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O SISTEMA DE EQUIPAMENTOS E ESPAZOS LIBRES 
 

O SISTEMA DE EQUIPAMENTOS 

 

O ámbito do Plan Especial, a pesares de ser o espazo de orixe histórica da Vila de Cariño, 

non dispón da maior parte dos equipamentos cos que conta o termo municipal, situándose os 

máis representativos na contorna do ámbito, principalmente na fronte portuaria e da praia. A 

súa recente segregación de Ortigueira está na orixe desta situación. 

 

No ámbito do Plan Especial só existe un tipo de equipamento de titularidade municipal de 

servizos múltiples, o edificio do antigo Concello; así como un equipamento relixioso de 

titularidade institucional da Igrexa Católica, a parroquial de San Bartolomeu. 

 

  
 

A carencia de equipamentos no ámbito do Casco Vello supón unha perda de atracción focal 

dentro da Vila, facendo que non conte cunha posición de centralidade dentro da mesma. 

 

Para a análise das dotacións existentes no ámbito do Plan Especial, recóllense os datos 

aportados polo Concello a este respecto e os procedentes da documentación do Plan Xeral 

vixente. O seguinte cadro mostra os equipamentos existentes. 

 
CADRO Nº 10.1. EQUIPAMENTOS EXISTENTES 

TIPO 
Unidade 

edificatoria 
Dotación Titularidade Código Superficie m2 

Servizos Múltiples 1140720 Antigo Concello PB SM 142 

Relixioso 1241601_01 Igrexa parroquial IN R 447 

TOTAL     589 

PB: Público, IN: Institucional, * Sistema Xeral 
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O SISTEMA DE ZONAS VERDES E ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS. 

 

O sistema dotacional de espazos libres e zonas verdes está composto por cinco espazos 

públicos diferenciados da estrutura da rede viaria e que conforman na súa maioría prazas 

públicas de diferentes tamaños. Non existen dentro do ámbito zonas verdes propiamente 

ditos. 

 

Os espazos libres situados no ámbito do Plan Especial do Casco Vello son a Praza da 

Pulida, a Praza da Mariña, a Praza da Fonte dos Santos, a Praza da Fonte do Campo e a 

Praza do Pósito. Exceptuando o carácter e o uso histórico dos espazos das prazas da 

Pulida e da Mariña, os restantes espazos confórmanse como ancheamentos viarios nas 

contornas de elementos singulares coma fontes ou o conxunto parroquial. 

 

 
 
CADRO Nº 10.2. ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS 

Nome Superficie m2 

Praza da Pulida 1.114 

Praza da Mariña 834 

Praza da Fonte dos Santos 203 

Praza da Fonte do Campo 82 

Praza do Pósito 281 

TOTAL 2.514 
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RELACIÓN CO SISTEMA DOTACIONAL DE FÓRA DO ÁMBITO 

 

A carencia de equipamentos e zonas verdes dentro do ámbito do Plan Especial, constatada 

nos apartados anteriores, determina que os habitantes do Casco Vello empreguen 

necesariamente as dotacións localizadas fóra do ámbito do Plan. 

 

 
Localización das dotacións públicas da Vila en relación co ámbito do Plan Especial 

 

Así, o CEIP Fraga Iribarne, centro de educación infantil e primaria de Cariño, localízase ao 

sur da Vila a algo máis dun quilómetro do centro do Casco Vello, o que pode supoñer un 

desprazamento a pé duns 15 minutos. 
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Pola súa parte, o Instituto de ensinanza secundaria, localízase ao noroeste da Vila, a unha 

distancia similar do centro do Casco Vello. 

 

Outros equipamentos como a casa da cultura que contén a biblioteca localízase no entorno 

do CEIP ou o centro de saúde que da servizo ao todo o municipio, sitúase no paseo litoral, a 

500 metros do ámbito do Plan Especial. 

 

No que respecta as zonas verdes e zonas de xogos infantís máis próximas ao ámbito, 

serían as localizadas no Paseo, entre a avenida da Paz e a praia, carecendo o ámbito 

actualmente de zonas verdes públicas de calidade. 


