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AS INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS URBANOS 
 

SERVIZOS INFRAESTRUTURAIS 

 

Os servizos de abastecemento e saneamento, enerxía eléctrica e iluminación, e telefonía, 

compoñen o conxunto de redes de infraestruturas que posúe o ámbito do Plan Especial 

como se describen nos planos de información. Estes, se ben teñen un nivel de cobertura 

completo, presentan un estado de deterioro desigual en función da súa antigüidade. Non 

existe dentro do ámbito subministro de gas. 

 

Abastecemento de auga 

 

A principal ETAP de Cariño localizase en Castro, ao suroeste do termo municipal. As 

captacións principais que serven a esta estación depuradora son as de Cabaneiro e Loías 

no río Lourido e a de Maciñeiras no rego de Lodeiro. Dende a ETAP e o depósito cabeceira 

de O Castro cunha capacidade de 1.500 m3 sérvese aos depósitos de Vilar e de Vila ao 

norte do núcleo e completase a aportación ao depósito cabeceira de Tortela con capacidade 

para 600 m3 de auga que tamén se serve das captacións de Maguleiro e Bacariza (auga 

previamente tratada na ETAP de Tortela). 

 

Dende o depósito de Castro sérvese igualmente ao depósito de Campo do Monte cunha 

capacidade de 120 m3 dende o que se abastece á zona e A Pedra e A Ortigueira e ao 

núcleo de Figueiroa. 

 

A rede de distribución de abastecemento dentro do ámbito, a excepción das conducións 

recentemente renovadas por estar en rúas reurbanizadas, son na súa maior parte de 

fundición ou fibrocemento. Os novos treitos estanse executando en PE ou PVC. 

 

A rede principal dentro do ámbito esta formada por conducións de fibrocemento con 

diámetro 100 e de fundición con diámetros entre 175 e 150. Ademais está renovada a rede 

que baixa pola rúa Santa María con polietileno de diámetros 200 e 150. A rede máis miúda 

sérvese con conducións de fundición, fibrocemento e polietileno con diámetros de 50, 60, 75 

e 80. 
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Esquema do sistema de abastecemento de auga de Cariño 

Fte: Protocolo de Autocontrol de abastecemento de Cariño. Servizo Municipal de Augas 

 

Saneamento da auga 

 

O sistema de saneamento do municipio de Cariño descansa na presenza dunha depuradora 

que atende ao ámbito urbano da Vila e ás parroquias de Cariño, A Pedra e Sismundi (EDAR 

de Cariño). 

A rede de saneamento existente é maioritariamente de tipo unitario tanto nas redes locais e 

ramais interiores como nos colectores xerais principais da rede municipal se ben existen 

treitos con rede separativa. 
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O colector principal que une as redes secundarias coa depuradora e posterior punto de 

vertido, é unha condución de fibrocemento de diámetro 600 que discorre pola avenida da 

Paz. 

 

A EDAR de Cariño púxose en funcionamento no ano 2010. A planta foi deseñada para tratar 

2.067 m3/día e cunha capacidade de 8.268 habitantes equivalentes. 

 

A rede de saneamento no ámbito do Plan Especial está formada, na súa maior parte por 

conducións de formigón con diámetros entre 300 e 550 sendo maioritaria a presenza de H-

300 no sistema de saneamento do ámbito. Tamén existe algún treito de propileno (PP-315) 

e de PVC. 

 

Esta rede de saneamento organízase de forma independente na parte surleste do ámbito e 

na parte noroeste. Así, rúa do Campo, que combina conducións de H-300 e H-400 con PP-

315, verte a través da rúa dos Santos mediante tubaxe de PP-315 ao colector de H-400 de 

discorre pola rúa Fraga Iribarne. O resto das rúas desta parte surleste do ámbito do Plan 

Especial, (rúas do Pilar, Santa Apolonia, dos Remedios, San Bartolomé, Antiga, Castro de 

Abaixo e Castro de Arriba) verten ao mesmo colector H-400 da rúa Fraga Iribarne que leva 

as augas residuais á EDAR. 

 

Na zona noroeste do ámbito a rede de saneamento é maioritariamente de formigón con 

diámetro 300 e algún treito de propileno de diámetro 315 (rúa Crecente Veiga) e PVC con 

diversos diámetros en treitos da rúa do Rosario e do Pilar. 

 

Esta zona noroeste verte a través dunha tubaxe de formigón de diámetro 550 pola praza da 

Mariña e rúa Balbís para conectar pola rúa San Xiao con canalización de propileno de 

diámetro 315 co colector principal da avenida da Paz. 

 

No ámbito do Plan Especial, existe rede de pluviais nas rúas do Campo, Crecente Veiga, 

dos Santos, do Carme, do Rosario, do Pilar e Praza da Pulida. 
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Outras infraestruturas 
 
- Electricidade e iluminación pública. 

 

Esta infraestrutura caracterízase, en xeral, pola súa razoable adecuación ás demandas 

dos usuarios. A rede de media tensión conecta cos centros de transformación dos que se 

serve a rede de baixa tensión que amosa tendido aéreo maioritario coas acometidas en 

fachada, o que supón a excesiva profusión de tubos e cables. 

 

A rede de iluminación pública conta cun total aproximado de 218 puntos de luz. Ao redor 

do 40% deles son apliques ou báculos antigos. Os puntos de luz clasifícanse dentro do 

ámbito do Plan Especial en apliques antigos e convencionais, báculos antigos e 

convencionais, luminarias monumentais dirixidas e balizas. 

 

- Infraestruturas de telecomunicacións 

 

O servizo actual realízase en parte mediante tendido aéreo que, unido aos cables da rede 

de subministro de enerxía eléctrica e de iluminación pública, provoca as conseguintes 

alteracións ambientais cando se soporta nas fachadas das edificacións e nos pasos 

aéreos. 
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INTEGRACIÓN AMBIENTAL DAS INFRAESTRUTURAS 

 

Tal e como se indicou con anterioridade, o principal problema de integración ambiental no 

Casco Vello de infraestruturas básicas (máis aló de problemas de carácter propiamente 

infraestrutural por deficiencias do servizo como é o caso da rede de saneamento), ten que ver 

coa integración no espazo público urbano das instalacións de cable, que producen afeccións 

ambientais e visuais que distorsionan a percepción do espazo público, contribuíndo 

negativamente na apreciación da escena urbana e que, en ocasións, supoñen alteracións dos 

elementos valorables das edificacións. 

 

A necesaria ordenación conxunta dalgunhas redes de servizo de infraestruturas, 

particularmente as referidas ás de telefonía e telecomunicacións, pero igualmente as relativas 

aos servizos de electricidade e iluminación, debe ter en consideración non soamente a 

atención dos aspectos propiamente infraestruturais necesarios para garantir adecuadamente 

a prestación do servizo, senón igualmente atendendo a que dita prestación non debe 

realizarse a costa de que se presenten situacións abusivas respecto da utilización dos 

elementos que compoñen o espazo público. 

 

Neste sentido, os problemas provocados pola superposición de tendidos aéreos, cables 

grampados de distintas clases e servizos, a superposición de caixa de acometida ou 

distribución de diverso tamaño e fisionomía, localizadas indiscriminadamente nas fachadas 

das edificacións, deben ser entendidos non só como un problema estético, senón igualmente 

como un importante problema infraestrutural; e a súa resolución debe facerse baixo estrictos 

criterios de integración urbana e visual da infraestrutura. 

 

A continuación preséntanse, a modo de exemplo, unha serie de imaxes das afeccións ao 

espazo público provocadas pola inadecuada integración ambiental das infraestruturas. 

 


