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INTRODUCIÓN METODOLÓXICA 
 

No entramado previsto de figuras de planeamento pola Lei 2/2016 do Solo de Galicia, a 

figura do plan especial constitúe un instrumento de funcionalidade variada, que se 

caracteriza precisamente pola especificidade dos aspectos que aborda, co seu único teito na 

expresa prohibición legal de substituír ao Plan Xeral en canto instrumento de ordenación 

integral do territorio. 

 

Os plans especiais aparecen, xa desde a súa propia orixe lexislativa, como singularmente 

axeitados para a articulación da protección, conservación e mellora, comprendendo 

obxectos que van desde a ordenación dos recintos e conxuntos históricos ata a mellora do 

medio urbano; e recollendo determinacións que van da regulación de composición e detalle 

dos edificios sitos en emprazamentos especialmente protexidos, ás normas necesarias para 

manter o estado das edificacións nos aspectos de composición e conservación; do uso e 

destino de edificacións antigas e modernas, á relación de dotacións urbanísticas e 

equipamentos comunitarios. 

 

Resulta así que o marco lexislativo urbanístico contempla, en relación ao seu instrumental 

planeador, unha repetida atención e integración da problemática da protección e tamén da 

recuperación (mellora, valoración) dos conxuntos de interese patrimonial, desenvolvendo 

unha figura extraordinariamente flexible de planeamento especial de detalle que -derivada 

do planeamento integral- acomódase á intervención máis directa, en relación aos aspectos 

de ordenación, protección, rehabilitación e mellora do medio. 

 

Este instrumental de planeamento vén a complementarse cos catálogos dos elementos 

obxecto de especial protección. 

 

Con este planeamento, incardinado nunha lexislación urbanística ocupada preferentemente 

pola posta a punto das técnicas para implementar o crecemento urbano, veuse abordando a 

ordenación e intervención para a recuperación urbana dos conxuntos históricos. Durante un 

longo período, a utilización do planeamento nas súas diversas figuras, ao obxecto da 

protección, adoptou formas varias en función das circunstancias concretas en que se debían 

desenvolver. A esta utilización do planeamento flexible e con criterios de oportunidade, 

contribuíron beneficiosamente a propia ductilidade do planeamento especial en canto aos 

seus contidos e determinacións. 
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Deste proceso experimental, rico e diverso, pódese concluír xa a identificación de distintos 

niveis de intervención sobre as tramas urbanas de interese patrimonial desde o 

planeamento urbanístico: 

 

- Existe unha intervención de carácter xeral que se refire á definición dunha estratexia de 

conxunto para a recuperación de todo o territorio municipal, na que debe enmarcarse a 

rehabilitación do Casco Vello. As determinacións que a instrumentan pertencen ao rango 

das especificamente reservadas ao Plan Xeral Municipal, en canto que ordenador integral 

do territorio e referiranse á ordenación da estrutura xeral viaria, tendo en conta as 

actuacións sobre o casco vello, á regulación de usos que permita a salvagarda funcional 

e produtiva de todo o conxunto urbano, á ordenación do sistema de espazos libres e 

equipamentos de modo equilibrado; ao establecemento das medidas xerais de protección 

e conservación e do marco normativo necesario para o desenvolvemento das medidas 

indiferenciadas e xerais de rehabilitación do patrimonio edificado. No caso de Cariño 

estas reflexións están ausentes das determinacións do vixente Plan Xeral. 

 

- Un segundo nivel de intervención desde o planeamento, é o referido á ordenación 

pormenorizada do Casco Vello co tipo de determinacións propias do solo urbano 

consolidado en canto a asignación e regulación de usos, reservas dotacionais e libres, 

vialidade, servizos urbanísticos, definición de áreas de reforma interior, etc., articuladas 

sobre unha análise sistemática das características da edificación e do espazo público que 
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permitan unha cualificación correcta do solo, o deseño de intervencións en relación ao 

espazo público, a pormenorización dunha normativa coherente cos caracteres de cada 

tipoloxía edificatoria, a identificación do tipo de intervención preferente en cada edificio, a 

catalogación axeitada do patrimonio edificado e a acertada confección da normativa de 

protección, o establecemento dunha estratexia de intervención en relación á paisaxe 

urbana en xeral e a corrección de impactos de xeito singular. Este nivel de planeamento 

posibilita un coñecemento da realidade física, social e económica do Casco Vello 

imprescindible para acertar na confección das medidas xerais de carácter local de apoio 

á rehabilitación, alí onde a acción indiferenciada resulta insuficiente. Neste nivel de 

planeamento sitúase centralmente o Plan Especial de Protección e Rehabilitación do 

Casco Vello de Cariño. 

 

Dende o punto de vista metodolóxico, o obxecto dos traballos sintetízase na elaboración do 

Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño, que pode englobar 

igualmente a ordenación detallada da actuación de Reforma Interior no contorno da Igrexa 

de San Bartolomé. En relación a isto, subliñar o dobre carácter do Plan: como Plan de 

Protección, en canto debe propoñer medidas destinadas a salvagardar o patrimonio 

cultural, e como Plan de Rehabilitación, en canto debe ordenar e programar actuacións 

dirixidas a recuperar e impulsar os valores sociais, culturais, económicos, ambientais, 

edificatorios e funcionais do Casco Vello, o que se sitúa na base mesma da formulación 

metodolóxica. 

 

A partir de aquí defínense como eixes orientadores xerais: 

 

- A salvagarda do patrimonio arquitectónico, arqueolóxico, cultural, ambiental e 

paisaxístico. 

 

- O mantemento do uso residencial e o impulso á actividade económica. 

 

- A mellora das condicións de vida, evitando o deterioro da zona. 

 

- A integración da zona no contexto funcional da Vila de Cariño e do seu territorio 

circundante. 

 

Subxace a estas consideracións a lóxica preocupación de sumar aos medios propios da 

técnica urbanística propositiva e reguladora, dirixida á catalogación e preservación do 

patrimonio material e natural, aqueles medios e medidas planificatorias que poidan 

propoñerse para contribuír á recuperación social, económica e funcional do Casco Vello. 
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En efecto, como espazo urbano perfectamente definido e caracterizado nas súas diversas 

trazas urbanísticas, o esforzo do Plan debe abrir, ao noso xuízo, unha reflexión analítica e 

propositiva fortemente centrada nos conceptos da recuperación urbana: 

 

- Reconectando o Casco Vello co resto da Vila, e polo tanto recuperando un certo valor de 

centralidade e conseguinte potencial de atracción a nivel urbano, municipal e comarcal, 

que agora se perdeu. 

 

- Incentivando e enriquecendo a escasa actividade económica (comercial, hostaleira e de 

servizos) nos seus aspectos cualitativos. 

 

- Poñendo o acento na reurbanización, acabado e amoblamento dos espazos públicos, 

congruentemente cunha maior énfase na mellora ambiental xeral interna na escala 

peonil e da accesibilidade en xeral. 

 

- Integrando os valores ambientais e paisaxísticos, no proxecto urbano como elementos 

diferenciais. 

 

Complementaria cos métodos analíticos e propositivos propios da catalogación e da súa 

regulación normativa, a articulación como obxectivos urbanísticos destes conceptos de 

recuperación urbana, sinalan un acento metodolóxico complementario nas liñas temáticas 

de contido socioeconómico, de infraestrutura e de mobilidade. 

 

Para a elaboración do presente documento, e co obxecto de guiar os criterios anteriormente 

indicados, realizouse un exhaustivo traballo de campo desenvolto principalmente entre o 19 

de Decembro de 2018 e o 18 de Xaneiro de 2019. Ditas labores foron realizadas por 

técnicos superiores da equipa redactora e centráronse na recollida da seguinte información: 

 

- Características construtivas dos inmobles. 

- Características tipolóxicas dos inmobles. 

- Estado de conservación dos inmobles. 

- Dotacións e servizos dos inmobles. 

- Réximes de uso e tenza dos inmobles. 

- Cuantificación de residentes. 

- Hábitos de vida, mobilidade e consumo dos residentes. 

- Censo e caracterizacións das actividades económicas a pé de rúa. 

- Análise e caracterización do espazo público. 

- Microtoponimia. 

- Verificación e corrección da cartografía municipal. 
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Esta información, debidamente pautada e estruturada, foi recollida por dúas equipas de 

traballo compostas de dous membros arquitectos titulados que durante as datas sinaladas 

anteriormente visitaron de xeito sistemático todos aqueles inmobles aos que foi posible 

acceder, tanto locais como vivendas, cumprimentándose fichas e enquisas individualizadas 

de cada unha das unidades edificatorias. 

 

Os traballos cinguíronse, como non podía ser doutro xeito, ao ámbito do propio Plan 

Especial, o cal deriva da delimitación recollida no Plan Xeral de Ordenación Municipal do 

ano 2000, e que cubre un total de 8,3 hectáreas, comprendidas entre a rúa Santa María, a 

rúa do Campo (e as súa traveseira e calexones), as rúas Castro de Arriba e Castro de 

Abaixo e a Praza da Pulida, tratándose dun conxunto compacto de rúas densas e estreitas 

conformadas a partir dun parcelario maioritariamente miúdo agrupado en cuarteiróns de 

dimensións moi variables. 

 

Do total das 815 parcelas, das cales se derivan 706 unidades edificatorias, foi posible o 

acceso a un total de 270, o que supón un 38,24% do total. Dita porcentaxe, aínda que lonxe 

de conformar un censo, representa unha mostra de tal dimensión que permite extrapolar, 

sen xénero de dúbida, os datos ao conxunto da área de estudo, cuestión que punto a punto 

se irá definindo no seu correspondente apartado da presente memoria. 

 

Á espera dos matices que a partires da análise pormenorizada dos datos podan aparecer, 

podemos falar dun conxunto complexo, moi denso e compacto e que se atopa fortemente 

illado do resto da Vila. A súa desligazon fundaméntase en diferentes cuestións que van 

dende a súa complexidade topolóxica, a súa condición de bordo, a rudeza da súa 

climatoloxía exposta aos fortes ventos marítimos ou ao crecemento lonxitudinal do resto da 

Vila apoiada nun viario xa perimetral ao propio espazo analizado, o que o converte nun 

espazo facilmente recoñecible. 

 

Pese a todo isto, non quere dicir que esteamos a falar dun espazo uniforme ou isótropo, 

posto que interiormente podemos atopar, xa dende unha análise inicial, importantes 

diferenzas entre as partes e certos elementos de xerarquía que dotan de orde a unha malla 

complexa e variada. 

 

Dito isto, e a pesares dos diferentes matices que se describirán posteriormente, estamos 

fronte a un conxunto recoñecible, fortemente dominado pola vivenda unifamiliar e soportado 

por unha malla fina e complexa. Este tecido encerra un conxunto edificado conformado de 

pezas de mínimas dimensións en planta, máxima ocupación de parcela e que son o 

resultado de agregacións de múltiples expansións sobre a edificación orixinal, colmantando 

ao máximo o espazo dispoñible, mesmo a costa de diminuír as condicións de habitabilidade 

das mesmas. 
 


