
 

 

 

PROPOSTA DE REFORMULACIÓ DEL CARNET DE SOC RCDE I DEL 

PREU DE LES ENTRADES DEL R.C.D.ESPANYOL DE BARCELONA 

 

Objectius 

Davant la davallada en el nombre de socis que ha sofert el R.C.D. Espanyol els darrers 

dos anys on ha passat de tenir 36.000 abonats a 29.000, que representa un descens del 

20%, i de la disminució del nombre d’assistents 1al estadi de Cornellà-El Prat, on hem 

passat d’una mitjana d’espectadors a la temporada 2009-2010 de 27.860, als 20.926 

de la temporada que acabem de finalitzar, considerem necessari actuar per aconseguir 

millorar les dades d’associats i assistents. 

Creiem que la reformulació del Carnet de SOC RCDE es una de les maneres més eficaç 

de fer-ho, a més de reduir el preu de les entrades. 

 

El Model 

Estem convençuts que el model a seguir es el de la Bundesliga alemanya on els estadis 

de 12 dels 18 equips que la conformen registren un promig d’assistència de més del 

90% de la capacitat dels seus estadis2. 

Com ho aconsegueixen?3 Doncs fent accessible els preus de les entrades  en general i 

les obtingudes amb un carnet de soci sense abonament en particular. 

 

                                                           
1
 http://www.oscarjulia.com/2013/05/27/espectadors-a-cornella-el-prat/ 

2
 Informe especial de Prime Time Sport-Asistencia estadios Europa 2010/2011 

3
 http://trequartistaclasico.wordpress.com/2011/01/09/como-la-bundesliga-hace-a-la-premier-league-

lucir-mal-economica-y-administrativamente/ 

http://www.oscarjulia.com/2013/05/27/espectadors-a-cornella-el-prat/
http://www.estevecalzada.com/2012/03/03/informe-especial-prime-time-sport-asistencia-estadios-europa-201011-reina-la-bundesliga/
http://trequartistaclasico.wordpress.com/2011/01/09/como-la-bundesliga-hace-a-la-premier-league-lucir-mal-economica-y-administrativamente/
http://trequartistaclasico.wordpress.com/2011/01/09/como-la-bundesliga-hace-a-la-premier-league-lucir-mal-economica-y-administrativamente/


El model actual de Carnet SOC RCDE 

Actualment el carnet SOC RCDE te un cost de 75 euros. Inclou dos partits gratuïts i 

descomptes per l’adquisició d’entrades entre un 10 i un 50%, a més del obsequi d’una 

gorra, rebre revistes i participar en promocions i altres avantatges. 

 

Preus actuals de les entrades 

Tret dels partits davant del FC Barcelona i R Madrid, el preu habitual va des dels 35-40 

euros d’un seient al corner fins els 70-80 euros de la tribuna presidencial. 

 

La nostra proposta respecte al carnet SOC RCDE 

Consisteix en reduir el seu preu passant dels 75 euros actuals a 50, no hi hauria els dos 

partits gratuïts, però a canvi els preus de les localitats seran fixos i amb uns preus molt 

assequibles. 

 

LOCALITAT PREUS 

CORNER 12 EUROS 

GOLS 15 EUROS 

TRIBUNA SUPERIOR LATERAL 19 EUROS 

TRIBUNA INFERIOR LATERAL 20 EUROS 

TRIBUNA SUPERIOR CENTRAL 24 EUROS 

TRIBUNA INFERIOR CENTRAL 25 EUROS 

 

El preu s’incrementarà en 15 euros per adquirir les entrades pels partits amb el FC 

Barcelona i el R Madrid. 

El preus dels partits de la Copa del Rei estaran en funció de la ronda i del rival. Podent 

arribar a ser gratuïts davant de rivals de categoria inferior a les localitats de corner, 3 

euros els gols, 6 la tribuna superior lateral, la tribuna inferior lateral 7, 9 la tribuna 

superior central i la tribuna inferior central 10. 

En cap cas els preus podran ser superiors als establerts per els partits de lliga. 

El titular d’un carnet SOC RCDE, podrà adquirir les seves entrades des de una setmana 

abans que el públic general. 

 



Comparativa de preus amb els abonats 

En la següent taula comparem el preu que paga un abonat adult amb el que pagaria el 

titular d’un carnet SOC RCDE que assistís a tots els partits de lliga, no s’inclou la Copa 

del Rei. 

LOCALITAT PREU SOCI PREU SOC RCDE 

CORNER 250 EUROS 308 EUROS 

GOLS 325 EUROS 365 EUROS 

TRIBUNA SUPERIOR LATERAL 400 EUROS 441 EUROS 

TRIBUNA INFERIOR LATERAL 415 EUROS 460 EUROS 

TRIBUNA SUPERIOR CENTRAL 500 EUROS 536 EUROS 

TRIBUNA INFERIOR CENTRAL 515 EUROS 553 EUROS 

 

A qui va dirigit 

Aquesta proposta va dirigida tan a socis abonats com a aficionats afectats per la 

situació de crisis econòmica que afecta al país, així com als que degut als horaris dels 

partits i la poca antelació amb que s’anuncien, no saben si podran assistir a l’estadi en 

repetides ocasions, i també a  les famílies que volen anar al futbol sense fer una gran 

despesa. 

 

Preu de les entrades 

El preu de les entrades per al públic general serà el preu de les entrades pels 

posseïdors del Carnet SOC RCDE més 6 euros (15 euros els partits contra el R. Madrid i 

FC. Barcelona). 

Aquest preus estan adreçats a seguidors que només poden acudir esporàdicament a 

l’estadi, turistes, i aficionats al futbol en general. 

 

Altres consideracions 

Com que aquesta proposta no va adreçada a aficionats amb un alt poder adquisitiu, no 

hem inclòs les localitats de la Tribuna Presidencial, amb preus més elevats. 

Pensem que poder adquirir les entrades per Internet o Servicaixa, ha de ser una opció 

més, no pas l’única. Actualment només es pot adquirir entrades a taquilla el dia del 

partit. Opinem que caldria que es pugues comprar entrades a l’estadi diversos dies 

abans, ja sigui habilitant una taquilla o al Punt d’atenció al Soci. 



Estem convençuts que el fet de que el preu de les entrades sigui reduït, i que hi ha 

poca diferència entre el preu de les localitats del corner i les localitats de tribuna, farà 

no només que augmenti el nombre d’espectadores, sinó que a més, molts es decantin 

per adquirir les seves localitats a la tribuna lateral, fent així augmentar les 

recaptacions.  

Aquest document esta obert a modificacions per tal de millorar-lo i fer-ho més eficient. 


