
EAEn norberaren autonomia sustatzeko eta mendetasunari arreta emateko
legearen aplikazioa. Arartekoaren txosten berezia
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9.1. Menpekotasun-egoera guztiak behar bezala baloratzea ahalbidetzen duen baremo bat 
lortzea –eta bereziki aipatzekoak dira ezgaitasun intelektualarekin, ezgaitasun sentsorialare-
kin, gaixotasun mentalekin eta jokabide- eta kognizio-arazoekin lotutakoak– eta autonomia 
pertsonalarekin, parte-hartzearekin eta komunikazioarekin lotutako dimentsio berriak barne 
hartzea.

9.2. Menpekotasunaren nozioan iraunkortasun-izaera duten egoerak ez ezik, iraunkorrak 
izan ez arren menpekotasun-egoeraren iraupen luzea dela eta menpekotasun iraunkorraren 
pareko arreta merezi dutenak edo beste norbaiten laguntza jarraitua ezinbestekoa izateko 
moduko larritasun-mailakoak direnak barne hartzea.

9.3. Menpekotasunaren babesa Gizarte Segurantzaren esparruan barne hartzearen ego-
kitasunari buruz hausnartzea, eta horrek dakartzan aldaketak egitea finantzaketan eta da-
gokion jurisdikzio eskudunean. Eta, horren harira, Gizarte Segurantzako asistentzia-mailak 
eskain litzakeen aukerak baloratzea.

9.4. Menpekotasun-egoeran dauden pertsonak ordezkatzen dituzten hirugarren sektore-
ko erakundeek Menpekotasunaren Sistema Nazionaleko Aholku Batzordean parte hartzea 
(AMALeko 40. artikulua).

9.5. Zerbitzuen zorroa egokitzea, zaindarientzako zuzeneko zerbitzuak barne hartzeko (pres-
takuntza, babesa eta aholkularitza).

9.6. AMALeko 5. artikulua argitzea eta modu murriztailean interpretatzea ekiditea.

9.7. Gehienezko epea laburtzea menpekotasun-egoera onartzeko eskaera aurkezten dene-
tik zerbitzua edo prestazioa benetan esleitzen den artean.

10.  Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen hedapena eta 
garapena AMALen garapenarekiko eta aplikazioarekiko koherentea izatea 
bultzatzea

Autonomiarako eta Menpekotasunari Arreta emateko Sistemaren (AMAS) ezarpenaren eta 
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema finkatu eta zabaltzearen artean lotura egotea ezinbes-
tekoa da.

10.1. Bi sistema horiek (AMAS eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema) garatzea eta hainbat 
alderdirekin harmonikoak eta koherenteak izatea bermatu beharko da, adibidez, prestazio 
eta zerbitzuen zorroaren arauketarekin, pertsonek prestazio eta zerbitzu horien finantzake-
tan parte hartzeari buruzko arauketarekin, bi sistemak finantzatzeko ezar litezkeen neurrie-
kin, etab.

10.2. Beharrezkoa izango da menpekotasunaren arloko balorazio-tresnak (menpekotasuna 
baloratzeko baremoa –MBB–) eta orientaziora bideratutakoak (BAP) Gizarte Zerbitzuen Le-
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gean aurreikusitako instrumentu komunekin (fitxa soziala eta banakako arreta plana) lotzea. 
Zentzu horretan, komenigarria izango da baloratzea beharrezkoa ote den instrumentuak 
jarduera-esparruen arabera (autonomia/menpekotasuna, gizarteratzea/gizartetik baztertuta 
egotea eta babesgabetasuna) eta zerbitzu- edo prestazio-motaren arabera bereiztea.

Nolanahi ere, egokia izango da gizarte-zerbitzuen sistemaren eta AMASen arteko koexis-
tentzia-esparrua argitzea.

11.  Praxia aldatuz edo, egokia denean, aplikatzen den araudia aldatuz, antzemandako 
arazo jakin batzuk zuzentzera bideratutako neurriak martxan jartzea

Atal honetan, ezaugarri bera duten askotariko gaiak aipatuko ditugu –guztiek eskaintzen 
dute gure administrazioek aprobetxa dezaketen hobekuntza-aukera bat–:

11.1. Menpekotasuna baloratzeko baremoa (MBB) aplikatzea autonomia pertsonalerako 
bestelako babesen beharra (esate baterako, adimen-gaitasunarekin lotutakoak), zereginak 
gauzatzeko ekimen-maila eta zailtasun kognitiboak, jokabidearekin lotutakoak, autodeter-
minazio pertsonalekoak edo inguru soziala ulertzearekin lotutakoak neurri handiago batean 
kontuan hartzen dituen eta testuinguruan kokatuta dagoen analisi bat eginez.

11.2. Balorazio-taldeak osatzen dituzten profesionalen kualifikazioa bermatzera bideratutako 
prestakuntzarekin jarraitzea, baita eskaera egiten duen pertsonaren etxera elkarrizketak 
egitera doazen profesionalena bermatzera bideratutakoarekin ere, eta, horretarako, men-
pekotasunari eta ezgaitasunari buruzko ikastaroak antolatzea, eta balorazio-taldeek kon-
taktu formalak izatea ezgaitasunak dauzkaten edo menpekotasun-egoeran dauden pertso-
nen kolektiboen (adineko pertsonak, ezgaitasun fisikoa, intelektuala edo sentsoriala duten 
pertsonak, gaixotasun mentalak dauzkatenak, etab.) ordezkari diren erakunde sozialekin.

11.3. Balorazio-taldeen osaketari dagokionez, hobe litzateke taldeek gero eta neurri handia-
goan izatea diziplina-artekoak, hainbat esparrutan gaitasunak izatea (gizartea, medikuntza, 
erizaintza, fisioterapia, terapia okupazionala, psikologia, psikiatria, neurologia, geriatria, pe-
diatria, etab.), eta talde horietan osasun-arloko eta diziplina sozialetako profesionalen pre-
sentzia orekatua bermatu beharko litzateke.

Komenigarria da talde horien kualifikazioa eta haien kudeaketaren kalitatea kontrolatzeko 
mekanismoak sortzea.

11.4. Balorazioaren prozedurako azpi-faseren batean beste erakunde batzuk azpikontra-
tatzeak arintasun handiagoa ematen duela eta horien kaudimena egiaztatuta dagoela 
kontuan hartu gabe ere, komenigarria dirudi zeregin horietaz foru-erakundeetako langileria 
arduratzea, izan ere, eskuratzen diren datuak oso-oso pertsonalak dira; hartara, indepen-
dentzia-printzipioa bermatuko da eta AMALeko 28.6 artikulua beteko da.
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