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1. PRE SENTACIÓN
Ollos alegres, chorosos, pechados, abertos, ilusionados, 
decepcionados, felices, tristes, sorprendidos, tranquilos, 
optimistas, medorentos, soñadores, cansos, realistas... hai 
moitas miradas distintas, tantas como Deportivistas. 

Ao longo dunha temporada decenas de miles danse cita na 
Nosa Casa para seguir, sen pantallas, sen intermediarios, o que 
pasa no lugar que máis miradas branquiazuis concita. Todas 
harmonizadas cando de ver ao Dépor se trata.
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Fainos moi felices velas ano tras ano unidas para animar ao 
equipo dos nosos ollos. O de tantas e tantos Deportivistas 
de todas as idades que cada f in de semana fan latexar o seu 
corazón ao unísono e ven, cada un desde a súa perspectiva, un 
deporte que é moito máis que un xogo, é parte da súa vida, dos 
seus recordos cando pechan os ollos. Unha vida compartida 
cunha gran familia, capaz de apoiar a un equipo como poucas 
veces pódese ver noutros lugares, que non deixa de crecer e 
de sumar novas e novas miradas ás que xa o viron, vivido, todo.

Por iso, porque non hai maior orgullo que observar a toda 
unha comunidade e unha cidade detrás do seu equipo,  
especialmente as miles de miradas de nenas e nenos que aínda 
non puideron ver a cara máis feliz de ser do Dépor, queremos 
que eses ollos chorosos do f inal da temporada pasada poidan 
transformarse en ollos cheos de ilusión agora e de felicidade e 
bágoas de alegría dentro duns meses. Para que esas miradas 
máis novas queiran seguir enchéndose de experiencias en 
ABANCA-RIAZOR, reducimos á metade o prezo dos abonos 
infantís do Dépor e ampliamos a súa bonif icación ata os 18 
anos. Ademais, queremos que ver o que sucede día a día no Club 
sexa cada vez máis accesible para todos, polo que arrincamos 
temporada estreando a APP RC Deportivo, o único lugar no 
que se poderá ter o abono dixital do Dépor.

Con estas dúas grandes novidades, poñemos en marcha unha 
campaña de abonos coa que pretendemos seguir conservando 
aquilo que volvemos a ver que nos fai grandes: unha afección, 
unha masa social, que non se cansa de demostrar que hai 
cousas que só se ven co corazón e só se poden vivir en ABANCA-
RIAZOR.

Grazas polo voso compromiso, Deportivistas! Vémonos unha 
temporada máis na Nosa Casa!
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2. VANTAXES
Ter o teu abono dixital da temporada na nova APP do RC Deportivo 
e, se non solicitas o teu carné f ísico, polo teu compromiso co 
medio ambiente, descontámosche 5 euros sobre a cota do abono. 
Pódese dispoñer do carné dixital e f ísico de maneira simultánea.

Dispor dun número de abono que che outorga antigüidade 
no Club e que conservarás sempre que manteñas en vigor o 
teu abono.

Asistir a todos os partidos de Primera Federación e da Copa 
del Rey que se xoguen no Estadio ABANCA-RIAZOR (excepto 
a f inal), ademais do Trofeo Teresa Herrera.

Asistir a todos os partidos da Primera Federación feminina e 
da Copa da Reina do Dépor ABANCA que se xoguen na Cidade 
Deportiva de Abegondo (até completar aforamento) ou o 
Estadio ABANCA-RIAZOR.

Asistir a todos os partidos do Fabril que se xoguen na Cidade 
Deportiva de Abegondo (até completar aforamento).

Asistir a todos os partidos de #ANosaCanteira que se xoguen na 
Cidade Deportiva de Abegondo (até completar aforamento).

Asistir a todos os partidos que o Deportivo de LaLiga Genuine 
xogue na Cidade Deportiva de Abegondo (até completar 
aforamento).

Gozar do 5% de desconto nas DéporTiendas de ABANCA-
RIAZOR, Marineda City, Rúa Real e en www.deportienda.es.
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Gozar do 15% de desconto na DéporClínica - Grupo Clínica O 
Burgo (excepto tratamentos de podoloxía).

Participar en sorteos exclusivos, experiencias e campañas 
especiais que organice o Club.

Ter preferencia na compra de entradas para os encontros que 
o equipo xogue fóra de casa.

Comprar entradas con desconto para persoas socias naqueles 
partidos que así as dispoña o Club.

Ter descontos e promocións das empresas patrocinadoras e 
outros colaboradores do Club.

Ter tarifas especiais nos DéporCampus Cabreiroá, a Escola RC 
Deportivo e noutras actividades que organice o Club.

Benef iciarse do proxecto AsistiDÉ totalmente gratis.

Recibir unha especial atención na Oficina de Atención ao 
Deportivista (OAD), sempre a disposición das persoas socias 
para atender todas as súas necesidades ou inquietudes.

Poder gozar de bonif icacións en todas as bancadas de 
ABANCA-RIAZOR.

Poder ceder o asento a distintos colectivos sociais en caso de 
non acudir a ABANCA-RIAZOR.

Poder usar a plataforma de Cita Previa para evitar as longas 
colas de espera.

Acceder aos partidos do Deportivo Liceo no Palacio dos 
Deportes de Riazor por 5 euros máis sobre o prezo do abono 
(excepto Días do Club).
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3. PROCEDEME N T O

RENOVACIÓNS
C o n x é l a n s e  o s  p r e z o s  e  a p l í c a s e  u n  5 0 %  d e  d e s c o n t o  s o b r e  a 

t a r i f a  d a  p a s a d a  t e m p o r a d a  a  t o d o s  o s  a b o n o s  i n f a n t í s !

Amplíase a idade do ADN Bran quiazul,  con ese desconto,  até os 18 anos!

C h e g a  o  c a r n é  d i x i t a l !

Nota I: As persoas titulares de abonos especiais de pack familiar, 
peñas e peñistas, deberán poñerse en contacto coa OAD, mandando 
un correo electrónico, para solicitar a súa bonif icación, achegando 
a documentación pertinente en cada caso. Unha vez remitido o 
correo a atencion.deportivista@rcdeportivo.es solicitando dita 
bonif icación, e validada esta desde a OAD, procederase a realizar a 
renovación por transferencia bancaria.

Nota II: Os abonos coa bonif icación de desemprego, diversidade 
funcional e bancada universitaria deberán achegar a documentación 
requirida, achegándoa na propia plataforma no momento da 
renovación online e, unha vez validada desde a OAD, notif icarase 
aos interesados que poden proceder a completar a súa renovación 
online.
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Nota III: Non se realizan devolucións, polo que no caso de realizar 
a renovación do abono completo, non se poderá solicitar ningunha 
bonif icación con posterioridade.

Nota IV: Todas aquelas persoas socias que non renoven o seu 
abono antes do 30 de abril de 2023 perderán def initivamente a súa 
antigüidade e número de abono.

ONLINE
Na páxina rcdeportivo.es/abonos durante as 24 horas do día. 

Unha vez realizado o trámite, disporás do teu carné dixital no 
teu móbil descargando e dándote de alta na APP RC Deportivo 
(dispoñible para Android e iOS). Desta maneira poderás dispor de 
funcionalidades que che falicitarán o acceso ao campo, entre outras. 
Con esta iniciativa queremos reducir o impacto da nosa actividade 
no medioambiente polo que todas aquelas persoas abonadas que 
NON soliciten o seu abono f ísico poderán benef iciarse de 5 euros 
de desconto sobre a tarifa do seu abono. Se aínda así, desexas ter o 
teu carné f ísico, deberás indicalo na plataforma de renovación e o 
mesmo será enviado por correo postal (sendo esta a única maneira 
de recibilo, non sendo posible a súa retirada na of icina) a partir de 
vinte días desde o momento da renovación. Pódese dispor do carné 
dixital e f ísico de maneira simultánea.

TRANSFERENCIA
Mediante ingreso na conta do Real Club Deportivo de La Coruña, 
SAD: ABANCA ES72 2080 0063 42 3040031088 pódese reservar 
o abono indicando nome, apelidos e DNI da persoa abonada. 
Para formalizar a renovación, un requisito imprescindible é enviar 
un correo electrónico a atencion.deportivista@rcdeportivo.es 
achegando o xustif icante bancario, copia do DNI, sinalando os datos 
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da persoa abonada ou abonos e indicando no asunto “Renovación 
por transferencia”. 

Unha vez recibido, procederase a comprobar tanto a transferencia 
bancaria como os datos, e, posteriormente, farase efectiva a 
renovación respondendo o correo electrónico desde a Of icina de 
Atención ao Deportivista (OAD). Todas aquelas persoas abonadas 
que non envíen o xustif icante de pago do seu abono por esta vía 
consideraranse como NON renovadas.

Unha vez realizado o trámite, disporás do teu carné dixital no 
teu móbil descargando e dándote de alta na APP RC Deportivo 
(dispoñible para Android e iOS). Desta maneira poderás dispor 
de funcionalidades que che facilitarán o acceso ao campo, entre 
outras. Con esta iniciativa queremos reducir o impacto da nosa 
actividade no medioambiente polo que en caso de non solicitar 
o teu carné f ísico deberás descontar 5 euros sobre a tarifa do teu 
abono ao realizar a transferencia. Se aínda así, desexas ter o teu 
carné f ísico, deberás indicalo  e o mesmo será enviado por correo 
postal á dirección indicada no correo electrónico (sendo esta a única 
maneira de recibilo, non sendo posible a súa retirada na of icina) 
a partir de vinte días desde o momento da renovación. Pódese 
dispoñer do carné dixital e f ísico de maneira simultánea.

PRESENCIALMENTE, SÓ CON CITA PREVIA E DESDE O 
8 DE AGOSTO
Presencialmente atenderase, exclusivamente baixo cita previa, 
desde o 8 de agosto, na Oficina de Atención ao Deportivista 
(OAD) do Estadio ABANCA-RIAZOR: avenida da Habana s/n, 15011 
A Coruña, a aquelas persoas abonadas que non puideron realizar o 
trámite de maneira online ou por transferencia por algunha causa 
de forza maior. A única vía para solicitar a cita previa será mediante 
a plataforma web citaprevia.rcdeportivo.es. Todas as persoas que 
non soliciten cita previa a través desta plataforma non poderán 
ser atendidas. 

10

http://citaprevia.rcdeportivo.es


RENUNCIA AO ASENTO OU NON RENOVACIÓN
Se non tes pensado renovar o abono desta temporada, podes 
renunciar xa á localidade e cedela directamente ao Club ou a outra 
persoa abonada (renovación ou nova alta) remitindo un correo 
electrónico a atencion.deportivista@rcdeportivo.es. Para iso é 
imprescindible achegar o formulario correspondente (debidamente 
cumprimentado, asinado e coa documentación anexa esixida) 
como paso previo á súa alta ou renovación. Descargar formulario.

LIBERACIÓN DE ASENTOS DESDE O 16 DE AGOSTO
As persoas abonadas manterán a reserva do seu asento da 
pasada temporada até o luns 15 de agosto (presencialmente con 
cita previa até o venres 12 de agosto ás 19:00 horas e online até o 
luns 15 de agosto até as 23:59 horas).

A partir do martes 16 de agosto  todas as localidades que non 
fosen renovadas serán liberadas para que as persoas socias da 
temporada 21/22 poidan cambiar a súa localización. Os días de 
cambio de localidade  serán do 16 ao 19 exclusivamente para 
persoas socias da temporada pasada mediante cita previa 
en citaprevia.rcdeportivo.es.

Nota: se se renova un abono e, posteriormente, a persoa titular 
quere cambiar de localidade a unha bancada de inferior valor, non 
se devolve a diferenza (nestes casos recomendamos non renovar 
até as datas de cambio de asentos, tendo en conta que o asento 
anterior será liberado). Se se renova un abono e a persoa titular 
desexa cambiar de localidade a unha bancada de superior valor, 
deberá abonar a diferenza.
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NOVAS ALTAS DESDE O 22 DE AGOSTO
S e n  c o t a  d e  e n t r a d a !

DESPACHOS DE BILLETES NA OAD

Avenida de La Habana, s/n 15011 A Coruña

Pide a túa cita.  Entra na plataforma de cita previa de 
abonos para evitar as longas colas de espera. Entra na 
páxina: citaprevia.rcdeportivo.es .  Todas as persoas que non 
soliciten cita previa a través desta plataforma non poderán 
ser atendidas.

Paga en efectivo ou con tarxeta. Presenta o DNI/CIF da persoa 
titular do abono e cobre a f icha de alta cos datos da persoa 
titular. En caso de carnés bonif icados, presenta ademais a 
documentación requirida en cada caso. 

Pago fraccionado mediante o f inanciamento de ABANCA.

Horario de despachos de billetes para altas novas, desde o 22 ao 26 
de agosto, de luns a venres de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas.

■ 
 
 
 

■ 
 
 

■

■ 
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4. TIPOS D E  ABONO

NORMAL

VIP

Abono xeral, sen bonif icación e totalmente transferible a calquera 
persoa.

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, xusto detrás dos bancos, destinadas a todos aqueles que 
queiran vivir unha experiencia única e emocionante en cada un 
dos encontros. Máis información en areasvip@rcdeportivo.es.
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BONIFICADO
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 todas 
aquelas persoas socias nadas antes do 31/12/1957 (inclusive). En 
caso de non acudir a persoa titular do abono a 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 persoa 
empregada 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 da persoa titular 
(I) abonando o prezo da entrada de público f ixado 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 bonif icado e o prezo sen desconto da bancada do devandito 
carné se o mal uso reiterásese.

Diversidade Funcional
Tarifa especial sobre o Abono Normal da temporada a toda persoa 
que teña recoñecida unha discapacidade igual ou superior a un 
33%. Para obter este desconto, a persoa titular debe presentar o 
certif icado de discapacidade previamente á renovación do abono 
(no caso de renovar por calquera das vías non presenciais, antes de 
realizar o trámite, deberase achegar a documentación necesaria na 
plataforma de renovación online ou enviando un correo electrónico 
a atencion.deportivista@rcdeportivo.es se a renovación realizásese 
por transferencia bancaria. Unha vez validada pola Of icina de 
Atención ao Deportivista actualizarase a tarifa e notif icarase á 
persoa interesada para poder renovar o seu abono). Soamente é 
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necesario presentar o certif icado de discapacidade ao solicitar a 
bonif icación por primeira vez. En caso de necesitar acompañante 
(imprescindible certif icado médico) aplicaráselle a este o mesmo 
desconto. A zona habilitada para persoas usuarias de cadeira de 
rodas atópase situada en Tribuna Inferior Impar e Pavillón Inferior 
e aplicarase o desconto do 20% sobre o prezo do abono de Pavillón 
Inferior. 

O carné só poderá ser utilizado pola persoa titular durante a 
temporada, polo que deberá presentar o DNI a requirimento de 
calquera persoa empregada do Club, procedéndose á súa retirada 
en caso de uso indebido. Para recuperalo, a persoa titular deberá 
(I) abonar o prezo da entrada de público f ixado 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 
bonif icado e o prezo sen desconto da bancada do devandito carné 
se o mal uso reiterásese.

Desempregado
Tarifa especial sobre o Abono Normal da temporada. Aplicable 
a todas as localidades. Para poder benef iciarse deste desconto, 
a persoa titular deberá presentar previamente á renovación o 
cartón actualizado que certif ica a condición de demandante 
de emprego expedida polo SEPE, non sendo válida a “mellora de 
emprego” (no caso de renovar de maneira online deberá achegar 
a documentación requirida achegándoa na propia plataforma no 
momento da renovación online ou enviando un correo electrónico 
a atencion.deportivista@rcdeportivo.es se a renovación realizásese 
por transferencia bancaria. Unha vez validada pola Of icina de 
Atención ao Deportivista, actualizarase a tarifa e notif icarase á 
persoa interesada para poder renovar o seu abono).

O carné só poderá ser utilizado pola persoa titular durante a 
temporada, polo que deberá presentar o DNI a requirimento de 
calquera persoa empregada do Club, procedéndose á súa retirada 

15

mailto:atencion.deportivista%40rcdeportivo.es?subject=


en caso de uso indebido. Para recuperalo, a persoa titular deberá 
(I) abonar o prezo da entrada de público f ixado 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 
bonif icado e o prezo sen desconto da bancada do devandito carné 
se o mal uso reiterásese.

Sub 25
Tarifa especial sobre o Abono Normal da temporada. Aplicable en 
todas as localidades. Considérase sub 25 a todas aquelas persoas 
socias nadas entre o 01/01/1997 e o 31/12/2003 (ambos inclusive). 
Será obrigatoria a presentación do DNI no momento da expedición 
e a requirimento de calquera persoa empregada 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 da persoa 
titular (I) abonando o prezo da entrada de público f ixado 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 bonif icado e o prezo sen desconto da bancada do 
devandito carné se o mal uso reiterásese.

ADN branquiazul (Sub 18)
Tarifa especial sobre o Abono Normal da temporada. Considérase 
ADN Branquiazul a todas aquelas persoas socias nadas despois 
do 01/01/2004 (inclusive). O abono deberá ir sempre vinculado 
ao dunha persoa socia maior de idade. No momento de alta dun 
carné de ADN Branquiazul entregarase a asinar un documento á 
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persoa socia maior de idade responsabilizándose da súa correcta 
utilización durante a Temporada. 

A utilización do carné por persoas maiores de 18 anos será motivo 
de retirada do mesmo, que só poderá ser recuperado, por parte da 
persoa adulta responsable da persoa menor titular (I) abonando 
o prezo da entrada de público f ixado 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 bonif icado e o prezo sen desconto da bancada do devandito 
carné se o mal uso reiterásese.

Bancada Familiar
Abono especial para familias, que permitirá aos membros dunha 
mesma familia apoiar xuntos ao equipo. Mínimo 3 membros 
dunha mesma familia (pais-f illos/avós-netos). Dous tipos de 
pack: 2 adultos 1 neno ou 1 adulto 2 nenos. Nenos até 18 anos e un 
máximo de 3 nenos adicionais. O abono das persoas menores irá 
sempre vinculado ao da persoa socia maior de idade. No momento 
da expedición dos carnés familiares entregarase a asinar un 
documento á persoa socia maior de idade responsabilizándose 
da súa correcta utilización durante a temporada. Imprescindible 
presentar o Libro de Familia para acreditar a relación de parentesco. 
A zona habilitada como Bancada Familiar atópase situada en 
Tribuna Inferior Lateral e Preferencia Superior Córner. Para poder 
renovar esta modalidade de abono é imprescindible poñerse en 
contacto coa Of icina de Atención ao Deportivista mandando un 
correo electrónico a atencion.deportivista@rcdeportivo.es e deberá 
realizarse por transferencia bancaria ou de forma presencial con 
cita previa nas datas indicadas no calendario.
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Bancada Peñas Deportivistas
Abonos especiais, con prezos bonif icados, para as persoas 
pertencentes ás Peñas Deportivistas, co obxectivo de que poidan 
situarse conxuntamente para animar ao equipo. Número mínimo 
de membros dunha mesma peña para acceder á bonif icación: 
3. A renovación da totalidade de peñistas debe tramitarse 
conxuntamente do mesmo xeito que se efectuará o pago conxunto. 
A zona habilitada como Bancada Peñas Deportivistas atópase 
situada na Preferencia Superior Impar Córner. Para poder renovar 
esta modalidade de abono é imprescindible poñerse en contacto 
coa Of icina de Atención ao Deportivista mandando un correo 
electrónico a atencion.deportivista@rcdeportivo.es e deberá 
realizarse por transferencia bancaria ou de forma presencial con 
cita previa nas datas indicadas no calendario.

Bancada Estudantes
Abono especial estudantes (Carné Universitario), para gozar ao 
terminar as clases dos partidos do Dépor. Para poder benef iciarse 
deste desconto, a persoa titular deberá presentar previamente á 
renovación o Carné Universitario (sempre que nel indíquese a data 
de caducidade do mesmo) ou a matrícula do ano académico en 
curso. No caso de renovar de maneira telemática deberá achegar 
a documentación requirida, achegándoa na propia plataforma no 
momento da renovación online ou enviando un correo electrónico 
a atencion.deportivista@rcdeportivo.es se a renovación realizásese 
por transferencia bancaria. Unha vez validada pola Of icina de 
Atención ao Deportivista, actualizarase a tarifa e notif icarase á 
persoa interesada para poder renovar o seu abono. A zona habilitada 
como Bancada Estudantes atópase situada na Preferencia Superior 
Córner. 

A utilización do carné por unha persoa diferente da titular será 
motivo de retirada do mesmo, que só poderá ser recuperado, por 
parte da persoa titular (I) abonando o prezo da entrada de público 
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f ixado 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 bonif icado e o prezo sen 
desconto da bancada do devandito carné se o mal uso reiterásese.

Bancada Especial Nen@s
Abono especial para Deportivistas menores de 18 anos que poderán 
gozar nunha zona reservada dos partidos do Dépor. Considerarase 
menor de 18 anos a todas aquelas persoas socias nadas despois do 
01/01/2004 (inclusive). Bancada situada en Pavillón Superior Impar. 
Por motivos de seguridade, o Club resérvase o dereito de recolocar 
a unha bancada de igual ou superior categoría en determinados 
partidos por afluencia de afección visitante coas mesmas condicións 
que na bancada orixinal. O abono deberá ir sempre vinculado ao 
dunha persoa socia maior de idade. No momento de alta dun carné 
Bancada Especial Nen@s entregarase a asinar un documento á 
persoa socia maior de idade responsabilizándose da súa correcta 
utilización durante a temporada. 

A utilización do carné por persoas maiores de 18 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 f ixado 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 bonif icado 
e o prezo sen desconto da bancada do devandito carné se o mal 
uso reiterásese.

Socio Amigo
Especialmente creado para persoas afeccionadas que residen fóra 
da Coruña. Poderán manter a antigüidade e asistir a un encontro 
de Primera Federación (excluídos partidos de play off, cuartos de 
f inal ou semif inal de Copa del Rey), ademais de todos os partidos 
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con libre acceso para persoas socias na Cidade Deportiva de 
Abegondo. O dereito de entrada a ABANCA-RIAZOR non leva 
obrigación de consumila, por tanto o Club non deberá repoñela 
en caso do seu non uso ao longo da temporada. A entrada debe 
solicitarse con antelación ao día de partido mandando un correo 
electrónico a atencion.deportivista@rcdeportivo.es, indicando 
a bancada desexada e achegando copia de DNI, sempre baixo a 
dispoñibilidade do momento no que se realice a solicitude.

Nen@Dépor
 Especialmente creado para Deportivistas recentemente nados, 
de 0-2 anos. Considérase Nen@ Dépor a todas aquelas persoas 
socias nadas despois do 01/01/2020 (inclusive). Poderán manter a 
antigüidade e asistir a todos os partidos de Primera Federación 
ou da Copa del Rey (excluídos partidos de play off, cuartos de f inal 
ou semif inal de Copa del Rey) que se disputen no Estadio ABANCA-
RIAZOR, ademais dos partidos con libre acceso para persoas 
socias na Cidade Deportiva de Abegondo. Para iso só terán que 
retirar a invitación de acceso o mesmo día de partido en presenza 
do NEN@Dépor en calquera das portas indicadas no mapa.

Carné Mascota Deportivista
Especialmente creado para todas as Mascotas Deportivistas, terán 
o seu carné distintivo con foto, número de socio, un obsequio 
e descontos en empresas do sector. O 25% do prezo do abono 
doarase a distintas protectoras de animais da Coruña.
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5. TÁBO A 
D E  P R E Z O S

 AS BONIFICACIÓNS/DESCONTOS NON SON ACUMULABLES.
UNHA VEZ RENOVADO OU REALIZADA A ALTA NON SE REALIZARÁN DEVOLUCIÓNS

T R I B U N A  S U P E R I O R

M A R A T H Ó N  S U P E R I O R

P A V I L L Ó N  S U P E R I O R

P A V I L L Ó N  I N F E R I O R

B A N C A D A  F A M I L I A R

M A R A T H Ó N  I N F E R I O R

A B O N O
N O R M A L M A I O R  D E  6 5

E  D I S C A P A C I D A D E
A D N  B R A N Q U I A Z U L

S U B  1 8

Pais - Fillos / Avós - Netos

P A C K  1
2 ADULTOS + 1 NENO

(ata 18 anos)

P A C K  2
1 ADULTO + 2 NENOS

(ata 18 anos)

A D N  A D I C I O N A L
(ata 18 anos, máximo 3)

D E S E M P R E G A D O S U B  2 5

B O N I F I C A D O S

452€

413€

379€

322€

189€

229€

159€

189€

204€

136€

152€

690€ 452€ 71€

537€ 351€ 54€

361€

330€

303€

257€

151€

183€

127€

151€

163€

108€

121€

316€

288€

264€

225€

132€

160€

111€

132€

143€

95€

106€

271€

248€

227€

192€

113€

137€

95€

113€

122€

81€

91€

102€

95€

84€

73€

41€

50€

37€

41€

48€

34€

37€

T R I B U N A  I N F E R I O R

P R E F E R E N C I A  I N F E R I O R

P R E F E R E N C I A
S U P E R I O R  C E N T R A L

P R E F E R E N C I A
S U P E R I O R  C Ó R N E R

P A V I L L Ó N
C U R V A  S U P E R I O R  P A R

P A V I L L Ó N
C U R V A  I N F E R I O R  P A R

T R I B U N A
I N F E R I O R  L A T E R A L

B A N C A D A  P E Ñ A S
Peñas Deportivistas

A B O N O  3
Mínimo 3 peñistas*

A B O N O  5
Mínimo 5 peñistas*

A B O N O  1 O
Mínimo 10 peñistas*

(*) Pertencentes á mesma peña

304€ 243€ 212€
P R E F E R E N C I A  S U P E R I O R

C Ó R N E R  I M P A R

B A N C A D A  E S T U D A N T E S
Carné Universitario / Matrícula

159€
P R E F E R E N C I A  S U P E R I O R

C Ó R N E R

B A N C A D A  E S P E C I A L  N E N O S
Ata 18 anos incluídos

30€
P A V I L L Ó N  S U P E R I O R

C Ó R N E R  I M P A R

50€S O C I O  A M I G O

25€N E N @  D É P O R

25€
M A S C O T A

D E P O R T I V I S T A

P R E F E R E N C I A
S U P E R I O R  C Ó R N E R

A B O N O  S I M P A T I Z A N T E

22



6. FINANCIAMENTO 
ABANCA

As persoas socias do RC Deportivo que desexen financiar o seu abono da 
Temporada 2022/2023 tanto na renovación en liña como na renovación 
presencial desde o 8 de agosto, poderán facelo en 3, 6, 9 ou 12 meses 
sen intereses, con só unha comisión cuxo custo se distribuirá entre as 
cotas do financiamento: 3 meses (1,25%), 6 meses (2,25%), 9 meses (3,50%) 
e 12 meses (3,95%). T.A.E. mínima 7,43% - T.A.E máxima 8,65%.*

Para isto non é necesario que a persoa socia sexa clienta de ABANCA e a operación debe 
formalizarse no momento de darse de alta ou renovar o abono na plataforma online do RC 
Deportivo: www.rcdeportivo.es/abonos ou de darse de alta ou renovar presencialmente 
nos despachos de billetes da Oficina de Atención ao Deportivista situadas no Estadio 
ABANCA-RIAZOR (avenida da Habana, s/n). Para formalizar esta operación só é necesario o 
DNI da persoa titular e xustificante da conta bancaria se se financian cantidades iguais ou 
menores a 1.500€. Superando ese importe hai que presentar xustificantes de ingresos. Toda 
a información sobre financiamento e os cadros de amortización está dispoñible na Oficina 
de Atención ao Deportivista. 

Importe mínimo de f inanciamento 150€ e cota mínima a f inanciar 20€/mes. *Financiamento 
suxeito á autorización de ABANCA Servicios Financieros, EFC, SA. A TAE reflectida en cada 
exemplo varía en función do prazo de f inanciamento. Exemplo de f inanciamento para 
469,85€ en 12 meses. Prezo de adquisición en man: 452€. Comisión de estudo f inanciada 
3,95% (17,85€), cuxo custo se distribuirá entre as distintas cotas do f inanciamento. Cota 
mensual 39,15€ durante 11 meses e unha cota f inal de 39,20€. TIN: 0%. TAE: 7,45%. Custo 
total: 17,85€. Importe total debido e prezo total a prazos: 469,85€. Sistema amortización 
f rancés. Exemplo de f inanciamento para 467,82€ en 9 meses. Prezo de adquisición en 
man: 452€. Comisión de estudo f inanciada 3,50% (15,82€), cuxo custo se distribuirá entre 
as distintas cotas do f inanciamento. Cota mensual 51,98€. TIN: 0%. TAE: 8,65%. Custo 
total: 15,82€. Importe total debido e prezo total a prazos: 467,82€. Sistema amortización 
f rancés. Exemplo de f inanciamento para 462,17€ en 6 meses. Prezo de adquisición en 
man: 452€. Comisión de estudo f inanciada 2,25% (10,17€), cuxo custo se distribuirá entre 
as distintas cotas do f inanciamento. Cota mensual 77,03€ durante 5 meses e unha última 
cota de 77,02€. TIN: 0%. TAE: 7,96%. Custo total: 10,17€. Importe total debido e prezo total 
a prazos: 462,17€. Sistema amortización f rancés. Exemplo de f inanciamento para 457,65€ 
en 3 meses. Prezo de adquisición en man: 452€. Comisión de estudo f inanciada 1,25% 
(5,65€), cuxo custo se distribuirá entre as distintas cotas do f inanciamento. Cota mensual 
152,55€. TIN: 0%. TAE: 7,75%. Custo total: 5,65€. Importe total debido e prezo total a prazos: 
457,65€. Sistema amortización f rancés.”
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7. ABON O 
DEP O R T IVO  L IC E O

Por solo 5 euros máis consegue o teu carné unif icado do RC 
Deportivo e do Deportivo Liceo.

Xunto con todas as vantaxes de ser persoa socia do Dépor poderás 
ter o abono do Deportivo-Liceo, podendo acceder a todos os partidos 
amigables e de competición of icial (salvo que sexan declarados día 
de Club) que se disputen en casa, o Palacio dos Deportes de Riazor. 
Sen reserva de asento e até completar o aforamento da instalación. 
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18 DE XULLO
A 7 DE AGOSTO

RENOVACIÓN:
· ONLINE (DE LUNS A DOMINGO)

· POR TRANSFERENCIA (DE LUNS A VENRES)

RENOVACIÓN:
· ONLINE (DE LUNS A DOMINGO)

· PRESENCIAL SÓ CON CITA PREVIA (DE LUNS A VENRES)

· POR TRANSFERENCIA (DE LUNS A VENRES)

8 DE AGOSTO
A 14 DE AGOSTO

CAMBIOS DE LOCALIDADE DE ASENTOS LIBERADOS
SÓ PARA SOCIOS PRESENCIALMENTE
MEDIANTE CITA PREVIA

16 DE AGOSTO
A 19 DE AGOSTO

ALTA DE SOCIOS DE ASENTOS LIBERADOS
SÓ PRESENCIALMENTE E EXCLUSIVAMENTE
MEDIANTE CITA PREVIA

22 DE AGOSTO
A 26 DE AGOSTO

8. CAL E N D AR IO
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9. ABANCA-R IAZ O R

VIP·OAD
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no transcurso dos partidos

Portas de acceso
Nen@ Dépor
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1O.
DERE IT O S E 
OBRIG AC IÓ N S DAS 
PERSOAS SOCIAS

1. Obxecto e ámbito de aplicación
As seguintes normas teñen como obxecto establecer o conxunto 
de dereitos e obrigacións que deberá cumprir toda persoa que 
pretenda acceder ou accedese ás instalacións do RC Deportivo.

2. Regulamento Interno: Condicións de acceso e 
permanencia no recinto deportivo
Todas as persoas socias, afeccionadas e visitantes sen excepción, 
deberán cumprir as medidas que se expoñen no Regulamento 
Interno do Recinto Deportivo: http://descargas.rcdeportivo.es/17-
18/2017_2018_reglamento_interno_recinto_deportivo.pdf

3. Persoas socias abonadas
A. CONDICIÓN DE PERSOA SOCIA

• A persoa socia abonada do Dépor é aquela persoa titular dun 
abono (categoría VIP, normal, bonif icado ou simpatizante) para a 
Temporada 2022/23.
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• Ser persoa socia abonada (categoría VIP, normal, bonif icado) dá 
dereito ao seu titular a asistir aos partidos de Primera Federación 
2022/23 que se celebren en ABANCA-RIAZOR, excepto partidos 
de play off.

• Ser persoa socia abonada (categoría VIP, normal, bonif icado) dá 
dereito ao seu titular a asistir a todos os partidos da Copa del Rey 
2022/23 que se celebren en ABANCA-RIAZOR, excepto a f inal.

• Ser persoa socia abonada (categoría VIP, normal, bonif icado) 
dá dereito ao seu titular a asistir a todos os partidos do Trofeo 
Teresa Herrera 2022.

• Ser persoa socia abonada (categoría VIP, normal, bonif icado) 
dá dereito ao seu titular a asistir a todos os partidos do Fabril 
e categorías inferiores do Dépor que se celebren na Cidade 
Deportiva de Abegondo até completar aforamento ou en 
ABANCA-RIAZOR durante a Temporada 2022/23.

• Ser persoa socia abonada (categoría VIP, normal, bonif icado) 
dá dereito ao seu titular a asistir a todos os partidos da Primera 
Federación feminina e Copa da Reina do Dépor ABANCA que 
se celebren na Cidade Deportiva de Abegondo até completar 
aforamento ou en ABANCA-RIAZOR durante a Temporada 2022/23.

• A persoa socia abonada (categoría VIP, normal, bonificado, 
simpatizante) poderá beneficiarse de todas as vantaxes que se 
describen no punto 1 do dossier da campaña durante a Temporada 
2022/23.

• Ao termo de cada temporada, (I) se a persoa abonada categoría 
normal, bonif icado, non domiciliado, non renova o seu abono 
dentro do prazo que determina o calendario da campaña, 
liberarase o seu asento. Así mesmo, (II) se a persoa abonada 
categoría normal, bonif icado, domiciliado, non manifesta 
o contrario, renovarase automaticamente para a seguinte 
temporada a través da conta que facilitase no seu momento. 
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Unha vez renovado ou dado de alta o abono da temporada non 
se admiten devolucións baixo ningunha circunstancia.

• Todas aquelas persoas socias que non renoven o seu abono 
antes do 30 de abril de 2023 perderán def initivamente a súa 
antigüidade e número de abono.

• A aquelas persoas socias abonadas cunha antigüidade 
ininterrompida de 25 anos no Club outorgaráselles a insignia de 
prata. A aquelas persoas socias cunha antigüidade ininterrompida 
de 50 anos no Club outorgaráselles a insignia de ouro e o carné de 
ouro, de uso persoal e intransferible para a persoa titular.

B. CATEGORÍAS

Normal: xeral, sen restricións. Este abono é o único transferible sen 
restricións a persoas diferentes do seu titular. 

• En calquera caso, aquela persoa abonada que transf ira o 
abono a un terceiro co f in de obter un benef icio económico, 
será sancionado polo Club activando o Órgano Disciplinario 
Sancionador.

Bonif icados: Abono con restricións. Intransferibles a persoas cuxas 
condicións sexan diferentes ás que permiten obter a bonif icación. 

• Bonif icación maiores de 65: A utilización do carné por persoas 
menores de 65 anos será motivo de retirada inmediata do mesmo. 

• Bonif icación Desempregado: Só poderá ser utilizado pola 
persoa titular durante a temporada, polo que deberá presentar 
o DNI a requirimento de calquera persoa empregada do Club, 
procedéndose á súa retirada en caso de uso indebido.

• Bonif icación Diversidade Funcional: Só poderá ser utilizado pola 
persoa titular durante a temporada, polo que deberá presentar 
o DNI a requirimento de calquera persoa empregada do Club, 
procedéndose á súa retirada en caso de uso indebido.
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• Bonif icación Sub 25: A utilización do carné por persoas maiores 
de 25 anos será motivo de retirada do mesmo. 

• Bonif icación ADN Branquiazul, Bancada Especial Nen@s: A 
utilización do carné por persoas maiores de 18 anos será motivo 
de retirada do mesmo. A persoa socia maior de idade que se 
responsabiliza do correcto uso do abono por parte da menor no 
acceso e permanencia ao estadio é a mesma que debe achegarse 
á Of icina de Atención ao Deportivista para realizar calquera 
trámite respecto de devandito carné, tal como duplicados ou 
calquera outra modif icación.

4. Mal uso do carné de socio 
Os carnés que teñan bonif icación por Desemprego ou Diversidade 
Funcional son intransferibles. Todos os demais abonos bonif icados 
serán de uso persoal e intransferible para a persoa titular, fóra de 
que a persoa que o vaia a utilizar cumpra os mesmos requisitos 
esixidos para benef iciarse da bonif icación. Por este motivo, tanto 
o carné de abono bonif icado da temporada en curso como o DNI 
pode ser requirido por calquera persoa empregada do Club durante 
a temporada dentro do recinto deportivo.

Se a persoa que acode ao Estadio cun carné bonif icado non fose a 
titular, tamén se lle podería solicitar que presente documentación 
necesaria para verif icar que se cumpren as mesmas condicións 
que a persoa titular do abono para benef iciarse da devandita 
bonif icación.

O uso indebido dos abonos segundo as restricións indicadas 
será motivo de retirada inmediata do mesmo, que só poderá ser 
recuperado, por parte da persoa titular na Of icina de Atención ao 
Deportivista dentro do horario de luns a venres de 10:00 a 13:30 e 
de 16:30 a 19.00 horas, (I) abonando o prezo da entrada de público 
f ixado para o devandito partido no que foi retirado na bancada 
correspondente, se esta fose a primeira vez que se retira ou (II) 
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abonando a diferenza entre o prezo bonif icado e o prezo sen 
desconto da bancada do devandito carné se o mal uso reiterásese.

En calquera caso, aquela persoa abonada que transf ira o abono 
a unha terceira co f in de obter un benef icio económico, será 
sancionada polo Club activando o Órgano Disciplinario Sancionador.

5. Baixa de condición de persoa socia
A. BAIXA AUTOMÁTICA 

Aquelas persoas socias que non renoven o seu carné no período 
establecido para ese efecto dentro do calendario da Campaña de 
Abonos, ou sexan dadas de baixa nalgún momento da temporada, 
renuncian tácitamente á súa localidade en ABANCA-RIAZOR 
e perderán todos os dereitos adquiridos (número de abono, 
antigüidade, etc.) como persoas socias do RC Deportivo. Unha vez 
que a persoa socia atópese de baixa, se esta quixese recuperar a 
súa condición de persoa socia durante a temporada, deberá pagar 
a temporada completa, aínda que a renovación producísese na 
segunda volta da temporada.

Os asentos non renovados no tempo e forma que establece o 
calendario da campaña quedarán dispoñibles para cambios de 
localidade e novas altas.

B. BAIXA VOLUNTARIA 

Para darse de baixa como persoa socia, deberá solicitalo a persoa 
titular, ben persoalmente na Of icina de Atención ao Deportivista 
presentando o seu DNI ou abono da temporada pasada; ou por correo 
electrónico en atencion.deportivista@rcdeportivo.es achegando o 
documento de baixa para ese efecto dispoñible na web e que pode 
descargarse aquí. Á persoa titular do carné requiriránselle os datos 
persoais por seguridade para poder tramitar a baixa identif icándose 

31

mailto:atencion.deportivista%40rcdeportivo.es?subject=


convenientemente. En caso das persoas menores de 18 anos serán 
os proxenitores ou titores legais quen poderán tramitar a baixa.

C. BAIXA POR FALTA DE PAGO NOS ABONOS DOMICILIADOS

O incumprimento da obrigación de pago da cota anual de persoa 
socia con abono domiciliado no prazo indicado polo Club, leva 
a perda automática da condición de persoa socia, a perda da 
localidade en ABANCA-RIAZOR (se a tivese) e de todos os dereitos 
adquiridos até a data de baixa. 

D. BAIXA POR DEFUNCIÓN

Os familiares da persoa socia falecida terán a obrigación de 
comunicar o deceso ao Club por escrito (presencial, por correo 
postal, correo electrónico), achegando unha fotocopia do certif icado 
de defunción. Familiares e achegados da persoa socia falecida 
terán un período de tempo preferente dun mes para conservar a 
localidade se fosen persoas socias abonadas, aínda que, en ningún 
caso, poderá renovarse o carné a nome da anterior persoa titular, 
nin conservar o número de abono nin a antigüidade.

E. BAIXA POR DECISIÓN DISCIPLINARIA

En caso de infracción dunha persoa socia respecto da normativa de 
Regulamento Interno do Recinto Deportivo, na utilización do carné 
de persoa para obter un benef icio económico co uso do carné ou, 
no seu caso, de comportamento violento, racista ou xenófobo, este 
poderá ser dado de baixa sen posibilidade de devolución económica 
algunha e sen prexuízo da responsabilidade legal que puidese 
derivarse do seu uso fraudulento segundo estableza o Órgano 
Disciplinario Sancionador do Club.

6. Modificación dos datos de persoas socias
É obrigación das persoas socias facilitar ao Club os seus datos 
persoais e de contacto actualizados, así como comunicar calquera 
cambio ou modif icación que se produza nos mesmos.
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O RC Deportivo non se fai responsable de calquera feito que se 
derive da ausencia de actualización dos devanditos datos por parte 
da persoa socia, tales como perda da condición de persoa socia ou 
localidade, devolución de recibos, extravío de correspondencia, etc.

As persoas socias poderán comunicar ao Club os cambios que se 
produzan presencialmente na Of icina de Atención ao Deportivista 
situada na avenida da Habana ou por correo electrónico en 
misdatos@rcdeportivo.es.

7. Traspaso ou cesión de localidade
Todos os asentos de ABANCA-RIAZOR son propiedade do RC 
Deportivo. No caso de que unha persoa socia non renove o 
abono dentro do prazo que marca o calendario da campaña ou 
cause baixa, será o Club quen disporá desa localidade para a súa 
comercialización.

No entanto, a localidade poderase traspasar a unha terceira persoa, 
sempre que a persoa titular presente dentro do prazo que marca 
o calendario da campaña para renovar o seu abono, a seguinte 
documentación na Of icina de Atención ao Deportivista: Documento 
de cesión de localidade, DNI ou Libro de Familia da nova persoa 
titular e f icha de alta no seu caso, así como a cantidade a abonar. 
En ningún caso traspásase o número de abono ou antigüidade da 
anterior persoa titular.

8. Cambio de localidade
Unha persoa socia abonada pode solicitar o cambio de localización 
do seu abono en ABANCA-RIAZOR sempre suxeito a dispoñibilidade.

O Club comunicará publicamente, e coa suf iciente antelación, 
dentro do calendario da campaña de abonos da temporada, 
a apertura do proceso e os días concretos de todos os asentos 
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liberados non renovados para efectuar os cambios de localidade. 
Dentro dese prazo, se a persoa socia titular renovada cambia de 
localidade a outra da mesma bancada non terá que abonar ningún 
importe; se a persoa socia titular renovada cambia de localidade a 
outra bancada superior terá que abonar integramente a diferenza 
do prezo; se a persoa socia titular renovada cambia de localidade a 
outra bancada inferior non se lle realizará devolución da diferenza 
do prezo nin reintegro.

O Club resérvase o dereito a denegar calquera cambio de localidade 
fóra do período preferente f ixado polo RC Deportivo por motivos de 
seguridade ou necesidades internas de aforamento.

En caso de recolocación dunha persoa socia abonada de forma 
puntual, a petición da mesma, por unha discapacidade temporal 
(exemplo: unha lesión, por operación, etc.) que afecte á mobilidade 
da persoa titular, poderase realizar, previa presentación na Of icina 
de Atención ao Deportivista da correspondente xustif icación 
médica. Unha vez f inalizado o motivo da discapacidade temporal, 
a persoa abonada deberá comunicar devandito acontecemento ao 
Club, debendo retornar ao seu asento de orixe.

O RC Deportivo resérvase o dereito a cambiar a localización 
dunha persoa socia abonada, previa comunicación á mesma se, 
por razóns de seguridade, obras e instalacións, ou outras razóns 
organizativas, fose necesario a inhabilitación ou modif icación 
estrutural de calquera zona do Estadio ABANCA-RIAZOR, así como 
por localización de afeccionados visitantes, ou en cumprimento de 
calquera requisito legal. 

9. Duplicados de carnés
Todas as persoas socias titulares deberán comunicar á Of icina de 
Atención ao Deportivista a perda ou roubo do seu carné e solicitar 
un duplicado do mesmo. O número máximo de duplicados por 
temporada será de 3 carnés por titular. No caso de non comunicar 
a perda ou roubo, o RC Deportivo non se responsabiliza do uso 
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f raudulento que do mesmo póidase realizar por persoas alleas á 
titular.

Para solicitar un duplicado de carné será necesario facelo acudindo 
por si, ou por medio dunha persoa representante debidamente 
autorizada, acompañando fotocopia de ambas as caras do DNI, NIE, 
Libro de Familia ou Pasaporte da persoa titular, e, no seu caso, da 
persoa autorizada, xunto á autorización expresa asinada, na Of icina 
de Atención ao Deportivista de ABANCA-RIAZOR ou en día de 
partido nos despachos de billetes do Palacio dos Deportes.

Todos os duplicados de carné terán un custo por cada un deles. Nos 
casos de roubo (acompañando a denuncia policial) o duplicado do 
carné será gratuíto.

Tarifas:

Primeiro duplicado: 5 euros

Segundo duplicado: 12 euros

Terceiro duplicado: 25 euros

Este servizo non constitúe ningún dereito, polo que a asistencia 
reiterada a este despacho de billetes no caso de indicios de uso 
f raudulento será comunicado á Dirección da Área Social para que 
tome as medidas oportunas.

1O. Entrada de incidencia
As persoas socias abonados que esquezan ou extravíen o seu 
abono un día de partido poden solicitar a entrada do seu abono no 
devandito despacho de billetes. Só atenderase ao titular do abono, 
presentando DNI, NIE, Pasaporte e/ou Libro de Familia para menores 
sen DNI. Non se facilitará o acceso a familiares nin terceiras persoas.

O RC Deportivo emitirá un máximo de 3 entradas por temporada e 
persoa socia abonada. Os custos de impresión serán os seguintes: 

Primeira entrada: gratuíta
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Segunda entrada: 5 euros 

Terceira entrada: 12 euros

Este servizo non constitúe ningún dereito, polo que a asistencia 
reiterada a este despacho de billetes no caso de indicios de uso 
f raudulento será comunicado á Dirección da Área Social para que 
tome as medidas oportunas.

11.Servizos de atención ás persoas socias
A. OFICINA DE ATENCIÓN AO DEPORTIVISTA

A Of icina de Atención ao Deportivista (OAD) é o punto de encontro 
entre o RC Deportivo e toda a afección. Nela aténdense de forma 
personalizada todas as suxestións, propostas e inquietudes das 
persoas accionistas, socias e seguidoras en xeral. O obxectivo da OAD 
é asistir con atención, dedicación e ef iciencia a cada Deportivista. En 
def initiva, unha proposta de valor diferencial centrada en achegar 
solucións e optimizar a atención de cada persoa afeccionada. 

O horario da Of icina de Atención ao Deportivista é de luns a venres 
de 10:00 a 13:30 e de 16:30 a 19:00 horas. 

Contacto

Dirección: avenida da Habana, s/n 15011 A Coruña

Correo electrónico: atencion.deportivista@rcdeportivo.es

Teléfono: 981 259 500 (Extensión 1)

B. DESPACHOS DE BILLETES DÍA DE PARTIDO

Os días de partido, os despachos de billetes da OAD trasládanse 
ao Palacio dos Deportes de Riazor. O horario é continuado desde 
as 11:00 horas, salvo que por circunstancias extraordinarias o Club 
indique o contrario, até o descanso do encontro para a compra de 
entradas e incidencias. O alta ou renovación de abonos soamente 
poderase realizar até as 14.00 h, salvo naqueles partidos que se 
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celebren en horario de mañá nos cales non poderán realizarse altas 
nin renovacións.

C. OBXECTOS PERDIDOS

Os obxectos perdidos atopados durante os partidos deposítanse 
e retiran na Of icina de Atención ao Deportivista dentro do seu 
horario habitual. Os obxectos perdidos atopados estarán na OAD 
un máximo dun mes.
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11. PR E G U N TAS 
FR E C U E N T E S

INFORMACIÓN XERAL
QUE FAGO SE PERDO O MEU CARNÉ?

Na Of icina de Atención ao Deportivista (OAD) expedirase un 
duplicado (máximo de 3 duplicados durante a temporada, 
primeiro previo pago de 5 euros, segundo 12 euros e terceiro 25 
euros) quedando anulado o anterior. Se cambias de localidade 
durante a temporada deberás abonar 5 euros. En caso de roubo 
do carné, presentando a denuncia, terás o duplicado sen custo.

QUE TEÑO QUE FACER SE QUERO CAMBIAR DE LOCALIDADE?

Se queres cambiar de asento a outro non dispoñible terás que 
esperar á data indicada no calendario para os cambios de asento 
trala liberación de asentos daqueles abonos non renovados. 
Naqueles casos nos que se realice un cambio a outra bancada 
unha vez renovado o abono, haberá que abonar a diferenza no 
caso de que sexa a unha bancada de superior categoría. En caso 
de producirse o cambio a unha bancada de inferior categoría non 
se devolve a diferenza.

QUE PODO FACER SE POR ALGUNHA RAZÓN NON PODO ACUDIR 
A ALGÚN DOS PARTIDOS QUE SE XOGUEN EN ABANCA-RIAZOR?

Se como persoa abonada non podes ir aos encontros de 
Primera Federación que se xoguen en ABANCA-RIAZOR, 
podes ceder o teu asento (indicándoo cun mínimo de 4 días 
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de antelación á disputa do partido no correo electrónico 
responsabilidadsocial@rcdeportivo.es) a distintos colectivos 
sociais da nosa comunidade, converténdoche así en persoa 
socia abonada socialmente responsable coa nosa contorna e 
entrando ademais nos sorteos que poida organizar o Club. 

PODO COMPRAR ENTRADAS CANDO O EQUIPO XOGUE FÓRA 
DE ABANCA-RIAZOR?

O RC Deportivo non dispón de ningunha cota de entradas 
previamente establecida. É o equipo local quen determina o 
número de entradas e a que prezos cédenllas ao Deportivo para a 
venda. As persoas socias poden comprar 2 entradas presentando 
o carné e DNI das persoas usuarias f inais das localidades, sendo 
obrigatorio que a persoa titular do abono sexa unha das usuarias 
f inais que se indicarán na listaxe de asistentes que se entrega á 
policía e ao Club anf itrión.

QUERO SABER OS DEREITOS E OBRIGACIÓNS QUE TEÑO COMO 
PERSOA SOCIA E/OU ACCIONISTA. QUEN PODE ATENDERME?

Ademais da normativa aplicable do punto 10 do dossier, o RC 
Deportivo dispón dun Regulamento Interno que está a disposición 
de todas as persoas socias e/ou accionistas. Na Of icina de 
Atención ao Deportivista (OAD) estamos a enteira disposición de 
cada Deportivista para atender persoalmente este e/ou calquera 
outro tema. Podes solicitar unha cita previa a través do correo 
electrónico atencion.deportivista@rcdeportivo.es.

RENOVACIÓN
QUE PRAZOS TEÑO PARA RENOVAR O MEU ABONO?

Do 14 de xullo ao 14 de agosto conservando a mesma localidade.
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ATÉ CANDO PODO RENOVAR O MEU CARNÉ SEN PERDER A 
MIÑA ANTIGÜIDADE E NÚMERO DE ABONO?

A renovación do abono pódese realizar en calquera momento 
ao longo da temporada, até o día 30 de abril de 2023 (pero a 
localidade libérase o 14 de agosto de 2022). Aquelas persoas 
socias que non renovasen o seu abono antes desta data perderán 
def initivamente a súa antigüidade e número de abono.

QUE VÍAS TEÑO PARA RENOVAR O MEU CARNÉ?

A. Online: rcdeportivo.es/abonos as 24 horas do día (salvo 
bonif icacións especiais). 

B. Transferencia: Mediante o ingreso na conta do RC Deportivo, 
ABANCA ES72 2080 0063 42 3040031088 remitindo sempre o 
xustificante bancario ao correo electrónico atencion.deportivista@
rcdeportivo.es (salvo bonificados como desempregados, bancadas 
especiais, cambios de localidade ou abonos domiciliados). 

C. Despacho de billetes OAD: Só entre o 8 ao 12 de agosto, de luns 
a venres de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas e na Of icina de 
Atención ao Deportivista situada na avenida da Habana s/n, 15011 A 
Coruña, e sempre mediante Cita Previa (citaprevia.rcdeportivo.es). 

COMO PODO OBTER O MEU ABONO SE FAGO A MIÑA 
RENOVACIÓN ONLINE?

Para obter o abono, haberá dúas opcións:

1. Descargar o abono dixital no móbil a través da APP RC Deportivo 
(dispoñible en Android e iOS). Se renuncia ao carné f ísico a persoa 
abonada benefíciase de 5 euros de desconto na tarifa do seu abono.

2. Solicitar o abono f ísico, con envío ao domicilio.

QUE DOCUMENTACIÓN DEBO PRESENTAR PARA RENOVAR?

Abono xeral: DNI ou o abono da Temporada 2021/22.
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Bonif icados: 

• Maior de 65 anos: DNI ou Fe de Vida.

• Discapacidade: Certif icado de discapacidade igual ou superior 
ao 33%. En caso de necesitar acompañante será imprescindible 
presentar o certif icado médico.

• Desempregado: Tarxeta do SEPE actualizada que certif ica a 
condición de demandante de emprego, non sendo válida a 
“mellora de emprego”.

• Sub-25: DNI.

• Sub-18: O abono debe ir vinculado a unha persoa maior de 
idade que se responsabilice do correcto uso do carné. Para 
xustif icar a idade é necesario presentar o DNI ou Libro de 
Familia da persoa menor.

• Universitario: Carné Universitario (sempre que nel indíquese 
a data de caducidade do mesmo) ou a matrícula do ano 
académico en curso no momento de expedir o abono.

COMO PODO SABER SE OS MEUS DATOS DE PERSOA SOCIA 
ESTÁN ACTUALIZADOS?

No momento da renovación aconsellamos a cada Deportivista 
que comprobe que os datos dispoñibles na Of icina de Atención 
ao Deportivista están completos e actualizados. Tamén se pode 
solicitar a información achegando o DNI ou carné do Dépor na 
dirección de correo atencion.deportivista@rcdeportivo.es.

PODO CAMBIAR DE NOME O ABONO NA RENOVACIÓN?

Non, non existe o cambio de nome. O que si sería posible sería dar 
o abono de baixa e realizar unha alta nova nese mesmo asento, 
con autorización previa por escrito da persoa socia que se vai a 
dar de baixa. Non se mantén a antigüidade.
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QUE OCORRE SE SE ME PASA O PERÍODO DE RENOVACIÓN?

No caso de que unha persoa socia abonada non renovase o seu 
abono dentro dos prazos establecidos perdería o asento que 
tiña asignado até ese momento e tería que buscar unha nova 
localización (segundo dispoñibilidade).

CAL É O HORARIO DOS DESPACHOS DE BILLETES DA OFICINA 
DE ATENCIÓN AO DEPORTIVISTA?

O horario da OAD é de luns a venres de 10:00 a 13:30 e de 16:30 
a 19:00 horas. No entanto, a renovación presencial non poderá 
realizarse até o 8 de agosto en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
20:00 horas.

CAMBIOS DE LOCALIDADE
SE QUERO CAMBIARME DE LOCALIDADE, QUE DEBO FACER?

Para poder elixir unha nova localidade é necesario acudir aos 
despachos de billetes da Of icina de Atención ao Deportivista, 
situados na avenida da Habana, s/n 15011 A Coruña, no momento 
que se liberen as localidades daqueles que non renoven o seu 
abono, dentro das datas marcadas no calendario, é dicir, o 16, 17, 
18 e 19 de agosto só con cita previa en citaprevia.rcdeportivo.es.

NOVAS ALTAS
TEÑO QUE PAGAR ALGUNHA COTA DE ALTA COMO NOVA 
PERSOA ABONADA?

Non.
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COMO PIDO CITA PREVIA PARA DARME DE ALTA?

Pode realizarse a través da páxina: citaprevia.rcdeportivo.es. En 
caso de ter calquera dúbida ou problema na plataforma para 
solicitar a súa cita pode contactar por correo electrónico en 
atencion.deportivista@rcdeportivo.es.

QUE PRAZOS TEÑO PARA FACER UNHA ALTA NOVA?

Pódense realizar altas novas a partir do 22 de agosto nas 
localidades que queden dispoñibles e só mediante cita previa.

QUE DOCUMENTOS DEBO PRESENTAR PARA DARME DE ALTA 
COMO NOVA PERSOA SOCIA?

Debe presentarse o DNI, ou en caso de non poder acudir a 
persoa titular, a fotocopia da destinataria do abono, e a f icha de 
alta cumprimentada e asinada. En caso de ser menor de idade, o 
DNI, Pasaporte ou o Libro de Familia xunto coa documentación 
cumprimentada e asinada polos proxenitores ou titores legais 
da persoa menor. Para os carnés bonif icados débese achegar a 
documentación requirida en cada caso.

DÍAS DE PARTIDO
ONDE SE ATOPAN OS DESPACHOS DE BILLETES O DÍA DE 
PARTIDO? QUE HORARIO TEÑEN?

Os despachos de billetes trasládanse, en día de partido, ao 
Palacio dos Deportes de Riazor, anexo ao Estadio ABANCA-
RIAZOR, e o seu horario é desde as 11:00 horas até o descanso do 
partido de maneira ininterrompida, salvo que por circunstancias 
extraordinarias o Club indique o contrario.

PODE O MEU FILLO/A PEQUENO ENTRAR EN ABANCA-RIAZOR?

Todas as persoas, independentemente da idade, deben portar unha 
entrada/abono para poder acceder e permanecer no Estadio. Por 
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tanto, queda prohibido acceder ao recinto con menores en brazos 
sen a súa correspondente entrada/abono.

NON ME DÁ TEMPO A CHEGAR A ABANCA-RIAZOR PARA O 
COMEZO DO PARTIDO, POR ONDE PODO ACCEDER?

As portas de ABANCA-RIAZOR que se manterán de garda durante 
todo o transcurso de todos os partidos serán as seguintes:

Marathón: 9 e 13

Preferencia: 14 e 16

Pavillón: 24

Tribuna: 2 e 27 

PODO RENOVAR O MEU ABONO OU DAR UN ALTA O DÍA DE 
PARTIDO?

Si, pero soamente en horario de 11:00 a 14:00 h nos Despachos de 
billetes do Palacio dos Deportes de Riazor. Naqueles partidos que 
se celebren en horario de mañá non poderán realizarse altas nin 
renovacións.

TEÑO UNHA INCIDENCIA CO CARNÉ/ENTRADA E O TORNO NON 
ME DEIXA ACCEDER. QUE PODO FACER?   

O persoal de tornos tratará de resolver a incidencia coa persoa 
responsable de zona, pero se o torno denegou o paso dun carné 
ou entrada, deberá acudir aos despachos de billetes do Palacio dos 
Deportes para comprobar no sistema o motivo do “paso denegado”.

TEÑO UNHA INCIDENCIA DURANTE O TRANSCURSO DO 
PARTIDO. A QUEN PODO DIRIXIRME? 

No interior de ABANCA-RIAZOR, situado en cada un dos vomitorio e 
accesos, poden atopar persoal de servizo que dará aviso inmediato 
á responsable da área de seguridade, social ou ao persoal sanitario, 
segundo proceda, para resolver calquera incidente que afecte á 
comodidade, seguridade ou saúde de cada Deportivista.
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OFICINA DE ATENCIÓN AO DEPORTIVISTA 
(OAD)

Enderezo: avenida da Habana, s/n 15011 A Coruña

Correo electrónico: atencion.deportivista@rcdeportivo.es 

Teléfono: 981 259 500 Extensión 1

SEDE SOCIAL

Enderezo: praza de Pontevedra, 19 1o 15003 A Coruña 

Teléfono: 981 259 500 Extensión 2 

Correo electrónico: deportivo@rcdeportivo.es 

Páxina web: www.rcdeportivo.es
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