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Qui som?

Som una entitat de crèdit d’economia social que des de 1965 proveeix de 
productes i serveis financers a la nostra comarca 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 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 fortalesa dels nostres recursos propis generats amb una 
prudencial gestió des del mateix moment de la nostra constitució.

El nostre compromís.

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 Benicarló l’òrgan 
que aprova les accions a les quals es destinen els fons.

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 desenvolupa i fixa prioritats d’actuació.

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

Els nostres valors.

• 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 
social i al mitjà rural del que procedim.

La nostra missió.

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

• Assistència social, investigació científica i desenvolupament tecnològic. 

• Formació professional, cultural, esportiva, sanitària i laboral.

• Cooperació al desenvolupament i la permanent 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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Memòria social 2017
Esta memòria social pretén resumir aquelles actuacions més rellevants que 
s’han dut a terme durant l’any 2017 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 214 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:

 a) Reserva de Formació i Promoció Cooperativa.

En la promoció i suport cap al producte estavella 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 15.087,98 €.

Des de sempre, la cooperació, ha marcat una tendència i una influència en la 
societat benicarlanda, sent tal vegada la Cooperativa Agrícola i la Caixa Rural 
Benicarló els principals fruits de l’aliança cooperativa i per açò, tots els anys, 
celebrem una sèrie d’actes que es coneixen com a Jornada de Convivència 
Cooperativa, reunint l’acte principal a més de 1.400 persones per a tributar 
homenatge de reconeixement i gratitud cap als socis agricultors jubilats. El 
muntant econòmic invertit en l’edició 2017 va ascendir a 27.142,78 €. 

Des de sempre, la cooperació ha marcat 
una tendència i una influència en la societat 

benicarlanda, sent tal vegada la Cooperativa 
Agrícola i la Caixa Rural Benicarló els principals 

fruits de l’aliança cooperativa

El patrocini cultural ha sigut també una constant de l’entitat, sent nostra 
contribució cap a la cultura d’un muntant de 20.643,99 €.

La pertinença de Caixa Benicarló a la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit, 
com a representació sectorial i vehicle de comunicació amb els diferents 
organismes oficials amb els quals ens relacionem, ha comportat unes quotes 
que ascendeixen a 4.445,80 € i l’aportació que hem tingut de fer per un import 
de 971,00 € 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 destinant un muntant 
de 9.503,06 €, resultant beneficiàries les entitats que gaudeixen de la 
predilecció dels socis a través de l’enquesta dissenyada a aquest efecte.

I, finalment, per comptar permanentment amb un capital humà preparat 
intel·lectualment i compromès en el nostre singular model empresarial, i per 
tal d’adaptar-se a la normativa MIFID II, les accions formatives durant l’any 
2017 han suposat una inversió de 20.584,00 €.

 b) Fundació Caixa Benicarló.

La nostra principal raó de ser resideix en els socis i per açò la fortalesa del 
nostre projecte 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 vinculats 
comercialment amb Caixa Benicarló per a adquirir llibres de text i material 
fungible a raó de 60,00 € per cada fill de soci. En 2017 la nostra contribució va 
ascendir a 51.240,00 €, sent un total de 854 fills de socis els beneficiats per 
aquesta singular iniciativa que cap altra entitat financera replica.

45.036,04

R.F.P.C. Fundació Caixa Benicarló Patrtocinios y colaboraciones

98.378,61

70.751,27
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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 tretze els fills de socis finalistes, que va suposar una inversió 
de 13.000,00 €.

La Fundació Caixa Benicarló ha volgut estar present en l’àmbit cultural i 
per açò ha firmat un conveni de patrocini econòmic amb l’Ajuntament de 
Benicarló, per a la celebració dels “Premis Literaris Ciutat de Benicarló”. En 
aquest apartat el muntant econòmic ha ascendit a 2.500,00 €. També ha 
donat suport recolzant les tradicions i la cultura popular a l’Associació Amics 
del Papa Luna, amb un patrocini de 900,00 €.

L’any 2017 vam oferir una beca, mitjançant conveni amb la Fundació Universitat 
Empresa-Jaume I, per tal de continuar amb la catalogació de les fotografies del 
nostre Fons Fotogràfic José Palanques així com la digitalització dels programes 
de festes dels anys 1928 fins al 2016 que ens va cedir la família Anyó. Aquesta 
partida ha suposat un import de 2.700,13 €.

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 260,15 €. I, finalment, per 
poder renovar la nostra marca al registre de patents van tindre que fer front 
a un import de 150,99 €.

 c) Patrocinis i col·laboracions.

La confiança que ens atorguen tots i cadascun dels nostres socis fa que el 
nostre projecte cooperatiu tinga continuïtat en el temps i per açò els volem 
reconèixer el protagonisme que mereixen, fent-ho mitjançant una singular 
campanya de nadal consistent en el lliurament d’un xicotet detall. També 
hem organitzat la campanya consistent en el sorteig de productes típicament 
nadalencs entre el col·lectiu de socis fidelitzats, per entendre que són els qui 
aporten un major valor afegit en la nostra relació, al confiar-nos la domiciliació 
de la seua nòmina, pensió o el pagament de les quotes a la Seguretat Social 
com a treballadors autònoms. Aquestes dos actuacions han suposat un total 
de 37.341,23 €.

Convençuts que es tracta d’un excel·lent vehicle de comunicació entre els 
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 formació de primària, la 
qual cosa comporta una inversió cultural de 7.260,73 €.

Moltes entitats socials, esportives i benèfiques utilitzen la venda de 
participacions de loteria amb recàrrec per a obtenir recursos econòmics amb 
els quals cobrir els seus pressupostos i atendre els objectius que anualment 
s’estableixen. Caixa Benicarló ofereix la possibilitat de reimprimir aquestes 
participacions de loteria i per a açò ha autoritzat una despesa que, en conjunt, 
ascendeix a 434,08 €.

 

 Memòria explotació Local Social.

Complaent les diferents peticions rebudes a aquest efecte, el Consell Rector 
va autoritzar la celebració de 53 actes d’índole diversa en les instal·lacions 
socials que Caixa Benicarló posseeix en la seua seu principal de l’Avinguda 
Joan Carles I de Benicarló i que han suposat una ocupació de 77 dies i 31 el 
nombre d’usuaris.
 
Segons el tipus d’acte celebrat, en 21 ocasions han sigut conferències, en 
altres 19 assemblees, cursos 3, presentacions, exposicions i altres 10. Atenent 
la temàtica, en 7 vegades assumptes vinculats a la ciència, medicina i salut, 
altres 13 s’han abordat qüestions veïnals, activitats socials 17, professionals 4 
i la resta, 12, amb esports, literatura, art i fotografia.

 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.

La nostra cinta balizadora ha sigut utilitzada pel Club Ciclista Deportes 
Balaguer, IES Ramón Cid, Asociación de Voluntarios de Protección Civil 
Benicarló, Policía Local de Benicarló, Club de Pesca Peñíscola i Club Triatló 
Basiliscus. En relació als articles donats i reclams publicitaris han sigut 
beneficiaris la Policía Local de Benicarló, Consejo Regulador DOP Carxofa 
Benicarló, Asociación de la Mujer, Club d’Atletisme Baix Maestrat, AMPA 
CEIP Eduardo Martínez Ródenas, CEIP Marqués de Benicarló, Club Madison 
Benicarló, Peña Madridista Benicarló, Cofradía Pescadores San Telmo de 
Benicarló, Club de la 3a Edad de Benicarló i Club Cazadores San Huberto.

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.



10

Benicarló Cálig Peñíscola
Oficina 1201
Avda. Joan Carles I, 18
Telf. 964 474 062

Oficina 1203
C/Constitució, 2
Telf. 964 461 650

Oficina 1298
C/Ermitana, 30
Telf. 964 481 812

Servicios centrales
Avda. Joan Carles I, 18 - 2n
Telf. 964 460 424

Oficina 1202
C/Hernán Cortés, 48
Telf. 964 465 155

Oficina 1299
Avda.Maestrat, 30
Telf. 964 460 460

Diseño, maquetación e  ilustraciones:

www.caixabenicarlo.es

Ext. Of. 1299
Pol. Industrial “El Collet”
Telf. 964 491 632


