
Autobús línia entre Banyeres de Mariola i Alcoi. 
 

L’ALCOIANA – Grup SUBUS vectalia 
A PARTIR DEL DIA 8 DE SETEMBRE 

Horaris: 
Eixida des de Banyeres de Mariola � a les 7:00 h. i a les 9:30 h  
Tornada des d’Alcoi �   a les 13:50 h i les 15:10 h.  
 
Parades de la línia: 
A Banyeres de Mariola �  Plaça Joan Baptista Doménech 
    Carrer Pare Jesualdo Ferrero, núm 54 aprox. (Ventorrillo) 
Cal fer-li senyal perquè Carrer Sant Josep (La Venta) 
 pare   Parada del Barranc Fondo 
 
En sentit Alcoi, les parades dins del casc urbà s’efectuaran en: 

1. Batoi, a l’altura de l’institut 
2. Carrer Oliver núm 49 
3. Carrer Oliver núm 1 
4. Centre d’especialitats de La Fàbrica- Carrer 

Alzamora núm 28 
5. Alameda – El Teix 
6. Estació d’autobusos d’Alcoi 

 

 
En sentit Banyeres de Mariola, les parades seran: 

1. Estació d’autobusos d’Alcoi 
2. Carrer Entença – Adolfo Domínguez 
3. C. Víctor Espinós (La Uxola) 
4. C. Santa Rosa (parada bus del C. Oliver) 
5. Institut de Batoi 

 
Preus (segons règim tarifari vigent de 2016) 
- Bitllet ordinari Banyeres de Mariola – Alcoi 3,25 € 
- Pensionista i majors de 65 anys   2,15 € 
- Família nombrosa grau general (20%)  2,45 € 
- Família nombrosa grau especial (50%)  1,55 € 
 
Abonament Mensual (30 dies):    85 € IVA inclòs (abonament personalitzat).  
Abonament Mensual Família Nombrosa grau Especial (30 dies):  65 € IVA inclòs (abonament 
personalitzat).  
Abonament Multiviatge (20 viatges):  50 € IVA inclòs (abonament NO personalitzat).  
 
Abonaments 
Els abonaments mensuals tindran data de caducitat als 30 dies naturals des de la data en què s’activa 
l’abonament de l’autobús (primer viatge). 
Els mesos amb menys dies lectius es farà una recàrrega especial pels dies que s’usarà (només aplicable a 
alumnes que acrediten ser estudiants). 
Els abonaments mensuals (30 DIES): seran personalitzats (fotografia i DNI) i el seu ús serà personal i 
intransferible. 
Per fer-se la targeta d’abonament (per primera vegada) cal anar a les oficines de SUBUS, que estan a l’estació 
d’autobusos d’Alcoi. Per evitar fer dos viatges, podeu enviar les vostres dades per correu electrònic a 
lgarciam@subus.es  (nom i cognoms, adreça, telèfon, foto carnet en .jpg, correu electrònic i modalitat 
d’abonament). En estar confeccionada la targeta, us avisaran (màxim 48 h). Haureu de pagar-la al recollir-la. 
El cost de confecció i personalització de la targeta va a càrrec de SUBUS GT. 
 
Per a l’abonament multiviatge (20 VIATGES): com no és personalitzada, podeu passar per l’ajuntament a 
recollir-ne una. El pagament es farà a l’autobús. Serà vàlida fins el 31-7-17. 
  
Les recàrregues dels abonaments, una vegada inicialitzada la targeta es podran efectuar en el propi autobús. 
 
 
 


