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Hi ha diversos tipus d'inversions públiques: 

 

 

 

INVERSIONS EN BÉNS DE DOMINI PÚBLIC 

 

Els béns de domini públic són aquells que pertanyen a l'Ajuntament i dels quals se'n fa 

un ús públic  o donen un servei públic. 

 

Es consideren inversions en béns de domini públic:  

 

1. Les inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, com per exemple la 

compra de sòl per part de l'Ajuntament o bé l'adequació o remodelació de solars per 

part l'administració local. 
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2. Les inversions associades al funcionament operatiu dels serveis, és a dir, que facin 

possible o que millorin el funcionament dels serveis públics. Com per exemple: 

 

 >obres en terrenys. 

 >la construcció d'edificis i altres tipus de construcció. 

 >la compra de maquinària, instal·lacions tècniques, utillatge  i altres eines 

 >la compra de tot tipus de vehicles. 

 >la compra de mobiliari, material i equips d'oficina. 

 >la compra d'equips per a processos d'informació i comunicació  (ordinadors,   

 equips electrònics, de comunicació, de so, de  processament de dades, etc.). 

 >també inclou la rehabilitació, la reposició o les reparacions importants   

   que suposin un increment de la capacitat, el rendiment, l'eficiència o   

   l'allargament de la vida útil dels tipus de béns descrits anteriorment. 

  >projectes complexos que inclouen diversos tipus d'inversions (p. ex. un   

   projecte que inclogui la construcció i l'equipament d'un edifici). 
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3. Les inversions de caràcter immaterial. Són despeses que es realitzen en el 

pressupost municipal d'un any i que no es materialitzen en actius, però són 

susceptibles de produir efectes en els anys següents. Com poden ser: campanyes de 

promoció de turisme, fires, exposicions, estudis i treballs tècnics o investigacions. 

 

 

4. Les inversions en béns comunals, és a dir, en béns de titularitat compartida entre 

l'Ajuntament i els veïns. 
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INVERSIONS EN BÉNS PATRIMONIALS 

  

 Poden ser inversions d'aquest tipus l'adquisició, l'adequació o la urbanització del sòl 

patrimonial de l'Ajuntament o l'adquisició i reforma d'edificis i construccions de caràcter 

patrimonial. 

 

Són inversions en béns que pertanyen a l'Ajuntament dels quals no se'n fa un ús públic ni 

donen un servei públic, però que poden ser una font d'ingressos per a l'ens local 

(projectes que afectin als béns recollits en l’art. 6 del Reglament de Béns de les entitats 

locals, aprovat per RD 1372/1986, de 13 de juny). 

 

 

La inversió és un concepte  tècnic molt complex, per aquest motiu, si teniu 

qualsevol dubte, adreceu-vos a l’Oficina de Pressupostos Participatius i us 

aclarirem si la proposta que voleu fer és una inversió o no. 

 

 



Oficina dels  

Pressupostos Participatius 
El Círcol 

Plaça de la Vila, 19 

Tel. 93 775 00 50 ext.6210 

participacio@martorell.cat 

 


