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BERMIBUSAREN ORDUTEGIA 
Ordutegia: 7:45 – 14:15 (amaiera 14:45) 

16:45 – 20:15 (amaiera 20:45) 
 
 

Bermeoko uri-busaren (Bermibusa) zerbitzu publikoaren tasa 
arautzen dauan ordenantza fiskala  
 
1. artikulua: kontzeptua. 
  
Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dauzan apirilaren 28ko 7/1985 legearen 
106. artikuluak emondako ahalmenak eta Tokiko Ogasunen abenduaren 16ko 
9/2005 Foru Arauaren 21. artikuluan ezarritakoa oinarriak izanik,  Bermeoko uri-
busaren (BERMIBUSA) zerbitzu publikoaren tasa ezarri da. 
 
2. artikulua: egitate ezargarria 
 
Tasaren egitate ezargarria bidaiarien uri garraio kolektiboaren zerbitzu publikoa, 
hau da, Bermibusa zerbitzu publikoa, emotea da.  
 
Zerbitzu publikoaren ibilbidea eta geltokiak honako honeek dira:  
 

IBILBIDEA: 
 

- Lamera (urteera). 
- Txibitxiaga kalea. 
- Askatasun bidea.  
- Erreñezubi kalea.  
- Ondarraburu kalea.  
- Artieda tar Iñigo kalea.  
- Zubiaur tar Kepa kalea.  
- Martin Deuna kalea.  
- Bizkaiko Jaurerria kalea.  
- Arresi kalea.  
- Tonpoi bidea 
- Talako Andra Mari kalea (Haur eskola). 
- Bakioko bidea (kiroldegira) 
- Aritzatxu bidea  
- Zubiaur tar Kepa kalea.  
- Lamera (helmuga).  
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GELTOKIAK: 
 

- Lamera (urteera). 
- Txibitxiaga kalea. 
- Erribera enparantzako geltokia.  
- San Andreseko geltokia.  
- Ondarraburu – Gonzalo Nardiz enparantza 
- Zubiaur tar Kepa kaleko geltokia.  
- Bizkaiko Jaurerria 40 
- Lumako geltokia.  
- San Juan Portalea. 
- Talako Andra Mari kalea (Haur eskola) 
- Hilerriko geltokia.  
- Kiroldegia.  
- Zubiaur tar Kepa kaleko geltokia (itzuleran).  
- Lamera (helmuga). 

 
3. artikulua: sortzapena 
 
Tasa ordaintzeko betebeharra zerbitzua hasten danean sortuko da. 
 
4. artikulua: subjektu pasiboa 
 
Emondako zerbitzuaren erabiltzaileak dira tasaren subjektu pasiboak .  
 
5. artikulua: tasa kuotak  
 
1- Tasaren tributuzko kuotak honako tarifa honeen arabera izango dira:  
 

1.1.- Pertsonako, billete arrunta 0,70 

1.2.- Pertsonako, jubilatu eta langabetuak, egoerea 
agiriagaz erakutsita 0,50 

 
 
2- Bidaiaren hasiera eta amaiera Lamera (urteera) eta Lamera (helmuga) 
izanik, tarifa ordaintzeak dakarren eskubidea ibilbide osoa egitea edo tarteko 
edozein geltokitik beste geltoki batera edo edozein geltokitik Lamera-
helmugara da.  
  
 
6. artikulua: salbuespena 
 
Tasa ordaintzetik salbuetsita egongo dira 4 urterarteko haurrak   
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7. artikulua: Tasaren ordainketa 
 

1- Autobusera sartzean biletea emoten danean zuzenean txanponakaz 
ordainduko da.  Paperezko dirua, 5 €-koa bakarrik onartuko da. 

 
2- Aurretiaz eskuratutako “kreditrans” txartela erabili ezkero, autobuseko 

sarrerako makinan balioetsita. 
 
Era batera edo bestera behin ordainduta, erabiltzaileekaz lotuta ez dagoan 
arazoren bategatik bidaia hasten edo ibilbidea amaitzen ez bada 
ordaindutakoa itzuliko jake, beti be, biletea edo kreditu deskontua erakutsita.    
 

AZKEN XEDAPENA 
  
Ordenantza hau behin betiko onetsi eban Udalbatzak 2010eko 
........................................................................................... egindako Osoko 
Bilkuran, eta 2010eko............................................... argitaratu zan BAOren ..... 
alean. Halanda ze, 2010eko ............................................ean sartuko da 
indarrean 

 


