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NOSALTRES

Som una entitat de crèdit d’economia social que des de 1965 
proveeix de productes i serveis financers a la nostra comar-
ca  natural, principal destinatari per excel·lència de la nostra 
 actuació directa. Exercim una banca de proximitat sense oblidar 
que la nostra aliança amb altres caixes rurals a través del Banco 
 Cooperativo Español; Rural Grupo Asegurador; Rural Servicios 
Informáticos i Docalia, a més de la nostra Operadora de banca-
assegurances Bensegurs,  ens permet desplegar tota la nostra 
 activitat des d’un concepte més eficient, global i universal. 

La confiança, com a aspecte clau en la relació entre una entitat 
d’estalvi i els seus socis i clients, la traduïm en una combinació de 
bones pràctiques bancàries i valors ètics al servei dels interessos 
financers de tots els nostres socis i clients, recolzada per la for-
talesa dels nostres recursos propis generats amb una prudencial 
gestió des del mateix moment de la nostra constitució.

“La confiança és un 
aspecte clau en la 
relació entre l’entitat i 
els seus socis i clients, 
que traduim en una 
combinació de bones 
pràctiques bancàries i 
valors ètics.”

Mitjançant la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa (RFPC) s’articula el retorn del 10%, com a 
mínim, del benefici econòmic del balanç, cap al desenvolupament i progrés de la societat del nostre 
entorn i és ratificat anualment per l’Assemblea General de Socis. És el Consell Rector de Caixa Beni-
carló l’òrgan que aprova les accions a les quals es destinen els fons mitjançant els quals es fomenta el 
creixement social, cultural i esportiu.

La Fundació Caixa Benicarló és una entitat sense ànim de lucre que des del 26 de desembre de 2000 
es manté en activitat gràcies a les donacions que anualment verifica l’entitat matriu, Caixa Benicarló. 
El patronat de la Fundació és qui determina les activitats que desenvolupem i fixa prioritats d’actuació.

Qui som?

El nostre compromís
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ELS NOSTRES VALORS

LA NOSTRA GENT,
EL NOSTRE COMPROMÍS

LA NOSTRA MISSIÓ: 

Retornar als socis i clients la confiança que ens 
confien amb la seva activitat.

Establir un compromís amb els valors de la nostra 
comunitat. 

Defensar un desenvolupament basat en l’ètica 
social i empresarial. 

Vocació i voluntat de servei cap a la societat amb 
l’objectiu de contribuir en la millora efectiva de la 
qualitat de vida de les persones. 

Potenciar la proximitat, desenvolupant activitats 
destinades a tots els segments de la població, 
amb especial atenció al foment de l’economia so-
cial i al mitjà rural del que procedim.

Impulsar i motivar el desenvolupament  econòmic 
i social de l’economia en diversos àmbits:

Assistència social, investigació científica i de-
senvolupament tecnològic.

Formació professional, cultural, esportiva, 
sanitària i laboral.

Cooperació al desenvolupament i la  perma-
nent defensa del medi ambient.

Foment de l’economia social, incidint en el 
progrés de la societat de la informació i el seu 
desenvolupament tecnològic.
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Esta memòria social pretén resumir aquelles actuacions més rellevants que s’han dut a terme du-
rant l’any 2020 perquè el soci conega i valore la idoneïtat de les accions empreses, atès que és ell 
la part substantiva que les propícia i en nom de qui les apliquen els diferents òrgans de govern i 
puga així, amb la seua opinió, reconduir-les, si és el cas, cap a aquells col·lectius de persones que, 
de consens, estime que resulten prioritàries.

Caixa Benicarló ha contribuït amb un muntant aproximat de 141,5 mil euros, insuficients per 
poder pal·liar les necessitats que en tots els àmbits presenta la societat a la qual servim, però 
que altres entitats amb majors possibilitats no són capaces d’igualar, sent la seua tornada cap a 
la societat amb la qual es vincula totalment nul·la. Per aquesta raó podem afirmar que ser client 
de Caixa Benicarló incorpora un plus addicional o valor afegit, al revertir una part substantiva del 
nostre resultat cap a la societat més propera, propi del nostre ideari i compromís cooperatiu.

Si prenem en consideració la procedència o mitjà a través de com s’han escenificat les nostres 
ajudes i col·laboracions obtenim el següent gràfic:
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45%
FUNDACIÓ CAIXA BENICARLÓ
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En la promoció i suport cap al producte estrelaa de l’horta de Benicarló, únic que a nivell provincial compta 
amb el segell distintiu de qualitat específica com a Denominació d’Origen Protegida “Carxofa de Benicarló”, 
hem destinat una suma econòmica de 6.454,87 €.  

El patrocini cultural i esportiu ha sigut també una constant de l’entitat, sent nostra contribució d’un muntant 
de 14.770,01 €. 

La pertinença de Caixa Benicarló a la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit, com a representació secto-
rial i vehicle de comunicació amb els diferents organismes oficials amb els quals ens relacionem, ha compor-
tat unes quotes que ascendeixen a 7.298,54 € i l’aportació que hem tingut de fer per un import de 1.400,00 
€ a l’Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit, constituïda en febrer de 2017, amb l’objectiu de 
promoure i divulgar el nostre model de banca cooperativa de proximitat.

Resulta significatiu referir que la nostra sensibilitat cap al terreny social és pública i notòria comptant amb 
una singular campanya denominada “Caixa Solidària”. Mitjançant aquesta particular actuació venim desti-
nant un muntant de 10.000,00 €, resultant beneficiàries les entitats que gaudeixen de la predilecció dels 
socis a través de l’enquesta dissenyada a aquest efecte. 

L’import corresponent a la promoció a l’associacionisme cooperatiu ascendeix a 24.224,47 €, incloent en 
aquesta partida la campanya “Per Nadal producte de proximitat” i el calendari per als socis.

En matèria de personal i per tal de comptar permanentment amb un capital humà preparat intel·lectualment 
i compromès en el nostre singular model empresarial, l’import destinat a formació ha suposat una xifra de 
4.262,06 €.

Comentar que el Reial decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per a donar 
suport a l’economia i l’ocupació va permetre, donada la situació d’emergència sanitària, de manera ex-
traordinària i limitada en el temps que una part del Fons d’Educació i Promoció de les Cooperatives, poguera 
destinar-se a qualsevol activitat que contribuïsca a frenar o pal·liar els efectes de la crisi sanitària derivada 
del Covid-19, ascendint aquest apartat a un import total de 10.065,23 €.

Per últim, cal dir que l’aportació que durant l’any 2020 Caixa Benicarló va fer a la seua Fundació, la Fundació 
Caixa Benicarló, va ascendir a 50.000,00 €, import amb el qual han sufragat les accions previstes per al 
 exercici 2020 i que a continuació es detallen. 

RESERVA DE FORMACIÓ I 
PROMOCIÓ COOPERATIVA
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També vam voler que es visualitzara el nostre suport vocacional 
cap als centres de formació professional patrocinant la cartelleria 
de la fira educativa i l’edició d’una guia lectiva, amb una inversió 
de 235,95 €. I, finalment, per altres despeses administratives vam 
destinar 20,65 €. 

La nostra principal raó de ser resideix en els socis i per açò la fortalesa del nostre pro-
jecte es troba molt estesa i cap a ells van dirigides les nostres principals actuacions.

Des del minut un de la seua constitució 
la Fundació Caixa Benicarló concedeix, 
al començament de cada curs escolar, 
vals canjeables en establiments vincu-
lats comercialment amb Caixa Benicarló 
per a adquirir llibres de text i material 
fungible a raó de 50,00 € per cada fill 
de soci. En 2020 la nostra contribució 
va ascendir a 42.850,00 €, sent un total 
de 857 fills de socis els beneficiats per 
aquesta singular iniciativa que cap altra 
entitat financera replica.
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La Fundació Caixa Benicarló ha vol-
gut estar present en l’àmbit cultural i 
per açò ha signat un conveni de pa-
trocini econòmic amb l’Ajuntament 
de Benicarló, per a la celebració dels 
“Premis Literaris Ciutat de Beni-
carló”. En aquest apartat el muntant 
econòmic ha ascendit a  2.000,00 €. 
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Universitat de València
IES Ramón Cid

Grau en Educació Social
Aitana Gargallo Sospedra

Universitat de València
IES Ramón Cid

Grau en Química
Alba Bretó Bretó

Universitat de València
IES Ramón Cid

Grau en Psicologia
David García Alsina

Universitat de Barcelona
IES Joan Coromines

Grau en Filologia Catalana
Andreu Llopis Tejedor

Universitat Jaume I
Col·legi La Salle

Grau en Química
Marta Esteller Queral

Universitat Jaume I
IES Joan Coromines

Grau en Traducció i Interpretació
Marta Mejías Senar

Universitat de València
IES Alfred Ayza

Grau en Infermeria
Nuria Bayarri Bonich

Universitat de Barcelona
IES Ramón Cid

Grau en Biologia
Oriol Lluch Oms

Universitat Politècnica de València
IES Ramón Cid

Grau en Biotecnologia
Oscar García Alsina

Universitat de València
IES Ramón Cid

Grau en Farmàcia
Rocío Monroig Bengochea

Universitat de Barcelona
IES Ramón Cid

Grau en Física
Sara Mestre Forés

Universitat de València
IES Alfred Ayza

Grau en Medicina
Somaia Tahiri Tahiri

L’excel·lència escolar, com a mitjà que assegure aconseguir les metes formatives personals, és una 
altra qüestió que recolzem a través de la concessió d’una sèrie de beques, a raó de 1.000,00 € 
cadascuna, premiant i reconeixent l’esforç acadèmic individual convertint-se en una efectiva ajuda 
en el pòrtic de l’inici dels estudis universitaris fora de Benicarló. En aquesta ocasió van ser dotze els 
fills de socis finalistes, que va suposar una inversió de 12.000,00 €.
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L’any 2020 es van repartir 2.595 
agendes escolars entre 6 cen-
tres de primària de la nostra co-
marca.

Convençuts que es tracta d’un excel·lent vehicle de comunicació entre qui imparteixen 
l’ensenyament en els col·legis del nostre àmbit d’actuació, els alumnes i els pares, venim 
oferint gratuïtament, cada començament de curs, una agenda escolar en valencià per a 
les etapes de primària, la qual cosa comporta una inversió cultural de 5.965,91 €.
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Complaent les diferents peticions rebudes a aquest efecte, el Consell Rector va autorit-
zar la celebració de 19 actes d’índole diversa en les instal·lacions socials que Caixa Beni-
carló posseeix en la seua seu principal de l’Avinguda Joan Carles I de Benicarló i que han 
suposat una ocupació de 19 dies i 14 el nombre d’usuaris. L’any 2020, a conseqüència 
de la crisi sanitària, la cessió del nostre saló social s’ha vist considerablement reduïda en 
relació a l’any anterior ja que les sol·licituds rebudes s’han reduït significativament. 

Segons el tipus d’acte celebrat, en 6 ocasions han sigut conferències, en altres 8 
 assemblees, cursos 2 i presentacions 3. Atenent la temàtica, en 4 vegades assumptes 
vinculats a la ciència, medicina i salut, altres 9 s’han abordat qüestions veïnals, activitats 
socials 2, esportives 2 i professionals 1.

6
Conferències

8
Assemblees

2
Cursos

3
Presentacions
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ALTRES 
ACTUACIONS
Un altre apartat que també aporta valor a les diferents actuacions propiciades des de la nostra singular 
 cooperativa de crèdit a través de la seua obra social, és la col·laboració cap a entitats que han sol·licitat i 
obtingut divers material que genèricament identifiquem sota la rúbrica de reclams publicitaris. També esta 
partida s’ha vist reduïda a conseqüència de la Covid-19. Les entitats beneficiàries han sigut: Confraria Sant 
Antoni Abat de Benicarló, Associació Sant Antoni Abat de Peñíscola, Consejo Regulador DOP Alcachofa de 
Benicarló i Mans Unides.

Tota aquesta obra social constitueix un dels trets diferenciadors de Caixa Benicarló: som una entitat financera 
de caràcter cooperatiu, on els socis tenen una importància capital i retornem a la societat de les nostres po-
blacions part d’allò obtingut amb la nostra activitat, reafirmant el nostre compromís de continuar amb esta 
tasca. Esta és una manera de fer-los partícips dels resultats econòmics de l’activitat. 

Des d’ací, tot i que som conscients del molt significatiu i nombrós grup de persones, institucions i empreses 
que ja confien en el particular model d’entitat que desemvolupem, volem invitar a tothom a convertir-se 
en protagonista principal del nostre projecte i contribuir d’aquesta manera al fet que les nostres actuacions 
siguen més nombroses i abundants. 

Volem expressar el més sincer agraïment al nostre col·lectiu social i a quants clients ens honren amb la seva 
confiança i adhesió, ja que això ens permet revertir a la població els nostres beneficis i seguir estant presents, 
participant i col·laborant amb tot un ventall d’actes i entitats al llarg de l’any.  

Mentre puguem, seguirem sent fidels als nostres orígens i accionarem a favor de les persones, que són el 
millor capital humà del que gaudim de la seua confiança i al que mai volguérem defraudar.
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CAIXA BENICARLÓ 

info@caixabenicarlo.es

Av. Joan Carles I, 18 12580 Benicarló (Castellón)

+34 964 460 424 

www.caixabenicarlo.es


