
 

  

 

Nota de premsa 
 

Gay de Liébana: “El Barça supera per primera vegada 

el Reial Madrid en ingressos” 

 

- En una conferència al Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) per presentar 

un informe centrat en l’economia i les finances de les 5 principals lligues europees 

de futbol, el president de la Comissió d’Economia i Finances de l’Esport del CEC 

José María Gay de Liébana destaca que “els ingressos d’explotació del Futbol 

Club Barcelona van superar els del Reial Madrid en més de 100 milions d’euros 

segons dades de la temporada 2018-2019”, però assegura que “el Barça hauria de 

millorar el seu balanç augmentant els recursos propis i reduint el deute”. 

- José María Gay de Liébana subratlla com “les xifres corroboren que la potència 

econòmica equival a hegemonia futbolística: els que guanyen la Champions 

League sempre estan entre el top 10 dels clubs que més facturen”. 

Barcelona, 25 de febrer de 2020.- L’Auditori de la seu del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya (CEC) a Barcelona va acollir ahir al vespre una conferència del president de 

la Comissió d'Economia i Finances de l'Esport del Col·legi d'Economistes de Catalunya 

José María Gay de Liébana en què va presentar un informe sobre l’economia i les 

finances de les 5 principals lligues europees (espanyola, anglesa, alemanya, italiana i 

francesa) i dels grans clubs que les conformen amb dades corresponents a les 

temporades 2017-2018 i 2018-2019. 

En la comparativa entre les finances del Futbol Club Barcelona i el Reial Madrid, José 

María Gay de Liébana va destacar com “per primera vegada i segons els comptes 

anuals dels clubs, els ingressos d’explotació del Futbol Club Barcelona van superar els 

del Reial Madrid en més de 100 milions d’euros a la temporada 2018-2019: 854 milions 

d’euros del Barça davant dels 757 milions d’euros del Reial Madrid”. Una situació que, 

segons Gay de Liébana, es pot atribuir especialment als ingressos per màrqueting, que 

en el cas del Futbol Club Barcelona van ser de 381 milions d’euros i en el del Reial 

Madrid de 297 milions d’euros. Gay de Liébana també va explicar com “en la temporada 

2018-2019, el patrimoni total del Barça va ser de 1.359 milions d’euros davant dels 1.138 

milions d’euros del Reial Madrid, destacant una inversió molt forta del Barça en actius 

fixes”. D’altra banda va apuntar com “el deute total del Reial Madrid (605 milions d’euros) 

és la meitat que el del Barça (1.226 milions d’euros)”. En aquest sentit, José María Gay 

de Liébana va afirmar que “el Barça hauria de millorar el seu balanç augmentant els 

recursos propis i reduint el deute”.  

D’altra banda, José María Gay de Liébana va explicar que “el futbol europeu, amb dades 

de la temporada 2017-2018, genera un negoci anual de 28.400 milions d’euros, 15.600 

milions d’euros dels quals els generen les 5 grans lligues”. Gay de Liébana va afirmar a 

més que els ingressos generats per les quotes de socis i abonats van en descens de 

forma generalitzada mentre que els generats pel màrqueting van en augment, “fet que 

demostra la importància de tenir patrocinadors que et garanteixin una presència global”.  

 



 

 

Repassant les dades al detall dels principals clubs de les lligues europees, José María 

Gay de Liébana va assegurar que “les xifres corroboren com la potència econòmica  

equival a hegemonia futbolística: els clubs que guanyen la Champions League sempre 

estan entre el top 10 dels clubs que més facturen”.  

El president de la Comissió d’Economia i Finances de l’Esport del CEC també va 

comentar com, segons un rànquing elaborat per Deloitte, “la previsió d’ingressos per 

aquesta temporada 2019-2020 és que la Premier League anglesa s’acosti als 5.940 

milions d’euros, per sobre dels 3.790 de La Liga espanyola, els 3.720 de la Bundesliga 

alemanya, els 2.570 de la Serie A italiana i els 1.930 de la Ligue1 francesa”. Seguint 

amb el rànquing de Deloitte, Gay de Liébana va posar l’èmfasi en què en la temporada 

2018-2019 el Barça encapçalava el rànquing dels 20 clubs europeus amb més ingressos 

amb un total de 840,8 milions d’euros, seguit pel Reial Madrid amb 757,3 milions d’euros 

i el Manchester United amb 711,5 milions d’euros.   

En l’anàlisi dels balanços de les 5 principals lligues de futbol d’Europa, José María Gay 

de Liébana va confirmar com “la Premier League segueix presentant uns comptes amb 

unes xifres molt superiors a la resta”. D’altra banda va comentar com “el repartiment 

dels ingressos dels drets de televisió ha millorat molt en les últimes temporades a La 

Liga espanyola, que a més s’està enfocament molt bé cap al mercat asiàtic i el nord-

americà”.  

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic de caràcter 

professional, que compta amb més de 7.800 col·legiats i col·legiades i 1.500 societats i 

despatxos vinculats dedicats a les diferents vessants de l'economia i l'empresa. 

Mitjançant l’organització d’activitats i prestació de serveis, es configura com un centre 

de formació i actualització professional i com un fòrum d'opinió obert a la societat en 

general. www.coleconomistes.cat  

 

Per a més informació: 

Premsa i Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

Clara Bassols 93 416 16 04 / 620 03 74 50 / cecpremsa@coleconomistes.cat  
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