Pontevedra 19, 1o 15003 A Coruña 

Teléfono: 981 259 500 Extensión 2 
Correo electrónico: deportivo@rcdeportivo.es 

Páxina web: www.rcdeportivo.es


