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La sèrie documental de censos i padrons conservada a l’Arxiu Municipal de Viladecans ofereix a l’investigador un seguit de recomptes de població, des de 
1830 fins a l’actualitat, necessaris si hom vol fer estudis demogràfics i socials sobre aquest municipi del Delta del Llobregat. Unes 
dades que poden ser comparables a les dels municipis veïns i complementades amb les d’altres pobles o ciutats catalans. 
 
Dos són els eixos fonamentals sobre els quals es vertebra l’Administració Municipal, el territori i la seva població. La necessitat de 
disposar de dades precises i fiables sobre aquestes dues variables ha estat una constant la llarg del temps, però no serà fins a la 
consolidació dels ajuntaments sorgits de l’Estat liberal, d’ençà el primer terç del segle XIX, que els recomptes de censos i padrons es 
constitueixen en una eina primordial per a la planificació i govern de les diverses administracions locals. És a partir d’aquests moments 
que es decreta l’obligatorietat de la formació dels censos/padrons de població i es dicten instruccions precises per a la seva elaboració, 
essent els ajuntament, com a administracions més properes als ciutadans, els encarregats d’elaborar-los. Fruit d’aquest mandat, 
l’ajuntament de Viladecans –com un exemple, entre molts d’altres–, començà aleshores a confegir aquests recomptes. Si bé el padró 
corresponent a l’any 1830 és un cens parcial que només es dedica als veïns i veïnes del carrer Major del poble, el primer recompte 
íntegre per al global del municipi el tindrem amb el padró conservat de l’any 1843, tot mantenint-se, com a sèrie completa, fins els 
nostres dies. 

 
Des de mitjans de la dècada dels anys 40 del segle XIX, els padrons d’ànimes o veïns constituïren un dels 
documents principal en mans de l’ajuntament. Cada dècada d’aquell segle s’acostumava a fer-ne un com a mínim, i 
fins i tot dos o tres de padrons, creiem que tots conservats a l’Arxiu. Serà a partir de la primera dècada del segle XX 
quan es passà a una periodicitat fixada, de tal manera que s’hi feien padrons a inicis de cada dècada o bé a inicis i 
mitjans. Així disposem de padrons complets per als anys 1900, 1910, 1917, 1920, 1930, 1936 o 1940. A partir 
d’aquella darrera data i fins l’any 1991, els padrons es realitzaren a inicis i a mitjan de les dècades (1940, 1945, 
1950, 1955, 1960...), amb l’obligació, però, de confegir, per als períodes interpadronals,  revisions  on figuraran les 
altes del padró anterior (naixements o nous residents), així com les baixes (defuncions o canvis de residència), les 
quals, però, no s’han conservat per a tots els períodes padronals.  
 

Com se sap, un padró municipal no només és un recompte absolut de veïns i veïnes en un moment donat i en una població concreta. Ens ofereix, a més 
dades a partir de les quals es poden estudiar estructures d’edats, nombre d’habitants per unitats residencials, densitat en les diverses zones de poblacions, i 
com no, la procedència de la població i, pel cas de la població immigrada, temps de residència al municipi o existència de xarxes immigratòries. A més, 
aquestes dades van associades a d’altres sobre estructures familiars, ocupació o nivell d’instrucció.  
 
Tot començant una recerca a partir de la informació present en padrons i censos, l’Arxiu Municipal també pot oferir a l’investigador altres sèries 
documentals que ajudin a l’estudi de la demografia, l’economia o la societat de Viladecans, al llarg dels segle XIX i XX: figures de planejament urbanístic, 
projectes de construcció d’equipaments escolars, pressupostos municipals, lleves... Les possibilitats d’estudi són múltiples. 
 

 

Grup de sèries de gestió del moviment de la població   Grup de sèries de gestió dels processos electorals  

Padró Municipal d’Habitants (1830-2015)    Eleccions municipals (1844-2015) 

Juntes Locals de Població (1900-1962)   Eleccions al Parlament de Catalunya (1980-2015) 

Eleccions Corts Generals (1869-1967  / 1977-2011) 

Grup de sèries de gestió del servei militar   Eleccions al Parlament Europeu (1987-2014) 

Expedients generals de lleves (1845-2001)    Eleccions de Diputats Provincials (1871-1974) 

Requises militars (1809 / 1934-1964)   Eleccions de Consellers Nacionals (1967) 

Plebiscits i Referèndums (1947-2006) 

 

Grup de sèries de l’administració municipal      Grup de sèries de  gestió econòmica  

Actes de les sessions del Ple de l’Ajuntament (1837-2015) Pressupostos (1838-2015) 

Actes de les sessions de la Comissió Municipal Permanent /    Gestió comptable (1773-2015) 

Comissió de Govern / Junta de Govern Local  (1902-2015) 

Correspondència general d’entrada (1835-1984)  

 

Grup de sèries d’obres i urbanisme     Grup de sèries d’educació 

Plans Parcials (1957-1997)        Equipaments educatius  (1955-1968) 

Projectes i plans d’urbanització (1873-2004) 

Expedients de llicències d’obres (1863-2007) 

Projectes d’obres municipals d’infraestructures (1862-2001) 

Projectes d’obres municipals d’equipaments i edificacions (1858-2001) 

 
Finalment, l’Arxiu d’Imatges custodia i tracta amb criteris arxivístics documents iconogràfics del nostre passat. En aquest arxiu es poden trobar 
fotografies en suports i formats diversos (negatius, paper, diapositives i imatges digitalitzades) que testimonien la vida dels nostres conciutadans des 
de mitjans del segle XX fins a l’actualitat. Les “cares” de la nostra ciutat, les imatges de les activitats desenvolupades pels nostres conciutadans al 
llarg del temps o la transformació del nostre territori, entre molts d’altres aspectes, queden reflectits entre el conjunt de documents gràfics que 
conservem. 


