
BEQUAL AURKEZPENA: RSC-Da zirutatzen duen zigilua 

 

 

 

Eguna: osteguna, maiatzak 23 

Ordua: 12.00 etatik – 13.15 arte 

Lekua: Ekitaldi Aretoa. Civivox Condestable-n 

José Antonio Martín Rodríguez-en kontura. Bequal Fundazioaren zuzendari kudeatzailea 

Mesedez, etortzekoa bazara abisatu esteka onetan  

-Edukiera mugatua- 

 

Bequal Fundazioaren helburu nagusia da desgaitasuna duten pertsonen enplegu mailak eta 

lanaren kalitatea handitzea eta, era berean, haiek kontsumitzaile diren aldetik eskatzen dituzten 

produktu eta zerbitzuen irisgarritasuna hobetzen laguntzea.  

Bequal Zigilua 2012an sortu zen, adierazle-eredu batean eginiko sistematizazio lanaren ondorioz. 

Eredu horrek CERMIren, ONCE Fundazioaren eta FEACEM erakundearen ondare eta 

esperientzia guztia jasotzen du. Lan horretan, Seeliger y Conde Fundazioaren EDC eredua 

txertatu zen, hau da, Dibertsitatearen arloko Bikaintasun Ziurtagiria. 

Zigilua hiru urterako ematen da eta hiru gradazio ditu: Bequal, Bequal Plus eta Bequal Premium, 

eta hobekuntza etengaberako prozesua sustatzen du.  

Bequal Zigiluaren balio-proposamenari dagokionez, hauxe nabarmenduko dugu:  

 Bequalek ziurtatzen du erakundeek Gizarte Erantzukizun Korporatiboa dutela desgaitasuna 

duten pertsonekin, eta segurtatzen du, halaber, araudia betetzen dutela eta erakundeetan 

politika barneratzaileak egiten direla.  

 Desgaitasuna duten pertsonak 4 milioi dira Espainian. Beraz, kontuan hartu beharreko 

interes taldea da, enplegatu, hornitzaile, bezero, etab. diren aldetik.  

 Bequal Zigilua izateak esan nahi du erakundea sozialki arduratsua dela desgaitasuna duten 

pertsonekin, eta erakundearen Omena eta Errentagarritasuna hobetzen ditu.  

 Errentagarritasun ekonomikoak zerikusia du bai kontsumo arduratsuarekin, kontsumitzaileak 

gero eta gehiago hartzen baitu kontuan gauzak nola egiten diren, bai enpresa handietako 

hornitzaile gisa aukeratua edo homologatua izateko aukerarekin; izan ere, enpresa handiek 

legea betetzea galdatzen diete hornitzaileei (langileen % 2 desgaitasuna duten gizon-

emakumeak izatea, adibidez); eta zerikusia du, halaber, administrazio publikoekin 

kontratua egitearekin (Espainiako BPGaren % 18).  

 Bequal Zigilua izateak esan nahi du Garapen Jasangarriko Helburuekin eta Agenda 2030ekin 

bat egitea, ekimen hori mundu osoan aintzat hartua baitago.  

 Bequal Zigilua izateak informazio soziala emateko betebeharra errazten du, 11/2018 Legeak 

ezarritakoarekin bat, betiere informazio ez finantzario eta dibertsitatearen arloan.  

 

              Antolatzailea      Finantzatzailea    

http://www.bequal.es/
https://forms.gle/Nms7H4XtHuNXFDQh8

