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O TRÁFICO, O TRANSPORTE E A MOBILIDADE 
 

A SITUACIÓN DO CASCO VELLO E A SÚA ACCESIBILIDADE 

 

Como xa comentamos, a Vila atópase fortemente desconectada das rede de comunicación 

de tráfico rodado, tanto de primeira como de segunda orde, e cun único enlace á rede 

ferroviaria de vía estreita a 10 km. 

 

É por isto que a única infraestrutura que a conecta é unha estrada de terceira categoría, a 

DP-6121, pertencente á rede Provincial, e que tras enlazar coa autonómica AC-862 e a uns 

30 km máis, lle permite acceder a unha vía de alta capacidade, a A-64 Vilalba-Ferrol. 

 

Deste xeito os principais eixes do país quedan a distancias de 75 km para a A-8, 87 km no 

caso da A-6 e 50 km a AP-9, o que dificulta moito a comunicación cos principais centros de 

actividade e servizos, así como cos aeroportos e portos de maior importancia. 

 

 
Cariño respecto da rede viaria principal. 

Fte.: Google Earth. 
Deste modo podemos dicir que Cariño esta fóra dos principais fluxos en calquera das 

escalas analizables. Dita situación podería mudar parcialmente en caso de consolidarse o 

eixe CG-1.3/CG-2.3 que uniría dende a AG-64 San Sadurniño ata a N-642 en San Cibrao, e 
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que abriría a posibilidade de contar cunha vía de alta capacidade, mesmo convertible en 

autovía a pouco máis de 10 km. 

 

Esta infraestrutura atópase neste momento estancada, con só 17 km en funcionamento 

(repartidos en dous tramos) e un terceiro de 17 km en redacción de proxecto, aínda moi 

lonxe dos case que 82 km planteados no proxecto. 

 

Independentemente da evolución da rede viaria xeral, a relación do Casco Vello a nivel de 

mobilidade rodada está marcada principalmente pola súa propia morfoloxía urbana, xa que 

entre a escasa sección das súas rúas e súa posición con respecto ao resto da Vila, o 

número de accesos rodados de calidade posibles é case nulo, máis aló de accesos puntuais 

ás prazas da Mariña e da Pulida ou á rúa do Campo, sendo extremadamente complexo e 

mesmo inviable a circulación na maior parte da trama restante. 
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A REGULACIÓN DO TRAFICO RODADO E PEONIL 

 

As condicións físicas da estrutura viaria condicionan fortemente o sistema circulatorio do 

conxunto, tanto pola súa dimensión como polas súas pendentes, xerando espazos 

unicamente útiles para a mobilidade peonil, en casos mesmo a través de escaleiras. 

 

Dende o punto de vista rodado, o acceso ao ámbito realízase principalmente dende a rúa do 

Campo ao norte, as Aguillóns e Landín Carrasco ao oeste e as rúas Balbís e San Bartolomé 

dende o sur, contando unicamente cun complicado acceso no leste a través da rampla da rúa 

Castro de Abaixo. 

 

Este conxunto de accesos teñen certa continuidade no interior do conxunto a través das rúa 

do Campo e Santa María dende o norte, Balbís (e posteriormente Centeás) dende o sudoeste 

e a propia San Bartolomé dende o sur, enlazando no extremo con do Campo. O acceso de 

Castro de Abaixo conduce con moitas dificultades ás rúas Castro de Abaixo e de Arriba, 

conectadas co resto da malla a través de pasos moi estreitos das rúas Antiga e Sol, o que 

practicamente segrega a nivel rodado este espazo do resto do ámbito do Plan. 

 

Cómpre comentar que o ámbito atópase no percorrido natural entre a avda. Constitución / rúa 

Fraga Iribarne e a punta do Cabo Ortegal, existindo soamente dúas alternativas viables para 

evitar atravesalo con vehículo rodado, e ambos bastante alonxados do centro e con escasa 

xerarquía viaria, o que fai que un importante número dos desprazamentos sexan soportados 

pola trama viaria do Casco Vello. 

 

A situación é especialmente clara no tránsito do Cabo cara a avda. Constitución, xa que o 

entronque coa rúa Santa María é moi pouco claro e a tendencia natural é a de continuar polo 

rúa do Campo, o que conduce e moitos dos vehículos ao corazón do ámbito. 

 

A plataforma única domina a práctica totalidade do espazo público, a excepción de tramos da 

rúa do Campo e a Praza da Pulida, presentando neste espazos beirarrúas moi por baixo dos 

1,8 m libres mínimos esixidos aos efectos de cumprimento da lexislación de accesibilidade, 

acadando anchos ao redor do metro libre, xa que a iluminación da vía aparece polo xeral nas 

fachadas da edificacións. 
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O espazo central do ámbito, a banda comprendida entre as rúas Crecente Veiga-Balbís e 

San Bartolomé está dominado por rúas moi estreitas, de anchos escasamente capaces de 

albergar un vehículo e sen ningún tipo de segregación entre fluxos rodados e peonís, 

existindo numerosos estreitamentos e xiros que dificultan a circulación mesmo en sentido 

único. 

 

Dada a escasa sección do viario, a práctica totalidade das rúas funcionan xa como sentido 

único, agás puntuais excepcións como a rúa do Pilar, o tramo nordeste da rúa Antiga ou as 

de Castro de Arriba e de Abaixo. Cabe destacar o caso da rúa Párroco Crecente Veiga, que 

conta con dobre sentido de circulación entre a Igrexa e a rúa do Campo e sentido único 

ascendente no resto, cuestión que tamén se reproduce na rúa do Rosario, mudando de dous 

a un sentido no se encontro coa rúa Angustias. 
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En xeral podemos falar polo tanto dunha moi mala accesibilidade rodada no conxunto, 

exceptuando certos espazos como as prazas da Pulida e da Mariña ou a Igrexa, que si 

contan con accesos claros e de ancho razoable. Así mesmo, as rúas do Campo, Centeás e 

Santa María, onde a regulación é clara e o ancho de vía suficiente, a mobilidade rodada pode 

convivir con certas garantías cos tráficos peonís existentes no ámbito. 

 

No resto do espazo de análise, o complexo da morfoloxía viaria, sen xerarquía clara e con 

numerosos estreitamente, unido a unha escasa e pouco clara sinalización dos percorridos 

óptimos, fai que sexa moi complicada a circulación rodada a día de hoxe no conxunto, tanto 

para os usuarios residentes como para o visitantes, os cales non son quen de atravesar o 

ámbito con garantías. 

 

Pola súa banda a rede peonil limítase á beirarrúas xa comentadas e a compartir plataforma 

no resto da malla, quedando reservados en exclusividade os espazos con largos inferiores 

aos 2 m. Trátase polo tanto dunha rede variable nas súas dimensión e cunhas prestacións 

altamente dependentes do bo comportamento dos usuarios de vehículo privado, xa que a 

meirande parte da mesma comparte o espazo co vehículo, non existindo reguladores de 

velocidade, pasos de peón ou ningún outro tipo de marca viaria que lle aporte prioridade en 

ningún punto. 
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Rede viaria e aparcamento. Fte. Elaboración propia 
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APARCAMENTO DE VEHÍCULOS 

 

No Casco Vello existe unha oferta de prazas de aparcamentos de uso libre, tanto vencellados 

ao viario como en diferentes espazos destinados especialmente ao estacionamento. 

 

No traballo de campo censáronse un total de 60 unidades de aparcadoiro, das cales 45 

prazas atópanse no viario público, concretamente na rúa do Campo, a única que permite o 

estacionamento formalizado dentro do ámbito, e todas elas sen ningún tipo de réxime de 

regulación, 40 das mesmas en liña e 5 en espiga na miradoiro do Pósito. 

 

As prazas restantes atópanse na Praza da Pulida, cun total de 15, sinalizada con marcas 

viarias azuis, polo que están sometidas a regulación horaria, ao igual que as existentes nas 

rúas Constitución e Fraga Iribarne, xa fóra do ámbito. 

 
CADRO Nº 13.1. ESTACIONAMENTOS POR RÚA 

RÚA PRAZAS 

Do Campo 40 

Miradoiro do Pósito 5 

Praza da Pulida 15 

TOTAL 60 

Fte.: Elaboración propia. 

 

Dentro do ámbito existen numerosos punto onde os usuarios estacionan ou aparcan un ou 

dous vehículos, pero non son en ningún caso estacionamentos formalizados ou 

regularizados, sendo resultado da mala praxe por parte dos condutores, dificultando a 

circulación e mesmo inhabilitando por completo algunhas das vías de menor sección e 

demanda circulatoria. 

 

Si atendemos ao número de vehículos censados no ámbito vemos que hai un total de 608, 

dos cales a maioría son turismos (482), representando un total do 80% do censo. Así mesmo 

destaca o elevado número de camións, que representan case o 10% do total, ao igual que os 

vehículos de 2 rodas, que acada o 13% do total. 

 

CADRO Nº 13.2. CENSO DE VEHÍCULO E ESTIMACIÓN NO ÁMBITO DO PLAN 

Ámbito // unidades Camión Ciclomotor Motocicleta Turismo Tractor Remolque 
Semi 

remolque 
TOTAL 

Ano 2018 50 48 31 462 9 7 1 608 

Fte.: Censo de Vehículos da Deputación da Coruña. 

 

Contrapoñendo estes datos, vemos que o número de vehículos teoricamente existentes no 

ámbito excede con moito as prazas de estacionamento dispoñibles, un total de 548 unidade 

máis que prazas de libre acceso no espazo público. 
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Este déficit pode verse parcialmente paliado polos 40 inmobles dedicados ao 

estacionamento, onde boa parte dos mesmos contan con capacidade para un ou dous 

vehículos, o que deixaría aínda uns 400 vehículos sen estacionamento. 

 

A pesares deste suposto déficit, na rúa do Campo é posible atopar estacionamento tanto en 

horario laboral como fóra del, aínda que non sempre de xeito sinxelo, cuestión que pon en 

dúbida a importancia do déficit que refliten as estatísticas. 

 

Estas dúbidas acrecéntase ao ver que espazos inmediatos, como a explanada do Cemiterio 

ou a rúa Ladín Carrasco (no tramo externo ao ámbito), presentan tamén facilidade para 

estacionar. 

 

Podemos falar polo tanto dun déficit de prazas de estacionamento obxectivo e indubidable 

pese ao que existen posibilidade reais de estacionar tanto na contorna como no propio 

ámbito. Esta realidade podería deberse ben a un hábito continuado dos residente de 

estacionar nas partes baixas da Vila pola dificultade física da rede viaria e a falta de 

estacionamentos, ben a un sobredimensioinamento severo do censo vehículos ou mesmo a 

unha combinación de ambas 

 

É por todo isto, que dado que a realidade de presión de estacionamento sobre as prazas 

existentes no ámbito e na contorna non é elevada, non se cree necesario ampliar de xeito 

substancial o espazo de estacionamento no global do ámbito, a pesar do déficit teórico 

existente. 


