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El projecte d’investigació que es presenta estudia la convivència que hi ha existit entre indústria i 
habitatge (i sobretot a la seva relació de permissivitat i tolerància des del seu origen fins al pla 
Comarcal del 1953 entre ambdós) per analitzar a partir de quin moment hi ha la ruptura entre
l’equilibri que existia inicialment. Respecte a aquest tema, cal remarcar, que el concepte de
zonificació va ser possiblement, el que va generar aquesta segregació tant remarcada i vigent
encara avui en dia, i és per aquest motiu, que el concepte en qüestió s’analitzarà de forma rellevant
en els diferents períodes estudiats. 
 
En la realització de l’estudi presentat s’intenta trobar les respostes de la discriminació indústria-
habitatge (en referència a temes urbanístics) en les seves arrels, per tal de poder-ho aplicar en una 
segona part de la investigació en zones reals de nou creixement. És obvi que depenent de la zona 
d’àmbit d’estudi, hi haurà uns condicionants o altres, però en tot cas, es podran aplicar com a 
criteris generals en qualsevol zona, els factors o arguments que hagin pres més importància al 
llarg de la història del creixement de la ciutat, en aquest cas Barcelona. 
 
Es tracta per tant, de verificar que la segregació actual entre l’ús industrial i el residencial, no té un 
argument consolidat; que és la transgressió i l’abús dels planejaments que s’han consolidat a la 
ciutat al llarg dels anys. Finalment, s’intentarà justificar amb arguments històrics i urbanístics que la 
mixticitat i la tolerància entre habitatge i producció industrial, és una bona metodologia per les 
zones de nou creixement. 
 
Per realitzar aquesta primera part de la investigació que s’exposa en la documentació en qüestió, 
bàsicament s’ha utilitzat una metodologia teòrica de treball. S’ha realitzat partint de fonts directes 
publicades o catalogades en arxius, així com també moltes vegades directament sobre la 
informació corresponent a cada planejament. A partir d’aquí, s’ha extret la informació necessària, i 
s’ha elaborat per la redacció de la tesis, mantenint sempre una perspectiva urbanística de rerefons 
amb la formalització de la redacció del document molt planera, gairebé com si d’una novel·la es 
tractés. 
 
Amb aquest document es presenta aquesta primera part teòrico - històrica necessària per poder 
seguir avançant en la investigació. El cos del document en qüestió es divideix en cinc capítols, 
correlatius entre ells cronològicament, i separats alhora, seguint criteris de diferenciació de 
planejament. Així doncs, el primer capítol es centra en les arrels de la indústria a Barcelona i la 
revolució industrial a la ciutat; el següent analitza la primera vegada que apareix una distinció entre 
zones amb limitacions industrials; el tercer consolida la idea de mixticitat d’usos en l’eixample de 
Cerdà, mentre que el quart exemplifica amb tres planejaments pràcticament simultanis 
temproralment, les diferents usos del sòl proposats. Finalment, el darrer capítol es centra en el Pla 
Comarcal del 1953 i la seva singularitat en quant a la proposta de zones mixtes. 
 
Finalment, es plantegen unes conclusions que reflecteixen els aspectes claus i significatius que 
dónen resposta o argumenten de forma justificada el conflicte plantejat. En aquest cas, caldria 
anomenar el concepte de zonificació ja que ha tingut diferents aplicacions al llarg de la història 
analitzada, sobretot en funció de la ideologia però també de la política.  
I també es cert, que ha estat aquest concepte el que aplicat a l’urbanisme ha estat la causa de la 
segregació entre indústria i habitatge, i com a conseqüència del naixement dels polígons 
industrials sobredimensionats i amb usos del sòl no coherents amb la seva implantació. 
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