
 
 
          
 

CONFERÈNCIA TRIBUNA NUEVA ECONOMÍA 
 

EL CONSORCI  PROPOSA DEDICAR EL 5 % DELS BENEFICIS A OBRES SOCIALS 
 
Barcelona, 17 octubre 2016.- El delegat especial de l’Estat al Consorci de 
la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Jordi Cornet, ha explicat avui que 
proposarà en el proper Comitè Plenari que a partir d’ara l’entitat dediqui 
el 5 % dels seus beneficis a finançar obres d’interès social. 
 
Jordi Cornet ha avançat aquesta iniciativa durant la seva conferència a 
Nueva Economía Fórum, acte en el qual ha exposat el balanç dels 5 anys 
de gestió al capdavant del CZFB i ha desgranat també els projectes de 
futur. 
 
En aquests darrers anys, el Consorci ha passat de pèrdues a una tònica 
estable de beneficis, gràcies a una gestió amb què ha reduït un 26 % les 
despeses pròpies (11 milions d’euros), el deute financer s’ha reduït en un 
67 %, s’han devaluat actius per un 47 % i s’ha rebaixat un 30 % el preu mig 
de lloguer. El resultat ha estat la plena ocupació del polígon industrial i 
l’obtenció de recursos per reactivar l’activitat promotora de l’entitat. 
 
Cornet ha posat en relleu que avui el Consorci és una entitat més eficient, 
amb un major control pressupostari que fa uns anys i ha ressaltat que això 
és imprescindible per ser rendibles socialment. “Si no generem beneficis 
econòmics, és impossible poder oferir beneficis socials” ha dit. 
 
En aquest sentit, ha explicat que el Consorci ara busca socis per promoure 
habitatge social de lloguer a Barcelona, “perquè fer habitatge assequible 
és un negoci social i també econòmic”. El Consorci disposa de quasi 2.000 
habitatges programats a l’àrea metropolitana de Barcelona, uns 1.500 de 
règim lliure i unes 500 de règim social i busca socis privats per 
desenvolupar-los. 
 
Cornet ha avançat la seva intenció que els habitatges lliures siguin “a preu 
assequible, mentre que els socials es dedicaran al lloguer, ja que 
Barcelona té un gran dèficit d’habitatge social”. El 2016 el CZFB dedica ja 
el 69 % del pressupost d’inversions a finançar partides vinculades a 
l’habitatge públic, un percentatge que l’any vinent serà del 52 %.  



 
Cornet ha agraït públicament l’actitud de consens dels membres del 
Plenari del Consorci, ja que l’entitat té “una visió de servei públic, que vol 
dir estar al servei de les persones”. Ell mateix proposarà en el proper 
Plenari que es consensuï dedicar anualment el 5 % dels beneficis de 
l’entitat a ajuts i objectius socials. 
 
Per a Cornet, cal que la societat recuperi “l’esperit de consens i de suma 
d’esforços” que va aconseguir crear el Consorci de la Zona Franca fa cent 
anys, un afany de consens i de fixar-se objectius comuns que també van 
aconseguir els JJOO de Barcelona 92, ara que fa 30 anys de la nominació. 
 
Cornet ha alertat  que cal estabilitat, afany competitiu  i seguretat jurídica 
per aconseguir atreure inversions i ha ressaltat que el Consorci vol  
potenciar el paper de Barcelona en el comerç internacional i ajudar a 
millorar l’acció exportadora de les petites i mitjanes empreses. Així,  
l’entitat treballa en la consecució d’acords amb entitats internacionals, 
com ara l’associació mundial de zones franques, diverses zones franques 
del món i entitats  logístiques com, per exemple, les autoritats dels canals 
de Panamà i de Suez. 
 
Si cliqueu a la foto, podeu accedir a una instantània de l’acte de Nueva 
Economía. 
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