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Komunikazio Planaren Egitura 

1. Egoeraren analisia 

Udalaren komunikazio egoera identifikatu, jakin ahal izateko ze errekurtso egongo diren 
eskura (materialak eta pertsonal aldetik) Planean erabili ahal izateko. 

2. Komunikazio Planaren Helburuak 

Udaletik garbi eduki beharko dira zeintzuk diren Komunikazio Planaren helburuak. Zer lortu 

nahi da ekintzen parte-hartze eta difusioarekin? 

3. Helburuko publikoa identifikatu 

BSMIPE-a modu egoki batean transmititu ahal izateko oso garrantzitsua da identifikatzea 
publikoaren zein sektoreetara bideratu behar den ekintza bakoitza. Ikastetxeetan burututako 

tailerrak eta formakuntza ezin da industrialdeetan egiten den berdina izan. 

4. Estrategia 

Bide segurtasuneko adierazle nagusietatik abiatuz, gehienbat negatiboenak diren horiek, 
jarraitu behar den estrategia definituko da. 

5. Komunikazio ekintzak 

Komunikazio Planaren helburuak lortzeko garatu beharreko ekintza ezberdinak zerrendatu. 

6. Aurrekontua 

Komunikazio ekintza desberdinak aurrekontu orientagarri batekin lagundu behar dira, 
udaleko komunikazio zerbitzuen urteko plangintzan lagunduko duena. Planaren fase 

ezberdinetarako aurrekontu bat definitzea bermatuko du hau exekutatzeko errekurtsoak 
egongo direla. 

7. Kronograma 

Ekintzak egutegia bateak sartzea BSMIPE-ren proposamenak burutzearekin bat etorri behar 

da eta hiritarrei emandako azalpenekin. Erreferentzia moduan 2018-2023 epealdia hartuko 
da. 

8. Jarraipena 

BSMIPE-aren jarraipenaren paraleloan komunikazio planaren jarraipena egin behar da eta 

ebaluatu honen inpaktua ezarritako helburuak betetzen ari dituen ala ez. Komenigarria da 
aldizka komunikazio plana errebisatzea. 
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Komunikazio Planaren Faseak 

1. Helburuen ezarpena 

Jasoko diren Komunikazio Planaren helburuak izango dira:  

o Hiritarrei ezagutzera ematea zer den Bide Segurtasun Plana eta ze ondorio izango 

dituen. 

o Hiritarren eta elkarte sozial eta ekonomikoen parte-hartze aktiboa suspertu parte-
hartze organo eta mekanismoen bitartez. 

o BSMIPE-aren garapenean momentu honetara arte burutu diren ekintzen berri eman. 
o Hiritarrak sentsibilizatu udalerria kaltetzen duten bide segurtasun arazoei buruz eta 

irtenbidea lortzeko bakoitzaren ardura mailari buruz. 

2. Taldeen definizioa 

Bide segurtasuna parte hartzen duten talde ezberdinen ikuspuntutik ulertu behar da. 
Horregatik erabiltzaile talde ezberdinentzat mezu ezberdinak definitu beharko dira: 

Oinezkoak, Txirrindulariak, Motoristak; Auto gidariak, Garraio publikoaren erabiltzaileak, 

Garraio publikoko ibilgailuen gidariak (autobusa, tranbia, taxia)… 

3. Diseinu eta prestaketa fasea 

Marka garbi sortzeko helburuarekin, gizarte kezka batekin lotutako irudi bat lotzeko. 

Saioa arraskatsua izateko ezinbestekoa da diseinu fase on bat burutzea, saioan transmititu 
nahi den edukia kontuan izatea, saioko fase bakoitzari eskainitako denbora, partaide 

gehienak joateko ordutegi bat eta pertsona guztientzako espazio neutral eta irisgarri bat. 

4. Hiri partaidetzaren fasea 

“Komunikatu” baino lehen beharrezkoa izango da talde ezberdinekin zer komunikatu eta 
nola komunikatu nahi den zehaztea. 

Udalak parte-hartze tailerreko errekurtsoen parte bat bideratu beharko du eskura dituen 

kanal guztien bitartez hiri partaidetzaren berri emateko. Informazio kartelak zintzilikatuko 
ditu eta informazio triptikoak banatuko ditu aztertutako espazioaren leku garrantzitsu eta 

jendetsuenetan. Baita ere saiatuko da konektatzen bertan bizi, lan edo mugitzen diren 
eragileekin saiora joateko gonbidapen bat bidaliz eskutitzez edo posta elektronikoz. 

5. Ekintzen aurkezpena 

Burutu beharreko ekintza ezberdinen eta inplikatutako talde desberdinen transbertsalitatea 

(eskola ibilbideak, bidegorriak, alkohola, kaskoaren erabilpena txirrindularien artean, etab.) 
ad hoc garapenak planteatzen dituzte, modu bakanean planteatu beharko direnak. 

6. Planeko bukaerako garapenaren aurkezpena 

Informazio erremintak 

o Komunikabidetan aurkezpena  
o Prentsa-oharrak 

o Udal webgunea 
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Komunikazio estrategiak 

Behin plana amaituta, inplementazio egoki baterako ezinbestekoa da bere helburu, ondorio eta 
proposamenen komunikazioa. 

1. BSMIPE-aren difusioa 

BSMIPE-a ez litzateke soilik Zirkulazioa eta Garraio sailan. Kontratuak proposatzen duen 

erronketako bat planaren difusioa da, bai barnealdean eta baita kanpoaldean. 

BSMIPE-aren aurkezpen publikoa => Behin amaituta Planaren aurkezpen formal egitea 

bermatzen du BSMIPE-an parte hartu duten aktore guztiak beraien lana ikusten dutela eta 
BSMIPE-aren partaidetza publikoa ixten du.  

Aurkezpena PowerPointean egingo da eta bide segurtasunean egiten den analisi jarraitua 

eta hobekuntzen ekarpen jarraituak aztertzen duen analisia integrazioaren ikuspuntutik 
landuko da 

Aurkezpena nazio mailako kongresuetan eta nazioarteko kongresuetan => Eredu 
bat urtero maiatzean ospatzen den Bide Segurtasunaren Nazioarteko kongresua izan 

daiteke. Zirkulazio eta Garraio saila burutzen ari dituen praktika onak ezagutzera emateko 
helburuarekin aurkezpen oso bat landuko da kongresu horretara eraman ahal izateko. 

Txosten / laburpen exekutiboen garatzea => Dokumentu hauek prentsa eta elkarteei 

balio beharko die Planaren laburpen bezala. Dokumentu hauen elaborazioa lengoai edo 
formatu ezberdinak izan ditzake, zuzentzen den publikoaren arabera (administrazioa, 

prentsa, bizilagunen elkarteak, nazio mailako edo nazioarteko kongresuak…). 

 

BSMIPE-aren difusiorako txostenaren eredua DGT-aren katalogoarentzat. Bilbo-ren eredua 
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Web atariaren eguneraketa => Udaleko web atarian Planaren barneraketa. 

Adibidea 

 
 
 

 

2. Formakuntza eta difusioa taldeka (helburuko publikoa): 

 

Eskola => prestakuntza saioak ikastetxeetan, tailerrak, kurtsoak… 

Familiarra => Planaren elaborazioan parte hartzen duten elkarteetan lagunduz auzoko 

saioak edo saio popularrak.  

Ekintza sektoreak => Administrazio publikoarentzat formakuntza plana eta formakuntza 

saioak, tailerrak eta difusioa ekintza poligonoetan (enpresen poligonoak, zerbitzuak…) 

Formakuntza planarentzat landuko da 

o Ze biztanleriari zuzentzen da 

o Gaiaren ezagumendu mailaren deskribapena  
o Formakuntzaren helburuaren definizioa: helburuak, baldintzak eta iraupena. 

o Edukien identifikazioa eta programako egituraren definizioa 

Helburu finala Planaren eta bide segurtasun ekintzen eduki tekniko eta inplikazioak 

ezagutzera ematea da inplikatutako eragileen bitartez. 

Balioko du ere partaideek bide segurtasunaren oinarrizko kontzeptuak ezagutzeko eta 

proiektuaren lidertza eramaten duten kargu politiko eta pertsonak sentsibilizatu eta 

inplikatzeko. 

 

Bide segurtasun eta Mugikortasun 

Iraunkorreko Plana  

 Planaren helburuak 

 Dokumentuak 

 …… …. . .  
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