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A ACTIVIDADE ECONÓMICA 
 

A ACTIVIDADE DA POBOACIÓN 

 

Cariño é a cabeceira do concello homónimo, conformado como tal no 1988 resultado dun 

proceso de segregación a partires do Concello de Ortigueira, operando como centro de 

servizos das parroquias de Feás, Landoi, A Pedra e Sismundi, ademais da propia parroquia 

central de San Bartolomeu. Este novo concello coincide case que na súa totalidade co de 

Veiga, o cal foi anexionado por Ortigueira no século XIX xunto cos de Couzadoiro e Freires. 

 

Cunha orixe como pequeno porto pesqueiro, viviu a súa expansión da man da industria 

salgadeira e as conservas, das cales existe unha forte pegada en tódolos aspectos da Vila, 

cun proceso transformador que da comezo no último cuarto do século XIX e chega ata as 

últimas décadas do século XX, onde comeza un período de esmorecemento paulatino que 

continúa ata a actualidade. Paralelamente a extracción da dunita forneceu e diversificou a 

economía local a partires da década dos 80. 

 

Así, a forte caída da actividade conserveira viuse parcialmente compensada coa aparición 

da industria extractiva e coa absorción de emprego xerada pola conformación do estado de 

benestar, especialmente patente na formación dos órganos administrativos, de servizos e 

equipamentos propios trala segregación de Ortigueira. Os novos modos de vida e a 

demanda de servizos forneceu durante as últimas décadas a ocupación en sectores 

anteriormente residuais. 

 
CADRO Nº 5.1. OCUPACIÓN, PARADOS E INACTIVOS SOBRE O TOTAL DE RESIDENTES. CARIÑO 1991-

2011. 

 %OCUPADOS %PARADOS %INACTIVOS RESIDENTES 

CENSO 1991 28,24 6,87 64,89 5.503 

CENSO 2001 33,71 5,92 60,36 4.844 

CENSO 2011 31,09 13,14 55,77 4.375 

 

 1991 2001 2011 

ACTIVOS 1.932 1.920 1.935 

INACTIVOS 3.571 2.924 2.440 

TAXA DE ACTIVIDADE 35,11 39,64 44,23 

Fte.: Censos de Poboación 1991- 2011. Elaboración propia. 

 

Con todo, en 1991 a taxa de actividade no termo municipal era do 35,11%, case que 13 

puntos por baixo da media galega do momento, aumentando en 2001 ata o 39,64%, o que 

pese á caída da poboación activa supón un aumento de máis de 100 ocupados. Esta 

expansión na porcentaxe de ocupados muda a tendencia xa no censo 2011, arroxando un 

44,23% de ocupados, o que baixa o número absoluto de ocupados ate 1.360, moi por baixo 

dos valores obtidos no censo de 1991. 
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Á par disto, atendendo á porcentaxe de parados no censo 2011 vemos un gran crecemento 

do índice, o que dispara a taxa de actividade ate case o 44,23%, confirmando a tendencia 

amosada na intercensual 91-01 pero 5 puntos por baixo da media provincial, apoiándose 

nunha expansión do emprego feminino, que inda que forte, é inferior ao doutros territorios 

debido ao tradicional papel da muller como man de obra no sector conserveiro. 

 

 



 

Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose            3 de 26 
 

OS SECTORES DE ACTIVIDADE DA POBOACIÓN 

 

A Vila de Cariño é o centro de servizos a nivel municipal. Enmarcada na Comarca de Ortegal, 

un territorio complexo e fragmentado debido a súa orografía, o principal nodo de servizo 

neste ámbito é a Vila de Ortigueira, sendo referentes inmediatos As Pontes e especialmente 

Ferrol. 

 

Pese a isto, e en parte debido ao proceso de centralización de servizos experimentado trala 

segregación municipal de Ortigueira, estase a producir un proceso de terciarización da 

ocupación, en especial como reemprazo dos postos de traballo perdidos no sector primario. 

 

O principal crecemento do sector servizos dáse na intercensual 91-01, pasando de menos do 

20% a máis do 40% do total, duplicando o peso relativo no conxunto da ocupación municipal 

en soamente unha década. Esta expansión continua na intercensual 01-11 mais dun xeito 

menos explosivo, pasando do 41 ao 46%, confirmándose como principal fonte de emprego. 

 
CADRO Nº 5.2. CARIÑO. OCUPACIÓN DA POBOACIÓN POR SECTORES 1991-2011. 

 TOTAL 1991 TOTAL 2001 TOTAL 2011 

Agricultura, gandería e pesca 45,77 29,88 20,26 

Industria 22,31 17,70 21,32 

Construción 12,50 11,39 12,37 

Servizos 19,41 41,03 46,05 

TOTAL 2.967 1.633 1.900 

Fte.: Censos de Poboación 1991-2011. Elaboración propia. 

 

Alén da estabilidade da construción, asentada en torno ao 12% do total, cabe destacar o alto 

peso que mantén a industria no total de ocupación do 2011, tendo remontado trala forte 

perda de peso específico da intercensual 91-01, na que perdera case 5 puntos. Trátase dun 

sector historicamente estratéxico que pese a enorme diminución no número de empresas 

dedicadas á conserva e a salgadura, sigue sendo a segunda fonte de emprego municipal. 

 

Pola súa banda o sector primario, ao igual que ocorre en todo Galicia dende mediados dos 50 

do pasado século, continúa cunha caída sostida, cunha diminución de 16 puntos na 

intercensual 91-01 e de máis de 9 puntos na 01-11. A pesares disto, sigue a representar un 

valor relativamente elevado, case ao mesmo nivel da industria, apoiado sobre todo na pesca, 

actividade que lle permite diferenciase dos concellos de interior e polo tanto do global de 

Galicia. 

 

Máis aló da distribución do emprego por sectores faise obrigado comentar a fortísima caída 

da ocupación total na censual do 2001, cunha baixada do 45% con respecto ao 1991. Dito 

proceso experimentou un rebote e na última censual colocouse nos 1.900 traballadores, o 
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que supón un aumento en termos absolutos do 16% na intercensual, o que é especialmente 

relevante dado o contexto de forte caída das persoas en idade de traballar, que decae nun 

10% no mesmo período. 

 

Atendendo á actividade dos centros de traballo, vemos como o primario, sostido pola pesca, 

é a principal ocupación dos residentes na Vila de Cariño, seguido moi de lonxe polas 

industrial manufactureiras, o comercio e a hostalaría, o cal nos configura unha distribución 

máis propia dun lugar do produtivo que dun centro de servizos. 

 

Este peso do primario matízase si atendemos á ocupación específica dos ocupados, onde os 

postos en Servizos de Restauración, Persoais, Protección e Vendedores son os de maior 

representación, con máis do 16% do total, o que sumado ao anterior, arroxa un panorama de 

transición entre un espazo de produción cara un espazo de servizos. 
 

CADRO Nº 5.3. OCUPACIÓN DA POBOACIÓN POR SECTORES E SEXO 2011. 

Actividade do lugar de traballo (1 letra CNAE09) Persoas 

A - Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 370 

C - Industria manufactureira 195 

E - Subministro de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación 40 

F - Construción 90 

G - Comercio ao por maior e ao por menor; reparación de vehículos de motor e motocicletas 175 

I - Hostalería 165 

M - Actividades profesionais, científicas e técnicas 45 

O - Administración Pública e defensa; Seguridade Social obrigatoria 45 

P - Educación 40 

Q - Actividades sanitarias e de servizos sociais 45 

Outros 155 

TOTAL 1.365 

Ocupación (a 1 díxito de la CNO11) % do total 

2 - Técnicos e profesionais científicos e intelectuais 2,45 

4 - Empregados contables, administrativos e outros empregados de oficina 7,65 

5 - Traballadores dos servizos de restauración, persoais, protección e vendedores 16,51 

6 - Traballadores cualificados no sector agrícola, gandeiro, forestal e pesqueiro 10,09 

7 - Artesáns e traballadores cualificados das industrias manufactureiras e a construción (excepto 
operadores de instalacións e maquinaria) 

14,37 

8 - Operadores de instalacións e maquinaria, e montadores 6,42 

9 - Ocupacións elementais 15,90 

Outras ocupacións 26,61 

Distribución dos ocupados por sexo Persoas 

Mulleres 529 (38,75%) 

Homes 836 (61,25%) 

Total 2011 1.365 

Fte.: Censos de Poboación e Vivendas 2011. Elaboración propia. 

Cabe ademais facer referencia ao baixo peso da ocupación feminina, que representa o 

38,75% do total, moi afastado do 46,97% que amosa o censo 2011 para o conxunto de 

Galicia, o que xunto co anterior, reflite un mercado laboral atrasado e con marxe para 
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importantes transformación tanto na distribución por sectores como na incorporación da 

muller ao mesmo. 
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A SITUACIÓN PROFESIONAL DOS RESIDENTES NO CASCO VELLO 

 

Para estudar a relación coa actividade económica da poboación do Casco Vello analizouse a 

explotación da información obtida da enquisa socioeconómica realizada entre decembro de 

2018 e xaneiro de 2019 no marco da redacción do Plan Especial. O tamaño da mostra roldou 

o 30% do total da poboación residente de máis de 16 anos. 

 

Correspondendo coas características da poboación que vimos estudando anteriormente, a 

situación profesional dos residentes do conxunto queda reflectida no cadro 5.4, que presenta 

os indicadores básicos da actividade e ocupación no ámbito de análise, clasificando a 

distribución da poboación maior de 16 anos segundo a súa relación coa actividade 

económica. 

 
CADRO Nº 5.4. RELACIÓN COA ACTIVIDADE ECONÓMICA DA POBOACIÓN RESIDENTE. 

ACTIVIDADE PRINCIPAL DA PERSOA % HOMES % MULLERES % TOTAL 

Traballando nun posto remunerado 31,94 17,97 23,94 

Buscando o primeiro emprego 0,00 1,56 0,89 

Parada e buscando emprego 4,71 9,38 7,38 

Retirada. Xubilada 48,69 50 49,44 

Escolar ou Estudante 1,05 3,13 2,24 

Rendeira 10,99 9,38 10,07 

Tarefas domésticas 0,52 7,03 4,25 

Outros 2,09 1,56 1,79 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 

Fte.: Enquisa socioeconómica. Elaboración propia. 

 

Como se percibe no cadro anterior, as persoas retiradas e xubiladas concentran case que o 

50% do total das persoas maiores de 16 anos, non chegando a poboación activa ocupada ao 

25%, o que deixa máis de 3 residentes por persoa ocupada no ámbito. A escasa actividade 

contrasta coa alta porcentaxe de residentes que contan cunha fonte regular de ingresos, que 

acada o 83,45% do total (agregando subsidios, rendas, retiros e actividade laboral). 

 

Por sexos destaca a desigual porcentaxe de ocupación, que acada case que un terzo do total 

en homes namentres que en mulleres apenas chega ao 18%. Do mesmo xeito destaca o 

peso que aínda mantén o total de mulleres que se dedican como actividade principal a tarefas 

domésticas, que supón un 7% do conxunto. Finalmente, en canto a unha comparativa por 

sexos, destacar que o paro feminino é máis do dobre do masculino, un 10,94% fronte a un 

4,71%, deixando a busca de emprego como a terceira ocupación por importancia entre as 

mulleres do ámbito. 

 

 

CADRO Nº 5.5. SITUACIÓN PROFESIONAL DA POBOACIÓN OCUPADA EN %. 
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SITUACIÓN PROFESIONAL DA PERSOA HOMES MULLERES TOTAL 

TRABALLADORA POR CONTA PROPIA 28,57 22,86 25,71 

Empresaria 2,86 1,43 2,14 

Profesional liberal 1,43 0,00 0,71 

Outras persoas traballadoras autónomas 24,29 21,43 22,86 

Outras situacións laborais 0,00 0,00 0,00 

TRABALLADORA POR CONTA ALLEA 57,14 42,86 50,00 

Titulada universitaria 2,86 5,71 4,29 

Persoal administrativo e empregadas 17,14 17,14 17,14 

Operaria especializada 17,14 7,14 12,14 

Operaria non especializada 20,00 12,86 16,43 

NS/NC 14,29 34,29 24,29 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 

Fte.: Enquisa socioeconómica. Elaboración propia. 

 

No tocante á situación profesional das persoas ocupadas, o grupo de persoas traballadoras 

asalariadas por conta allea é maioritario, con índices similares en homes e mulleres. As 

persoas traballadoras autónomas son as dominantes no conxunto, seguido de preto por persoal 

administrativo e persoal operario non especializado. Por sexos as diferenzas son pequenas, 

agás na porcentaxe de persoal operario especializado, onde a porcentaxe de homes é 10 

puntos superior así como nas persoas tituladas universitarias, onde as mulleres duplican en 

porcentaxe aos homes residentes no ámbito. 

 

En xeral podemos falar dun ámbito maioritariamente empregado por conta allea en traballos 

de baixa especialización, coas naturais consecuencias económicas e de calidade de vida 

asociadas. 

 

Desglosado por sectores vemos como o sector terciario concentra case o 50% do total da 

ocupación, so 18 puntos por riba do primario (totalmente concentrado na pesca), o que nos 

fala dun nivel baixo de terciarización. 

 

Así mesmo comentar o baixo impacto que no ámbito ten o emprego industrial, importante no 

conxunto do concello onde superaba o 20% do total de ocupados. Idéntico comentario 

podemos facer da construción, ten un peso de ata 7 puntos por baixo da media municipal. 
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CADRO Nº 5.6. OCUPACIÓN DA POBACIÓN RESIDENTE. SECTORES DE ACTIVIDADE EN %. 

SECTOR HOMES MULLERES TOTAL 

PRIMARIO 31,43 14,29 22,86 

Agricultura 0,00 0,00 0,00 

Pesca 31,43 14,29 22,86 

INDUSTRIA 2,86 11,43 7,14 

CONSTRUCIÓN 2,86 7,14 5,00 

TRANSPORTE E COMUNICACIÓNS 2,86 1,43 2,14 

TERCIARIO PÚBLICO 7,14 4,29 5,71 

Ensino e Sanidade 2,86 4,29 3,57 

Administración pública e F.F.A.A. 4,29 0,00 2,14 

TERCIARIO PRIVADO 40,00 28,57 34,29 

Comercio e Reparacións 24,29 0,00 12,14 

Hostalería e Espectáculos 2,86 0,00 1,43 

Bancos, Finanzas e Seguros 5,71 12,86 9,29 

Oficinas e Despachos 4,29 7,14 5,71 

Outros Servizos 2,86 8,57 5,71 

NS/NC 12,86 32,86 22,86 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 

Fte.: Enquisa socioeconómica. Elaboración propia. 

 

Por sexos, cómpre chamar a atención sobre a ocupación feminina, destacando a súa 

ocupación industrial, que multiplica por 4 a masculina, a bo seguro, pola incidencia do sector 

conserveiro. Así mesmo vemos que a pesca é nos homes o sector dominante con máis do 

30% do total, pese a que no agregado é o terciario o dominante. 

 

Pola súa banda, a ocupación feminina ten unha distribución máis desconcentrada, sendo o 

sector dos seguros, bancos e finanzas o principal, pero con a penas un punto de distancia 

fronte a ocupación industrial, sendo tamén o terciario, o sector dominante entre as mulleres, 

mais nunha porcentaxe netamente inferior. 

 

En síntese, estamos diante dun conxunto pouco terciarizado pero con certo nivel de 

diversificación, con alta presenza dos sectores tradicionais da conserva entre mulleres e a 

pesca entre os homes, presentando unha ocupación moderada nos servizos e especialmente 

baixa entre mulleres, que pese a ser dominante, non acada o 30% do total. É por isto que 

podemos falar dun baixo nivel de centralidade do ámbito no conxunto municipal e comarcal. 
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A ACTIVIDADE COMERCIAL E DE SERVIZOS 

 

O contexto económico 
 

Cariño, no contexto galego é un concello de tamaño pequeno, ocupando o posto 131 da 

listaxe total, moi lonxe da media autonómica (8.657hab/concello), pero por riba da mediana 

(3.070 habitantes). Esta posición central referéndase nos valores absolutos de PIB, que 

segundo datos do IGE para 2016 o coloca no posto 157 de Galicia, con 54 M€, cun PIB/per 

cápita de13.434 €, no posto 207 dos concellos galegos. 
 

En canto a súa relación cos polos de actividade, Cariño atópase fortemente desvinculado, 

situado na marxe setentrional de Galicia, enmarcado na Comarca de Ortegal na intersección 

do Océano Atlántico e o Mar Cantábrico e na fronteira entre as provincias de Lugo e A 

Coruña, á cal pertence. Esta situación converte a Cariño nun punto final/orixe, quedando fóra 

dos grandes eixes de mobilidade e transporte, a 11 km do ferrocarril de vía estreita e entre 40 

e 45 km dos enlaces coa AG-64, a autovía máis próxima e que une Ferrol e As Pontes. 
 

É por isto que historicamente o seu principal piar económico foi o mar, tanto a pesca como a 

actividade conserveira e de salgadura, o que acabou cristalizando nunha importante masa 

industrial a mediados do século XX, do que aínda existe unha importante pegada tanto na 

estrutura da Vila como no propio mercado de traballo, tal e como vimos anteriormente. 
 

Nun contexto xeral de caída do sector industrial as expectativas de refornecemento da 

actividade conserveira son cativas, ao igual que as dunha importante expansión do sector 

extractivo, co que tamén conta a Vila. Apoiado nestas circunstancias, o peso do sector 

terciario está a medrar de xeito importante, impulsado inicialmente no proceso de 

segregación municipal, e reforzado pola falta de espazos de gran centralidade nas 

inmediacións, xa que non hai ningunha cabeceira de concello de máis de 10.000 habitantes 

en máis de 40 km. Dende a Vila a Ferrol, a cidade máis próxima, Cariño está a case unha 

hora en automóbil. 

 

A construción e o comercio están a xogar o papel propio dunha cabeceira municipal nun 

concello pequeno de Galicia, con valores importantes de ocupación que varían de xeito 

parello ao global dos ritmos da economía. 

 

Asoma tamén unha incipiente actividade turística, debido aos importantes recursos naturais e 

patrimoniais cos que conta o municipio, e que está chamada a xogar un papel relevante nos 

próximos anos, debendo ser á par animada e vixiada, dado a importante forza transformadora 

que dito sector ten, tanto física como socialmente. 

1.1.1.  Caracterización do ámbito de análise 
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Analizando os datos sobre empresas con actividade no municipio, vemos un importante peso 

dos servizos liderando en termos absolutos o total de empresas con porcentaxes estables en 

torno ao 72%. Este liderado viña apoiado tradicionalmente no comercio, mais nos último anos 

esta tendencia investiuse, sendo agora o grupo de outros servizos o que aporta maior 

número de actividades. Este cambio pode fornecerse nun repunte de actividades como 

atención aos maiores e a infancia, sociosanitarias ou de imaxe e coidade persoal, sectores 

que veñen gañando peso en detrimento de sectores de comercio tradicional, cuestión 

baseada na muda de hábitos de vida das últimas décadas e o cambio na estrutura 

demográfica da Vila. 

 

Destaca tamén o baixo peso relativo que ten a Industria en canto ao número de actividades, 

moi lonxe do peso que presenta na ocupación directa, o que nos está a falar de empresas de 

tamaño moi superior ao dos restantes sectores, detectándose na estatística do cadro 

seguinte 

 
CADRO Nº 5.7. EMPRESAS CON ACTIVIDADE NO MUNICIPIO SEGUNDO ACTIVIDADE PRINCIPAL 

(GRUPOS CNAE 93 E 2009) EN %. 

 2014 2015 2016 2017 

INDUSTRIA 6,33 6,12 7,04 6,41 

CONSTRUCIÓN 22,00 22,45 20,07 21,00 

SERVIZOS 71,67 71,43 72,89 72,60 

Comercio 45,12 41,90 41,06 40,20 

Hostalaría 17,67 16,67 16,91 18,63 

Outros servizos 37,21 41,43 42,03 41,18 

Fte.: IGE - Explotación do Rexistro de Empresas - Elaboración propia. 

 

Debido á dificultade para a obtención de datos de emprego e facturación pormenorizados, 

acódese á base Ardan para intentar caracterizar o peso específico dos distintos sectores no 

municipio. Dita base recolle a información rexistral das principais empresas de Galicia, 

considerando aquelas cunha cifra de negocio superior aos 30.525 €. 

 

A base de datos Ardán recolle un total de vinte e dous empresas no municipio de Cariño, o 

que representa un 0,74% do total das recollidas nesta base. De entre elas destacan as 

relacionadas coa pesca e a acuicultura, que con sete unidades xeran un volume de 

facturación de 8.2 M€, seguidos moi de preto polas actividade extractivas que con só unha 

empresa xeran 7,9 M€ e son o segundo sector máis representativo. 

 

Nun terceiro chanzo atopamos o comercio ao por menor que xera 6,4 M€, bastante por riba 

dos 3,9M€ da industria alimentaria, pese a que é a maior xeradora de emprego do total do 

listado, o que xunto co peso comentado da pesca, amosa a importancia que a día de hoxe 

segue a ter o mar. 
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CADRO Nº 5.8. EMPRESAS POR GRUPOS CNAE 2009 SEGUNDO FACTURACÍON E NÚMERO DE 

PERSOAS EMPREGADAS. MUNICIPIO DE CARIÑO. 2014. 

SECTOR CNAE FACTURACIÓN 
% 

FACTURACION 
Nº PERSOAS 

EMPREGADAS 
Nº 

EMPRESAS 

Actividades de construcción especializada  36.872 0,12 0 1 

Actividades xurídicas e de contabilidade  137.236 0,45 3 1 

Comercio ao por maior, excepto vehículos de 
motor  

2.805.173 9,27 16 3 

Comercio ao por menor, excepto vehículos de 
motor  

6.463.392 21,35 33 5 

Industria da alimentación  3.960.449 13,08 75 2 

Outras industrias extractivas  7.982.746 26,37 21 1 

Pesca e acuicultura  8.274.217 27,33 56 7 

Servizos de comidas e bebidas  177.399 0,59 3 1 

Silvicultura e explotación forestal  439.198 1,45 1 1 

TOTAL 30.276.682 100,00 208 22 

Fte.: ARDAN2016 - Datos correspondentes a 2014. Elaboración propia. 

 

Outras actividades asoman á lista cun peso inferior, cun total de nove sectores 

representados, o que nos fala dun baixo nivel de diversificación sectorial, xa que estamos a 

empregar a clasificación CNAE2009 a 4 díxitos, moi fragmentaria en canto á clasificación de 

actividades. 

 

Vemos tamén como os servizos, pese a concentrar un alto nivel de ocupación, se conforman 

de pequenas empresas con baixos niveis de facturación ou con estruturas empresarias 

baseadas no autoemprego (os autónomos non quedan recollidos no informe Ardán). 

 

Para afondar na diagnose das actividade económicas localizadas dentro do ámbito, 

realizouse unha enquisa específica aos negocios activos como complemento do traballo de 

campo realizado de decembro de 2018 a xaneiro de 2019. 

 

Estes traballos permitiron dispor de información sobre as características dos establecementos 

que desenvolvan a súa actividade no Casco Vello, datos que se pasan a analizar 

pormenorizadamente nos apartados seguintes. 
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Distribución e localización da actividade económica  

 

Como se pode observar na planimetría adxunta, a concentración de locais de usos 

comerciais e de servizos no Casco Vello é baixa, concentrada especialmente na contorna da 

praza da Mariña, a rúa do Carme, a rúa Balbís e a praza da Pulida, diminuíndo 

progresivamente conforme a distancia coa parte baixa da Vila aumenta. 

 
CADRO Nº 5.9.  INMOBLES DE USO NON RESIDENCIAL NO CASCO VELLO. 

INMOBLES EDIFICIOS ANTIGOS EDIFICIOS NOVOS TOTAL % 

OCUPADOS 29 36 65 56,03 

DESOCUPADOS 23 28 51 43,97 

TOTAL CON DATO DE OCUPACIÓN 52 64 116 100 

% 44,83 55,17 100  

SEN DATO OUPACIÓN 2 17 19  

TOTAL INMOBLES NO ÁMBITO 54 81 135  

Fte.: Traballo de campo. Elaboración propia. 

 

Existen un total de 116 inmobles de uso non residencial dos que se ten dato de ocupación. 

Este conxunto, presenta unha ocupación total do 56,03%, o que nos fala dunha porcentaxe 

alta de locais en desuso, mais isto non quere dicir que haxa 65 actividades económicas no 

ámbito, xa que como podemos ver no cadro 5.10. os usos predominantes son os de almacén 

privado e aparcamento privado, o que sumado aos usos de almacén convencional acada un 

total de 63, o que nos deixa 31 locais ocupados con actividades económicas dentro do 

ámbito. 

 
CADRO Nº 5.10. LOCAIS POR ACTIVIDADE E IDADE DA EDIFICACIÓN. 

INMOBLES USO NON RESIDENCIAL 
EDIFICIOS 
ANTIGOS 

EDIFICIOS 
NOVOS 

TOTAL 

COMERCIAL 7 6 13 

HOSTELARÍA 1 0 1 

OFICINAS 3 4 7 

SERVIZOS 1 3 4 

ALMACÉNS  1 3 4 

OUTROS 1 1 2 

DOTACIÓN 2 2 4 

TOTAL INMOBLES CON ACT ECONÓMICAS 16 19 35 

ALMACÉN PRIVADO 17 24 41 

APARCAMENTO PRIVADO 2 17 19 

TOTAL INMOBLES CON DATO DE USO 35 60 95 

SEN DATO DE USO 19 21 40 

TOTAL INMOBLES EN ÁMBITO 54 81 135 

TOTAL OCUPADOS 29 36 65 

TOTAL DESOCUPADOS 23 28 51 

TOTAL SEN DATO OCUPACIÓN 2 17 19 

Fte.: Traballo de Campo. Elaboración propia. 
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Localización da actividade económica e usos dotacionais 

Fte. Traballo de campo. Elaboración propia 
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En canto á distribución entre inmobles anteriores e posteriores ao ano 1960, vemos como a 

maioría dos locais non residenciais aparecen en edificios novos, representado un 60% do 

total, e amosando ocupacións tamén superiores (sobre o 55%). Dita distribución é similar si 

atendemos aos locais con actividade económica, posto que nos edificios anteriores ao ano 

1960 concéntranse o 45,71% do total fronte ao 54,29% nos edificios posteriores. 
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No tocante aos usos, o comercial destaca entre as actividades, con 13 dos 35 situados no 

ámbito, repuntando tamén as oficinas, cun total de 7 unidades. O resto das actividades están 

moi repartidas entre o resto de usos. 

 

A pesares disto, e falando en termos absolutos, os usos privativos son os dominantes nos 

inmobles non residenciais, con ata 19 unidades dedicadas ao aparcamento e 41 ao 

almacenamento privado, moitos deles mesmo en edificacións independentes, modelo moi 

característico da Vila de Cariño. 
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Antigüidade e renovación dos negocios 

 

Analizando a idade dos negocios, segundo a mostra obtida dos cuestionarios realizados, 

obsérvase unha certa continuidade de negocios tradicionais, aos que puntualmente se foron 

engadindo outras actividades ata acadar un 35% de negocios abertos a partir do ano 2000, 

fronte a un 25% de máis de 40 anos de antigüidade. 

 

Resulta destacable que un 20% dos locais con actividade foron abertos na fase central da 

crise económica de 2007, o que apunta ao comercio como sector refuxio a través do 

autoemprego nese período, abrindo novas actividade ou retomando outras anteriores, posto 

que o 45% das existentes no ámbito, non son o primeiro negocio instalado no propio local. 

 
CADRO Nº 5.11. DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECEMENTOS SEGUNDO A DATA DE INICIO E TIPO DE 

ACTIVIDADE EN %. 

 
Antes de 

1940 

Entre 
1941 e 
1960 

Entre 
1961 e 
1980 

Entre 
1981 e 
1990 

Entre 
1991 e 
2000 

Entre 
2001 e 
2007 

Entre 
2008 e 
2014 

Despois 
de 2014 

Total 
xeral 

Comercio diario 0 1 2 0 0 1 1 0 5 

Comercio ocasional 1 0 1 3 1 0 0 1 7 

Hotel, pensión, fonda 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Outras oficinas 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Servizos 0 0 0 0 4 0 0 0 4 

Taller 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Total xeral 1 1 3 3 5 2 4 1 20 

% de locais 5,00 5,00 15,00 15,00 25,00 10,00 20,00 5,00 100,00 

Fte.: Enquisa de locais. Elaboración propia. 

 

En canto ás actividades, o comercio acapara o 70% dos locais con actividade, existindo so un 

5% de locais non asociado ao sector terciario en calquera das súas formas. 

 

En síntese podemos falar dun equilibrio entre negocios recentes e tradicionais, xerando unha 

oferta pequena pero variada, acadando un total de 20 en todo o ámbito, o que nos ven a 

confirmar que o ámbito non exerce como espazo central da Vila ou do termo. 
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Características e necesidades dos locais. Valoración da situación actual 

 

Para estudar os servizos e dotacións coas que contan os locais do Casco Vello implantados 

en plantas baixas, analizaremos as instalacións e o grao de equipamento dos que dispón o 

establecemento, para o que se utilizaron certas dotacións como indicativas 

(calefacción/refrixeración, medidas contra incendios, equipo informático, acceso á internet, 

medios de pago...), buscando as máis representativos do índice de confort básico, do nivel de 

actualización dos servizos e das facilidades de compra. 

 

O equipamento opera como indicador dependendo do tipo de actividade, posto que cada 
unha delas presenta requirimentos específicos. Así, a maioría dos negocios teñen acceso á 
auga, aseos ou medidas contra incendios, pero non calefacción ou terminais de cobro con 
tarxeta, tal e como se pode ver no seguinte cadro: 
 

CADRO Nº 5.12. SERVIZOS DOS LOCAIS EN %. 

SERVIZOS % de locais 

Auga 95,00 

Aseos 85,00 

Calefacción/Refrixeración 30,00 

Medidas contra incendios 40,00 

Acceso a internet 25,00 

Equipo informático 35,00 

Tarxeta de débito 5,00 

Tarxeta de creto 10,00 

Enquisa de locais. Elaboración propia. 
 

En xeral, os locais contan coas instalacións necesarias para o seu funcionamento. A práctica 

totalidade, contan con auga, aseos, aínda que menos da metade conta con medidas contra 

incendios. 

 

Destacar a baixa incorporación ás novas tecnoloxías, con so o 35% de establecementos con 

equipa informática, e 25% con acceso a internet, dando mostra dunha escasa renovación dos 

máis tradicionais e dunha excesiva vocación de proximidade. Do mesmo xeito a baixa 

presenza de modos de pago con tarxeta pode exercer como un detractor de actividade en 

especial coa mocidade e o turismo. 

 

En consonancia coas dimensións do parcelario, a maioría dos locais son moi pequenos, dado 

que ocupan as plantas baixas das edificacións nas que se insiren, tendo que descontarse en 

moitos casos o acceso xeral ao inmoble. 

 

En canto á tenza dos locais que acollen actividades, a propiedade é o réxime dominante, co 

50% do total, o que unido ao 10% de locais en cesión, atopamos un 60% de negocios libres 

de renda mensual. 
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CADRO Nº 5.13. RÉXIME DE TENZA DOS LOCAIS. 

 PROPIEDADE ALUGUEIRO CESIÓN TOTAL XERAL 

Total locais 10 8 2 20 

% de locais 50,00 40,00 10,00 100,00 

Fte.: Enquisa de locais. Elaboración propia. 

 

O restante 40% atópase en alugueiro, con rendas por baixo de 250 €/mes na metade dos 

locais e de entre 250 e 500 €/mes no restante 50% do total. Resulta interesante comentar 

que soamente un negocio dos existentes en alugueiro estaría interesado en adquirir o local 

en caso de estar en venda, o que nos fala dun alto nivel de precariedade daqueles negocios 

que non están en propiedade. 

 

Preguntados pola posibilidade de traspasar a actividade, un 20% estaría disposto, existindo 

casos en tódolos réximes de renda, o que tamén dá noción de certa inestabilidade da 

actividade no ámbito. 

 

A análise do estado físico dos locais amosa unha dotación aceptable dos mesmos, cun grado 

de reformas no últimos dez anos que case acada o 40% no global, centrándose os traballos 

maioritariamente no interior, cun 25% de reformas xerais e ata un 45% de intervencións 

puntuais nos diferentes servizos. 

 

CADRO Nº 5.14. LOCAIS QUE REALIZARON OBRAS NO ÚLTIMOS 10 ANOS EN %. 

FIXERON 
REFORMA 

SI NON Ns/Nc 
TOTAL 
XERAL 

% de locais 40,00 55,00 5,00 100,00 

 

TIPO DE 
REFORMA 

Exteriores e 
escaparates 

Reformas 
interiores 

Decoración 
interior e 
mobiliario 

Servizos 
hixiénicos 

Instalacións 
de auga 

Instalacións 
eléctricas e 
telefónicas 

Outras 
reformas 

TOTAL 
XERAL 

% de locais 10,00 25,00 10,00 5,00 10,00 10,00 10,00 100,00 

Enquisa de locais. Elaboración propia. 

 

Menos común son as reformas en exteriores e escaparates, propias de reformas integrais, o 

que podería ser indicador de que as aperturas máis recentes, á par das dinámicas globais, 

quedaron enmarcadas en estratexias de baixo custo, buscando unicamente acadar os 

mínimos niveis de adecuación necesarios para o correcto desenvolvemento da actividade. 
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CADRO Nº 5.15. LOCAIS QUE TEÑEN PREVISTO FACER OBRAS EN %. 

FARÁN 
INTERVENCIÓNS

SI NON Ns/Nc 
TOTAL 
XERAL 

% de locais 0,00 90,00 10,00 100,00 

 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

Acondiciona-
mento xeral 

Renovación 
de 

exteriores 

Cuberta e 
humidades 

Renovación 
de 

interiores 

Decoración 
e 

mobiliario 
Instalacións Outras Ns/Nc 

TOTAL 
XERAL 

% de locais 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 5,00 100,00 

Enquisa de locais. Elaboración propia. 

 

En canto á intención de acometer novas reformas, o 90% do total non teñen intención de 

acometer traballos, o que reforza a idea xa exposta da precariedade existente nas 

actividades da zona, colocando as melloras en patoloxías de cuberta e humidades, como as 

únicas demandadas, dado o incompatible das mesmas con boa parte das actividades. 

 

Inquiridos sobre a situación económica do local, o 80,00% cualificouna como regular ou mala, 

fronte ao 20,00% de consultados que a definiron como boa ou moi boa, o que de novo ben a 

incidir sobre a situación inestable do comercio do ámbito. 

 
CADRO Nº 5.16. VALORACIÓN DA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DO LOCAL EN %. 

ESTADO PERCIBIDO % 

Moi bo 5,00 

Bo 15,00 

Regular 65,00 

Malo 15,00 

Total xeral 100,00 

Enquisa de locais. Elaboración propia. 
 

En canto á contorna, entre as melloras principais a demandar no ámbito, as respostas máis 

frecuentes apuntadas polos propietarios ou xerentes dos locais son as de "ordenación do 

tráfico e aparcamento" e a da necesidade de “mellora de rúas e prazas”, cuestión 

concordante coa baixa calidade e falta de mantemento do espazo público do ámbito, ao que 

podemos tamén engadir outro 10% de respostas referidas directamente aos pavimentos. 

 

Cabe tamén destacar a pouca atención prestadas á necesidade de arranxo das edificacións, 

polo que podemos dicir que a presenza de ruínas ou edificios en moi mal estado non é un 

problema percibido polos negocios da zona. 
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CADRO Nº 5.17. LOCAIS NECESIDADES PERCIBIDAS NO BARRIO EN %. 

TIPO DE INTERVENCIÓN % 

Ordenación de tráfico e aparcamento 17,95 

Arranxo dos pavimentos 10,26 

Arranxo das edificacións 5,13 

Mellora de rúas e prazas 17,95 

Mellora de alumeado público 2,56 

Presenza de máis negocios 15,38 

Chegada de nova poboación 7,69 

Outras 17,95 

Ns/Nc 5,13 

Enquisa de locais. Elaboración propia. 

 

Finalmente, e conforme á apreciación dos enquisadores, achégase unha táboa de 

valoracións dos diferentes aspectos principais do estado dos locais, tanto dende o punto de 

vista físico, como da oferta de servizos e produtos. 

 
CADRO Nº 5.18. LOCAIS VALORACIÓN DO ESTADO DO LOCAL EN %. 

VALORACIÓN BEN REGULAR MAL MOI MAL TOTAL 

Estado físico do local 65,00 25,00 10,00 0,00 100,00 

Estado material da decoración e mobiliario 35,00 55,00 10,00 0,00 100,00 

Presentación de mercancía 25,00 70,00 5,00 0,00 100,00 

Limpeza e coidado 75,00 20,00 5,00 0,00 100,00 

Atractivo do escaparate ao exterior 25,00 35,00 40,00 0,00 100,00 

Atractivo do interior 30,00 55,00 15,00 0,00 100,00 

Calidade dos produtos e servizos 85,00 10,00 0,00 5,00 100,00 

Accesibilidade 35,00 50,00 10,00 5,00 100,00 

Fte.: Enquisa de locais. Elaboración propia. 

 

En xeral, as condicións físicas dos locais son boas, ata no 65% dos negocios, cuestión non 

secundada no mobiliario, que presenta un peor estado de conservación, sendo 

maioritariamente regular, derivado da antigüidade e falta de renovación de moitos do locais. 

Dende o punto de vista da accesibilidade a situación é mala, con so un 35% de locais con 

boa accesibilidade dende o exterior, cuestión especialmente importante nun ámbito de 

poboación avellentada. 

 

En termos xerais, o atractivo do local e os produtos é baixa, en especial dende o exterior, 

posto que o 75% dos negocios presentan un aspecto regular ou malo dende a vía pública. Os 

produtos e servizos mostran boa calidade, valorados como ben ata o 85%. 

 

A modo de síntese, dáse unha valoración conxunta de actividade, con niveis do 1 ao 5, sendo 

1 a peor situación e 5 a mellor. Como se ve no seguinte cadro, 2 é a maioritaria, con case o 

30% do total en notable e sobresaínte. Cabe tamén destacar que non hai ningunha actividade 
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en moi malas condicións malia que facendo un agregado, a nota media apenas acada o 3, 

podendo falar dunha calidade media ou regular dos negocios instalados na zona. 

 
CADRO Nº 5.19. LOCAIS VALORACIÓN GLOBAL DO ESTADO DO LOCAL EN %. 

VALORACION GLOBAL % de locais 

5 15,00 

4 15,00 

3 30,00 

2 35,00 

1 0,00 

MEDIA PONDERADA 2,95 

Enquisa de locais. Elaboración propia. 

 



 

Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose            23 de 26 
 

As persoas empresarias e a súa clientela 

 

Caracterización empresarial 

 

As persoas profesionais á fronte de locais de negocio son principalmente as mesmas 

propietarias ou xerentes do negocio, sendo a da persoa traballadora autónoma a fórmula 

xurídica dominante, acadando un 75% do total. As formas societarias copan o restante 25%, 

dos cales o 15% son sociedades limitadas, o que nos dá noción de que a pequena empresa 

ou mesmo a microempresa, é o modelo dominante no ámbito. 

 
CADRO Nº 5.20. RÉXIME XURÍDICO DOS PROFESIONAIS Á FRONTE DOS ESTABLECEMENTOS EN %. 
RÉXIME XURÍDICO % de locais 

Sociedade anónima 5,00 

Sociedade limitada 15,00 

Comunidade de bens 5,00 

Sociedade civil 0,00 

Autónomo 75,00 

Enquisa de locais. Elaboración propia. 

 

En canto ao sexo, o 70% dos negocios están rexidos por mulleres, cuestión moi chamativa e 

que nos pon sobre a pista da temperá incorporación histórica da muller ao mundo laboral en 

territorios con actividades pesqueiras e especialmente de conserva. 

 

No tocante á idade das encargadas ou encargados dos negocios, destaca a gran lonxevidade 

atopada, posto que o 25% teñen máis de 60 anos, cun 5% de máis de 80, fronte a só un 15% 

por baixo dos 40 e ningún de menos de 30. 

 

Este dato concorda co baixo interese en adquirir o local e a boa predisposición a traspasar a 

actividade. Así mesmo, o desinterese en acometer reformas futuras nas instalación é propia 

de xerentes que estean a chegar a fin da súa vida laboral e carezan de percorrido suficiente 

para amortizar ou rendabilizar o investimento. 

 
CADRO Nº 5.21. IDADE DOS PROFESIONAIS Á FRONTE DOS ESTABLECEMENTOS EN %. 
 % de locais 

menos de 30 0,00 

de 30 a 40 15,00 

de 40 a 50 20,00 

de 50 a 60 40,00 

de 60 a 70 10,00 

de 70 a 80 10,00 

máis de 80 5,00 

Enquisa de locais. Elaboración propia. 
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A escasa entidade das empresas do ámbito confírmase no emprego directo xerado, que 

unicamente acada 1,25 persoas traballadoras por establecemento, sendo o 68% autónomas 

e o 32% empregadas, cunha ratio de menos dunha persoa empregada por cada dúas 

autónomas. 

 
CADRO Nº 5.22. EMPREGO DIRECTO XERADO POLA ACTIVIDADE PRIVADA PRESENTE NO ÁMBITO EN 

%. 

EMPREGO. RÉXIME % de empregos 

Autónomo 68,00 

Traballador ou traballadora por conta allea 32,00 

Ratio. Conta allea/Autónomo 0,47 

POSTOS TOTAIS 25 

Enquisa de locais. Elaboración propia. 

 

A procedencia das persoas empresarias (ou responsables dos negocios) permite dar unha 

certa idea da capacidade do ámbito para atraer persoas emprendedoras e polo tanto da súa 

dimensión de centralidade. O 55% das propietarias ou propietarios residen no ámbito ou 

mesmo no propio edificio e so un 5% proveñen de fóra do municipio, polo que poderíamos 

deixar entrever un certo impacto do ámbito no conxunto da Vila, pero cunha importancia moi 

cativa ou mesmo nula máis aló dela. 

 
CADRO Nº 5.23. LUGAR DE RESIDENCIA DOS PROFESIONAIS Á FRONTE DOS ESTABLECEMENTOS EN 

%. 

LUGAR DE RESIDENCIA % 

No mesmo edificio 30,00 

Noutro lugar do casco 25,00 

En Cariño pero fóra do casco 40,00 

No municipio pero fóra da Vila 0,00 

Fóra do municipio 5,00 

TOTAL 100,00 

Enquisa de locais. Elaboración propia. 
 

A clientela e persoas usuarias 

 

O perfil da clientela dos negocios é un indicador da área de mercado dos mesmos, 

ilustrándonos sobre os fluxos xerados e o potencial dinamizador da zona. Cómpre ter 

presente a situación do ámbito e a situación dos elementos xerais de servizos do municipio, 

todos eles fóra da área incluída no presente plan. 

 

As porcentaxes do tipo de cliente segundo a clase de actividade, elaborada a partir da 

información dos propios establecementos, amosa o recollido no cadro seguinte. 
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CADRO Nº 5.24. TIPO DE CLIENTELA EN %. 

TIPO DE CLIENTELA % 

De temporada 5,00 

Esporádica 5,00 

Habitual 85,00 

Indeterminada 5,00 

TOTAL 100,00 

Enquisa de locais. Elaboración propia. 

 

A gran maioría describen a súa clientela como habitual, ata acadar valores do 85%. Esta 

clientela vese complementada puntualmente por outra esporádica e indeterminada, 

destacando o pouco peso da clientela de temporada nun entorno costeiro como o que nos 

ocupa. 

 

A existencia dunha forte compoñente de habitualidade nos compradores concorda cos 

modelos de negocio existentes, de perfil tradicional, de proximidade e con pouca proxección 

exterior, tanto física coma virtual. 

  

A proximidade e boa accesibilidade dalgunhas partes do ámbito, en especial da praza da 

Pulida, permite que a clientela maioritaria proveña do conxunto da Vila, e non sexa 

principalmente do propio casco, concentrando o conxunto da Vila o 59% do total. 

 
CADRO Nº 5.25. PROCEDENCIA DA CLIENTELA EN %. 

PROCEDENCIA DA CLIENTELA % 

Casco Vello 11,76 

Toda a Vila 47,07 

Municipio 17,65 

Comarca 5,88 

Visitantes e veraneantes 5,88 

Ns/Nc 11,76 

TOTAL 100,00 

Enquisa de locais. Elaboración propia. 

 

Esta lectura afonda na posibilidade de entender o ámbito do estudo como unha peza de certo 

impacto no conxunto da Vila, pero que de ningún xeito xoga un papel de centralidade no 

conxunto do municipio ou a comarca. 

 

Esta idea vese apoiada polos hábitos de compra habitual dos residente do ámbito, xa que a 

porcentaxe de residentes que fan compras habituais no casco e os que as fan en 

supermercado (todos eles fóra do espazo do Plan Especial), é case que idéntico, sendo 

levemente superior o de compras no propio barrio, reforzando esa noción xa comentada de 

comercio de proximidade. 
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De idéntico modo vemos como as compras máis esporádicas as realizan fóra do ámbito case 

o 97% do total, o que confirma a lectura xa comentada dunha oferta variada pero cativa, que 

non cubre tódalas necesidades dos residentes. 

 
CADRO Nº 5.26. LUGARES DE COMPRA DA POBOACIÓN RESIDENTE EN %. 

LUGAR COMPRAS % 

COMPRA HABITUAL 

 Supermercado 58,99 

 Praza de abastos 1,84 

 Tendas de barrio 67,74 

 Fóra de Cariño 0,92 

 Ns/Nc 0,92 

COMPRA ESPORÁDICA 

 No barrio 3,23 

 Noutras tendas de Cariño 17,97 

 Fóra de Cariño 28,11 

 Ns/Nc 30,88 

Fte.: Enquisa de Locais. Elaboración propia. 

 

En resumo podemos dicir que o Casco Vello conta cun tecido económico estable e de longo 

percorrido vital, que segue a servir como punto de abasto na compra habitual tanto a 

residentes como a veciños do resto da Vila, pero que non é capaz de cubrir o espectro de 

necesidades, amosando dinámicas de decaemento e pouco afán renovador. 

 

 


