
 
 

          
 
        DINS DEL CICLE “DINAR CAMBRA” 
 
 

EL CONSORCI VA OBTENIR 8,3 MILIONS D’E DE BENEFICIS EN 2016 I 
PRETÉN DEDICAR-NE EL 5% CADA ANY A AJUTS SOCIALS 

 

• En els darrers 25 anys, el CZFB ha aportat 546,2 milions d’€ a 
l’economia de la ciutat de Barcelona 

 

• Habitatge assequible, afavorir l’economia 4.0 i ajudar a les pimes són les 
prioritats dels propers anys per l’entitat 

 

• Jordi Cornet demana a les institucions que es salvaguardi l’esperit de 
col·laboració en favor dels interessos ciutadans. 

 
 
Barcelona, 4 Juliol 2017.- El delegat de l’Estat al Consorci de la Zona Franca 
de Barcelona (CZFB), Jordi Cornet, ha informat avui que el Consorci va 
obtenir 8,3 milions d’€ de beneficis el 2016 i ha avançat que en el proper plenari 
de l’entitat proposarà que el 5% d’ells es destinin cada any a ajuts socials. 
 
Cornet ha pronunciat avui una conferència-col·loqui a la Cambra de Comerç de 
Barcelona amb el títol “El Consorci: Present i futur d’una empres@ centenària”,  
un “dinar Cambra” el cicle del qual compta amb el patrocini de companyies com 
Abertis, Agbar, Cisco, CaixaBank, Deloitte, EAE i Gas Natural, entre altres. 
 
El delegat ha explicat que el 2016 s’ha tancat amb un 84% d’increment de 
guanys, ja que l’anterior exercici va enregistrar-ne 4,5 milions d’€. Amb el 
polígon industrial “en ple tècnic”, Cornet ha explicat també que actualment 
l’entitat es troba amb un deute financer de 56 milions d’€, desprès de reduir el 
deute en un 71% i que la despesa pròpia entre 2011 i 2016 ha baixat un 31%, 
en 8,1 milions d’€. 
 
En 2016 també s’han produït beneficis per segon cop en 8 anys en l’empresa 
firal Consorci internacional SAU que, a més, ha duplicat la promoció firal de la 
immobiliària BMP i el logístic SIL amb dues fires més, vinculades a l’economia 
digital, com han estat Inmotecnia Rent o eDelivery. El delegat del CZFB ha 
explicat que les fires van perdre 6,2 milions d’euros des de 2008 però ara han 
aconseguit un superàvit de 200.000 euros. 
 
Cornet ha explicat que “se li ha donat la volta a la situació econòmica del 
Consorci aconseguint un consens que semblava impossible” i ha 
especificat que el gran objectiu dels propers 10 anys és ajudar a les petites i 
mitjanes empreses i als emprenedors de Barcelona a obrir-se al món i avançar 
en el món 4.0, al mateix temps que afavorint una Barcelona que disposi de més 
habitatge de preu assequible i que sigui més sensible a les necessitats de les 
persones. Per aquest motiu, es proposarà destinar de forma estable i cada any 
un 5% dels beneficis del Consorci a ajuts socials. 



 
Com a projectes a curt termini, ha comentat la voluntat d’emprendre una 
inversió d’uns 12 milions d’€ en la promoció de naus industrials “en la Zona 
Franca, que ara s’obre a les petites i mitjanes empreses, un polígon que  a 
més estem actualitzant pel segle 21”, la promoció d’habitatge assequible a 
La Marina i Sant Andreu i també ha comentat la intenció d’explorar espais 
d’assentament a Xina i Egipte per ajudar a les pimes exportadores. 
 
 
UNA APORTACIÓ IMPRESIONANT 
 
En la seva intervenció ha il·lustrat la contribució del CZFB a l’economia de la 
ciutat de Barcelona amb algunes dades, com que en els darrers 25 anys 
l’entitat ha promogut edificis per la ciutat i l’economia productiva valorats en 
281,5 milions d’€ i ha aportat a l’erari públic, a més, en participacions en 
beneficis i impostos 264,7 milions més, “de forma que en els darrers 25 anys 
el CZFB ha aportat 546,2 milions d’€ per Barcelona, una xifra 
impressionant”. 
 
El president executiu del CZFB ha explicat que l’entitat que va complir en 2016 
cent anys és “un projecte win-win” d’un govern i una ciutat que va néixer de la 
petició popular i de les entitats socials catalanes per aprofitar l’oportunitat que 
brindava a l’economia local l’Europa de la primera guerra mundial. “Fruit del 
consens -ha afegit-, ha mantingut aquest esperit dialogant i que mira a 
l’obertura econòmica al món al llarg d’un segle al servei de Barcelona, 
Catalunya i Espanya”. 
 
Fent una referència a l’actualitat que viu Catalunya, Cornet ha estimat que 
“s’ha de buscar coincidències des de la diferència per a servir al ciutadà, 
ja que sumar esforços multiplica resultats”, i ha advertit que “alguns 
plantejaments polítics sembla que busquin empetitir el paper de 
Catalunya al món”. 
 
Clicant en el enllaç podeu descarregar una imatge de la conferència. 
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