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Què són inversions? 

Es considera una inversió, aquella despesa municipal inclosa en el Capítol VI del pressupost municipal 
destinada a la creació o l'adquisició de béns o de naturalesa material o immaterial de capital, així com 
les destinades a l’adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament 
operatiu dels serveis. És a dir, una inversió és bàsicament tot allò que l'Ajuntament pot construir o 
adquirir i que la seva durada prevista és superior a un any. 

Per tant, es podria indicar que les inversions poden ser “obres”, tant noves, com de manteniment de 
les que ja n´hi ha (per exemple la construcció d'un jardí o la millora de carrers) a més de “adquisicions 
permanents” de l'Ajuntament, com per exemple la compra d'un vehicle o de contenidors de residus. 

Equipaments: 
Amb el cost màxim establert per projectes, es podria arribar a fer un equipament nou de mida petita, 
però segur que es podrien fer projectes de millora d’equipaments existents com reformes o 
rehabilitacions més o menys integrals (instal·lació d’ascensors, reforma d’uns lavabos, pavimentar una 
pista escolar o adequar una sala d’actes...), o l’adequació d’un local buit com a equipament amb la 
corresponent compra de mobiliari. 
 
En aquest sentit, i si el pressupost ho permet, a banda de les rehabilitacions es podria contemplar la 
construcció o adquisició béns immobles. 
 
Via pública: 
Es podrien fer reurbanitzacions complertes de carrers en funció dels metres quadrats i el tipus 
d’elements instal·lats (arbres, bancs, jardineres, pilones...), o tractament del clavegueram.  
 
També es podrien fer actuacions a la via publica amb infraestructures com: l’adequació d’espais 
infantils, instal·lació de mobiliari urbà, asfaltat de carrers, instal·lacions d’enllumenat públic, plaques 
de carrers, enjardinament...  
 
Altres tipus d’inversió: 
També es contemplarien altres inversions com l’adquisició de vehicles o la compra de maquinària. 
 
Què no són inversions: 
Sovint es confonen moltes accions de manteniment amb inversions, com per exemple: el combustible, 
les assegurances, les reparacions, la neteja, els subministraments, la pintura, entapissar cadires o 
comprar cortines, el material d’oficina no inventariable (tòners, paper, impresos...), el manteniment 
de l’asfalt, de l’enllumenat i les zones verdes... 
 
La redacció de projectes si el projecte no es desenvolupa en el termini d’un any, en aquest es 
considera que no és inversió. 
 
 
Més sobre què és i què no és una inversió 

Una inversió ha de reunir les següents característiques: 

- Que no siguin béns fungibles, és a dir, que no es consumeixin amb l'ús. 
- Que tinguin una durada superior a l'exercici pressupostari, 12 mesos. 
- Que siguin susceptibles d'inclusió en l’inventari municipal, sent aquest una relació detallada, 

ordenada i valorada dels elements que componen el patrimoni del municipi. 
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Alguns exemples d'inversions: 

 Creació de noves infraestructures: urbanització, vials, passos a diferent nivell, senyalització 
vial, mobiliari urbà, enllumenat, parcs, zones enjardinades, arbres i jardineres, fonts, 
clavegueram, etc. 

 Reposició d'infraestructures: Adequació de solars, remodelació de vials i de la seva 
senyalització, reforma d'enllumenat, remodelació de parcs, zones verdes, reforma de fonts i 
estanys, etc. 

 Construcció o reforma d'edificis. 
 Adquisició o reposició d'elements de transport. 
 Aplicacions informàtiques, propietat intel·lectual: Desenvolupament d'aplicacions, web, etc. 

Les inversions, per tant, no són activitats (programes culturals, festes…), ni serveis com podria ser la 
petició de més servei de neteja o personal per a Serveis Socials, ni tampoc subvencions. 

No és una inversió: 

 Propostes d'inversió sobre terrenys o solars no municipals 
 Despeses de contractació de personal 
 Manteniment i conservació d'edificis, vehicles, mobiliari 
 Contractació d'empreses o autònoms per a la realització de treballs i serveis 
 Lloguers d'edificis, vehicles, mobiliari, maquinària 
 Subministraments: vestuari, combustibles, energia elèctrica, gas, aliments 
 Subvencions i ajudes a famílies, institucions sense ànim de lucre, fundacions, empreses 

privades 
 Concessió de beques, premis. 
 Augmentar els horaris de la neteja 
 El manteniment, conservació o neteja d'edificis i parcs 
 L'ampliació de l'horari del servei d'autobusos o la modificació de rutes 

 

Això és una inversió Això NO és una inversió 

Asfaltar un carrer Tapar un forat al carrer 

Reurbanitzar un carrer Arranjar una vorera perquè sigui accessible 

Dotar de mobiliari un equipament Pagar els subministres (aigua i electricitat) 
d’un equipament 

Adquirir un nou vehicle de transport Ampliar les línies del mataróbus 

Comprar noves màquines de neteja Contractar més personal de neteja 

 


