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A ESTRUTURA URBANA E FUNCIONAL DO CASCO VELLO 
 

OS CARACTERES ESPACIAIS DA ESTRUTURA URBANA. ÁREAS HOMOXENEAS 

 

A estrutura urbana da Vila de Cariño está altamente condicionada polo seu soporte físico. O 

Casco Vello sitúase ao leste dunha chaira na antesala da Rada de Cariño buscando a 

protección fronte ao mar que proporciona a Punta do Castro e escalando levemente cara o 

norte en dirección a Gabieira, liberando así en orixe unha importante extensión plana 

bañada polo río Morela discorrendo en paralelo á praia. 

 

 
 

Trátase dunha evolución natural dende os diferentes asentamentos da Idade de Ferro cara 

un modelo vencellado á agricultura e sobre todo á pesca, situándose moi próximo ao 

fondeadoiro natural que se conformaba no extremo norte da praia á protección da Punta do 

Castro. 

 

 
Manzanario sobre planos previos para minutas de 1942. MDT05 2014. 

Fte: IGN. Elaboración propia. 
 

Esta posición a media ladeira entre a crista litoral e a depresión da praia, goberna os 

trazados viarios da Vila, buscando na maioría dos casos os trazados máis directos entre as 

cotas superiores e inferiores, servindo á par como vías de comunicación e de evacuación de 

augas, dada a pendente resultante de tal disposición. 
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A altimetría do ámbito varía entre os 7 e os 30m sobre o nivel do mar, acadando a cota 

máxima na parte norte da rúa do Campo e a mínima na Praza da Pulida, xa no encontro coa 

resto da Vila. 

 

Trátase polo xeral de trazados cunha pendente moderada e constante, máis acusada en 

rúas como a de San Bartolomé, cunha pendente media de arredor do 10%, ou máis tendida 

no eixe Centeás-Balbís, cunha pendente media do 6,7% relativamente constante. 

 

 

 
Evolución Hca. 1945-1956-1983-2004. 

Fte: IGN. Elaboración propia 

Estas pendentes redúcense considerablemente nos espazos máis ao sur do ámbito, 

próximos ao resto da Vila, á excepción da transición entre as rúa Castro de Arriba e Castro 

de Abaixo, as cales descenden abruptamente ata a cota 7 con rúas de pendentes superiores 

ao 25% que salvan desniveis de até 8 m en apenas 30 m. 
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Esta situación fai en xeral que a relación entre o Casco Vello e o resto da Vila estea 

fortemente condicionada, cun nexo importante a través da Praza da Pulida e que vai 

perdendo influxo conforme gañamos cota. Esa desvinculación faise moi patente na zona do 

Castro, a cal vive ás costas do espazo da praia a pesares da súa inmediatez en planta. 

 

En xeral o conxunto presenta certa unidade, a pesares do cal é posible determinar espazos 

con diferentes condicións, tanto morfolóxicas como de contido, mais sen chegar a conformar 

pezas segregables entre si. Estes ámbitos delimítanse a partires das súa relación cos que 

son os principais elementos estruturantes do conxunto: dunha banda o bordo litoral, as 

prazas da Mariña e da Pulida, a Igrexa de San Bartolomé, o espazo do castro e doutra os 

grande lineais que percorren o conxunto edificado. 

 

Os primeiros configuran os principais baleiros públicos da trama, esponxándoa e 

xerarquizándoa, e os segundos permiten pequenas expansións que matizan ben un gran 

lineal como é a rúa do Campo, ou ben dan remate un rueiro de máxima compacidade como 

é o espazo delimitado polas rúas do Campo, Carme, San Bartolomé e Rosario. 

 

 
Análise dos elementos estruturantes da trama sobre ortofotografía PNOA2017. 

Fte: IGN. Elaboración propia 
 

Xunto a estes fitos existen un conxunto de rúas de maior entidade que pola súa lonxitude 

e/ou pola súa sección, nos permiten albiscar un total de tres ámbitos, que se ben non 

conforman pezas illadas e netamente diferenciadas, si presentarán características propias. 

 

O primeiro dos ámbitos sería a banda central, da Praza da Pulida á rúa San Bartolomé, con 

rúas que ían da praia aos cantís do norleste e que quedaban atravesadas unicamente pola 

rúa do Carme, antes tamén chamada do Comercio, configurado como único eixe transversal 

da zona e que poñía en contacto a Praza da Mariña coa zona do Casto. A evolución da Vila 
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e a diferencial relación que tivo este ámbito con ela, permite a día de hoxe mesmo falar de 

dous espazos diferenciables. 

 

Por unha parte a contorna da Praza ou Porta da Pulida, o espazo de maior actividade 

económica e posiblemente o de maior contacto co resto da Vila. Podería delimitarse como 

espazo comprendido dende a propia praza da Pulida ate a da Mariña e o eixe conformado 

polas rúas do Pilar e Santo. Conforme ascendemos cara os cantís, nos cuarteiróns 

delimitados polas rúas Angustias, Crecente Veiga, Rosario e do Campo, a actividade xa 

decrece e se remata o conxunto no encontro deste eixes co bordo litoral e o Pósito, lugar de 

importante actividade pesqueira no pasado. 

 

Por outra banda, ao norte deste ámbito aparecería o segundo dos ámbitos, o cal estaría 

conformado polo tres grandes lineais do conxunto, as rúas Santa María, Centeás e do 

Campo ata o seu cruce coa rúa Rosario, tendo como límite inferior a Praza da Mariña ou das 

Cadeas. 

 

Trátase dun ámbito caracterizado por longas rúas eminentemente residenciais que 

funcionan a modo de muralla, conformando traseiras claras e ben definidas, sendo o 

resultado da colmatación en ambas marxes dos camiños que dende o Pósito e a Praza da 

Mariña nacían cara o cemiterio e o Cabo Ortegal, proceso que non se completou ata xa ben 

avanzado o século XX. No seu interior aparecen os principais baleiros delimitados dentro do 

ámbito (xunto co da rúa Castro) e que teñen na Igrexa de San Bartolomeu e a súa contorna 

o elemento central. 

 

Finalmente ao leste atopamos a zona do Castro, composto polas rúas Castro de Arriba e 

Castro de Abaixo. Dúas trazas eminentemente paralelas que se atopan no extremo surleste 

e que presenta unha maior esponxamento da trama, cunha alta proporción de espazo 

baleiro privado. 

 

En base ao anterior podemos falar dunha Vila de orixe mariñeiro que se desenvolve nunha 

aba protexida dos ventos polos altos cantís e o castro e que chega ata varadoiro natural na 

parte norte da actual praia de Cariño. Este asentamento, apoiado en rúas sensiblemente 

paralelas está artellado cun conxunto de prazas ao redor das que se organiza o comercio e 

o abastecemento de auga. 

 

Á vez que este espazo se vai colmatando comeza un proceso de expansión a través dos 

camiños que dende el nacían, e que virían a conformar as rúas do Campo, Centeás, Castro 

de Arriba e Castro de Abaixo, eixes de importante lonxitude entre os que se xerarán novos 

baleiros que pouco a pouco se irán ocupando ate chegar á situación actual. 
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Ortoi
maxe PNOA 2017 

Fte.: IGN 
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RELACIÓN COAS DISTINTAS PEZAS DA VILA 

 

A relación co resto do espazos da Vila ben fortemente marcado polas condicións que mostran 

os diferentes límites do mesmo. Polo norte limita co espazo do Cemiterio e coas estribacións 

que levan ao alto do Monte Castrillón en primeira instancia e posteriormente os cumios da 

Serra da Capelada que remata no Cabo Ortegal, polo que a trama urbana remata á parte que 

o propio ámbito. 

 

Ao oeste a rúa Santa María exerce de bordo, aparecendo dúas traveseiras á mesma, as rúas 

Aguillóns e Landín Carrasco, as cales desenvolven a malla viaria en ambos casos, pero só a 

segunda delas é actualmente soporte de trama edificada, configurándose como un lineal que 

nace da Praza da Mariña en dirección oeste e define dunha sorte de camiño de cota no límite 

superior da chaira previa á praia, co que se intersecan as diferentes rúas que nacen da fronte 

litoral, xerando un gran baleiro intersticial. 

 

 Vista 
oblicua do conxunto da Vila. 

Fte: Google Earth 

 

Pola outra banda o límite leste o conforma o propio bordo litoral, bastante abrupto e rochoso, 

o que impide o contacto coa auga agás na Praia do Peiral situada no extremo norte do 

ámbito. 

 

Finalmente o ámbito limita ao sur coa rúa Manuel Fraga Iribarne, eixe principal da Vila 

moderna e continuación directa da DP-6121, á cal se vincula a través de diferentes 

traveseiras que van cosendo puntualmente o conxunto. Dada a cativa sección das mesmas e 

a forte pendente das situadas máis ao leste, como xa se comentou, fan que sexa a rúa Balbís 

a través da Praza da Pulida o único nexo de certa entidade para co resto da Vila, 

referendando o xa comentado desvencellamento do Casco Vello. 
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ESTRUTURA DA PROPIEDADE  
 

ANÁLISE DO PARCELARIO 

 

A estrutura parcelaria do Casco Vello de Cariño é o resultado das condicionantes da súa 

orixe, a súa evolución histórica e as pegadas do territorio. Trátase, con carácter xeral, dun 

tecido que conserva a súa morfoloxía orixinaria en moi grande medida, con apenas 

alteracións puntuais das parcelas de nova creación, derivadas en moitos casos de 

subdivisión interna de pezas maiores (mesmo construídas) e agregacións puntuais para a 

construción de novas edificacións contemporáneas. 

 

 
Parcelario sobre ortoimaxe do PNOA 2017 

Fte: IGN. Dirección General del Catastro 
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Dentro do conxunto afectado polo presente plan, podemos diferenciar entre os tecidos do 

sistema central de rúas paralelas que van do Campo cara a rúa Fraga Iribarne e aqueles 

tecidos que medraron a carón das vías de comunicación que do espazo central dimanaban 

nas diferentes direccións. 

 

Nesta banda central, completamente colmatada, as parcelas aséntanse en ringleira, con 

anchos medios e pouca profundidade, xerando cuarteiróns alongados e estreitos, tanto que 

en ocasións as edificacións son pasantes. É por isto que en todo esta área central, non existe 

a penas espazo baleiro privado, polo que a meirande parte das edificacións contan con ata 

tres muros medianeiros. 

 

 
Parcelario sobre ortoimaxe do PNOA 2017 

Fte: IGN. Dirección General del Catastro. 
 

Nos ámbitos situados a norte e leste do central, como resultado dos crecementos lineais, 

aparecen parcelas longas e estreitas que dan lugar a cuarteiróns de gran dimensión tanto en 

lonxitude como en superficie. 

 

As parcelas están ocupadas por edificación na práctica totalidade, contando en parte delas 

con espazos baleiros na traseira. Estes espazos deron lugar en moitos casos a expansións, 

polo que algunhas das parcelas foron colmatadas. 

 

Así mesmo, debido a distancia entre os eixes dos diferentes lineais, en especial entre Campo 

e Centeás, tiveron lugar procesos de densificación do cuarteirón, aproveitando camiños, 

corgas, e venelas para redefinir e ocupar o espazo interior, abríndose vías de certa 

importancia, como as Travesías de Centeás, de Crecente Veiga ou as de Campo; servindo a 

día de hoxe de soporte a numerosas vivendas. 
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A dureza do medio e posiblemente a necesidade de manter libres os espazos ao oeste da 

área central, favoreceu un asentamento moi denso, cunha enorme atomización da 

propiedade, dando lugar a parcelas de tamaño realmente reducido, sendo case o 80% inferior 

a 100 m2 e co 45% mesmo por baixo dos 50 m2. 

 

Trátase dunha situación tan extrema que atopamos preto de medio centenar de parcelas con 

25 m2 ou menos, contando ao redor da metade das mesmas cun inmoble de uso residencial. 

 

A distribución dos tamaños de parcela reflite con certa claridade os ámbitos comentados, o 

como os procesos de xénese de cada un dos tecidos manteñen unha importante 

prevalecencia na estrutura actual da propiedade. 

 
CADRO Nº 7.1. TAMAÑOS DO PARCELARIO EN %. 

Área m2 % 

<25 6,82 

25<x<50 37,42 

50<x<100 34,45 

100<x<250 18,71 

250<x<500 1,98 

>500 0,62 

Total xeral 100,00 

Elaboración propia. Fte: Catastro. 

 

Alén do tamaño, tense tamén analizado a fronte de parcela, entendida como un dos 

parámetros determinantes da mesma, arroxando tamén datos de importancia. 

 

No conxunto da área delimitada dentro do Plan Especial, a fronte media cara a rúa é de 9,28 

m, o que puidera parecer bastante xeneroso, máis se atendemos pormenorizadamente aos datos, 

veremos que o 75% das parcelas teñen unha fronte inferior as 12 m e mesmo un 36% do 

total teñen frontes inferiores aos 6 m, o que deixa espazos interiores por baixo dos 5 m nun 

terzo das edificacións do conxunto. 

 

Ao respecto da fronte cabería facer unha subdivisión do espazo, alternativa á xa comentada, 

posto que como se pode ver na imaxe que acompaña, a meirande parte das edificacións con 

máis de 12 m de fachada concéntrase na parte baixa do espazo central, dándonos pistas 

tamén sobre a estrutura socioeconómica de partida, en contraposición a anchos de parcela 

moi variable e maioritariamente inferiores no resto do ámbito do Plan, salvo contadas 

excepcións, como a do Pósito ou as propiedades da Igrexa na contorna do templo de San 

Bartolomé. 
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Estrutura da propiedade segundo a súa superficie 

Fte. Dirección General del Catastro. Elaboración propia 
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Parcelas segundo dimensión da súa fronte 

Fte. Dirección General del Catastro. Elaboración propia 
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OS VALORES INMOBILIARIOS NO ÁMBITO DO PLAN 

 

Na análise dos valores inmobiliarios, tómase como referencia a Orde do 29 de Decembro de 

2014 da Consellería de Facenda, coas súas actualizacións, que desenvolve o medio de 

comprobación de valores de prezos medios de mercado na Comunidade Autónoma. 

 

A orde presenta unha elaboración complexa na que se teñen en conta os custos 

fundamentais: solo, construción e gastos/beneficios de promoción establecendo valores 

medios para os usos máis comúns, os característicos dominantes, vivenda e industrial. 

 

Así, precísanse índices particulares para o usos propios de vivenda, oficina e comercial, 

recollendo matices intrazonais que reflictan a repercusión da tipoloxía edificatoria, a calidade 

residencial ou a situación, servindo para aproximar os valores medios establecidos para o 

conxunto de Cariño. 

 

Excepcionalmente no caso do ámbito delimitado polo Plan Especial, o índice de repercusión 

para os tres usos característicos é uniforme zona a zona, polo que se presenta un único 

plano que o reflite. 

 

Da análise da súa distribución podemos entrever que a relación co resto da Vila é 

determinante nos valores do solo, mesmo por riba da relación visual directa co mar, 

destacando os espazo entre as prazas da Mariña e da Pulida e as rúas Centeás e San 

Bartolomé, a primeira delas como prolongación natural do espazo de maior centralidade e a 

segunda como o eixe mellor comunicado coa parte baixa da Vila. 
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Índice de repercusión dos valores inmobiliarios por rúa 

Fte. Dirección General del Catastro. Orde Xunta 29/12/2014. Elaboración propia 
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Índice de repercusión dos valores inmobiliarios por parcela 

Fte. Dirección General del Catastro. Orde Xunta 29/12/2014. Elaboración propia 
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AS PROPIEDADES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS 

 

A pesares de tratarse do cerme do asentamento do Cariño moderno, o casco non conta cun 

número relevante de propiedades públicas ou institucionais, en boa parte debido á 

oportunidade que supuxo o recheo da fronte marítima e a pouco historia moderna coa que 

conta a institución municipal. 

 

É por isto que pese a ser un eixe de traballo importante nos procesos de xestión e activación 

dos cascos históricos, non xogará un papel importante no futuro inmediato, polo que non 

cómpre facer unha análise pormenorizada dos inmobles es solares adscritos a institucións 

públicas ou privadas. 

 

Dito isto, si existe un parcelario miúdo, de titularidade municipal, no límite leste do Casco 

Vello -entre este e o cantil-, que conforma actualmente un conxunto de pequenas hortas 

vinculadas aos usos residenciais contiguos e que supoñen unha oportunidade de cara á 

formalización dun parque nesta zona dos Atallos. Ocupan unha superficie aproximada de 

4.000 metros cadrados. 

 

Deste xeito o encontro da trama urbana co cantil, pese á súa relación complexa, configúrase 

hoxe en día como un espazo de oportunidade a valorar, tanto a través da permeabilidade do 

espazo do castro, como no mantemento da estrutura territorial agraria característica nos 

Atallos, e máis aló coa relación co actual cemiterio. 
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Parcelas de titularidade municipal na zona dos Atallos 
Fte. Servizos técnicos municipais. Elaboración propia 
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O RÉXIME DE PROPIEDADE DA EDIFICACIÓN 

 

A análise do réxime de propiedade realizouse sobre o conxunto dos edificios que compoñen 

o casarío, distinguindo entre os edificios anteriores ao 1960 e os edificios novos. O dato 

obtívose de enquisas directas para máis da metade dos edificios que compoñen o casco, 

polo que se considera máis que suficiente para facer extensivos os datos a un 

comportamento xeral do global do ámbito. 
 

No conxunto do ámbito, o réxime de propiedade dominante é o de Única Persoa Física, 

sendo o réxime do 89,69% dos edificios dos que se dispón de información, cuestión de 

grande importancia á hora da posta en marcha de accións rehabilitadoras, posto que dito 

réxime facilita tanto a xestión como a propia execución das mesmas. 
 

Respecto ao resto de formas de propiedade a tenza Única en Indiviso, cun 6,70% do total, e 

á única que destaca do conxunto, tendo especial impacto no edificios anteriores ao ano 60, 

onde representa algo máis do 8% do total. 
 

CADRO Nº 7.2. RÉXIME DE PROPIEDADE E IDADE DOS EDIFICIOS. 

TENZA E IDADE DOS EDIFICIOS % de edificios antigos % de edificios novos % total 

Comunidade de propietarios 0 3,73 1,55 

Institución 0,88 1,24 1,03 

Pública 0,44 0,00 0,26 

Única en indiviso 8,37 4,35 6,70 

Única en sociedade privada 0,88 0,62 0,77 

Única persoa física 89,43 90,06 89,69 

Total 100 100 100 

Fte.: Elaboración Propia. 

 

No que respecta ao tipo de edificación, se atendemos á distribución de tipos das edificacións 

residenciais en función da antigüidade, vemos como loxicamente, a maior presenza de 

edificacións colectivas dáse entre os edificios posteriores ao ano 60, aínda que en todo caso 

con valores moi baixos, menos dun 9% nos novos e apenas un 1,7% nos anteriores ao ano 

60. 
 

CADRO Nº 7.3. TIPO E IDADE DOS EDIFICIOS. 

TIPO EDIFICIOS % de unifamiliares % de colectivos Total 

Edificios antigos 98,27 1,73 100,00 

Edificios novos 91,41 8,59 100,00 

Total de edificios 95,61 4,39 100,00 

Fte: Elaboración Propia. 

 

En termos xerais vemos como a vivenda unifamiliar e absolutamente dominante, con máis do 

95% do total, o que unido a unha tenza maioritariamente de Persoa Única, configura unha 

realidade bastante homoxénea sobre a que plantear estratexias de rehabilitación. 
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Réxime de propiedade 

Fte. Traballo de campo. Elaboración propia 


