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A MORFOLOXÍA E O AMBIENTE URBANO 
 

CARACTERIZACIÓN DO AMBIENTE URBANO 

 

O ambiente urbano do ámbito obxecto do presente Plan está fortemente marcado pola súa 

posición con respecto das fronte marítimas, buscando acubillo e protección, e as fortes 

pendentes de boa parte do seu soporte físico. Isto derivou nun viario estreito e condicionado 

pola xestión das augas e o vento, resultando un espazo complexo e de difícil lectura, 

carente de elementos referencias que permitan a orientación do que transita polo interior do 

mesmo. 

 

Como xa se comentou, o ámbito do plan contempla espazos e situacións morfolóxicas 

diferenciadas, constituíndo un total de tres espazos recoñecibles e diferenciables: o espazo 

central, da Pulida-Balbís-CrecenteVeiga a San Bartolomé, os lineais do norte, de Centeás, 

Campo e Santa María, e os lineais do leste na zona do Castro. 

 

 
Fte.: Plan de Ordenación do Litoral. Ano 2008. 

 

A pesares de que os primeiros asentamentos na zona se sitúan na contorna do Castro, é a 

zona central das anteriormente descritas a que podemos indicar coma orixe de crecemento 

do Cariño actual, a medio camiño entre a praia e os cantís, protexido do vento por estes 

últimos e con acceso directo ao espazo pesqueiro e de traballo. 
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Este ámbito central, disposto como unha banda de rúas paralelas entre si e perpendiculares 

á pendente, soportan as edificacións máis antigas do ámbito, sendo habituais os inmobles 

de finais do XIX e primeiro terzo do século XX, dominando as vivendas unifamiliares de 2 e 

3 plantas, de cruxía pequena e con elementos adxectivo propios de linguaxes eclécticos, 

historicistas e mesmo racionalistas en moitas das edificacións. Así mesmo, aparecen tamén 

numerosas vivendas de tipoloxía tipicamente mariñeiras, con solaina ou galería en planta 

primeira e a planta baixa retranqueada, dando lugar a un espazo de traballo anexo á 

vivenda e directamente comunicado coa rúa. 

 

 
 

O ámbito norte, apoiado nos lineais de saída da Vila cara ao Cabo Ortegal, o viario é de 

maior sección, con edificación tamén unifamiliar de 2 e 3 plantas, con cruxías mesmo 

inferiores ás do espazo central, orixinarias das décadas centrais do XX, consolidándose boa 

parte do tecido nos 50, 60 e 70, tal e como se pode ver nas fotos aéreas existentes, a 

pesares de que a ocupación do ámbito xa tiña comezado. 
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Os inmobles repiten moitos dos elementos adxectivos presentes no espazo central, 

atopándose algunhas das edificacións de tipoloxía mariñeira máis relevantes, 

entremesturadas con outras propias dos períodos posteriores. 

 

As rúas teñen tamén fortes pendentes, agás na rúa do Campo, que a modo dun paseo de 

Rolda, discorre en paralelo á costa, fortemente exposta aos ventos dominantes pero 

permitindo algúns dos poucos puntos de contacto directo coa costa dentro do conxunto. 

 

No interior dos cuarteiróns resultantes destes grandes lineais apareceron procesos de 

densificación que non chegaron a culminar, xerando unha sorte de calexóns e corgas 

descolgados das vías principais e que non chegan a xerar pezas urbanas rematadas. 

 

O terceiro ámbito é o do Castro, un apéndice cara o leste soportado en dúas vías case 

planas paralelas á costa, dando acceso a parcelas estreitas e profundas que ocupan 

vivendas unifamiliares acaroadas e illadas que ocupan a fronte da parcela, deixando 

liberadas as traseiras, onde aparecen usos anexos á residencia. 

 

 
 

A ocupación deste ámbito é tamén propia da segunda metade do século XX, mesmo 

reemprazando espazos de actividade industrial en desuso, conservando aínda numerosas 

parcelas desocupadas, tanto no interior dos cuarteiróns como na fronte costeira, 

conformando unha meseta eminentemente planta no bordo litoral. 

 

O resultado son vías longas, de perfil eminentemente plano e con seccións variables, o que 

permite en xeral mellor iluminación e ventilación que no xeral do espazo incluído no 

presente Plan. 
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En xeral o espazo público baleiro é inexistente, limitándose ás estreitas rúas e ás prazas da 

Pulida, da Mariña, do Campo e o Miradoiro do Pósito, todas elas de pequena dimensión. O 

baleiro privado é tamén escaso, completamente nulo no espazo Central e máis habitual nos 

Norte e Leste, concentrado os mellores espazos de oportunidade na contorna da Igrexa e as 

hortas do Castro. 

 

 
 

A comunicación entre as partes é variable, posto que os ámbitos Norte e Central teñen 

diversas conexións e, agás pola pendente, a continuidade é absoluta. A situación cambia na 

relación do Centro co Leste, posto que as conexións faise a través das rúas Sol e Antiga, 

moi estreitas e de trazos non rectilíneos, o que xera unha alta sensación de segregación das 

partes. 
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Alén da relación entre as partes, o conxunto do ámbito atópase bastante illado do resto da 

Vila, situación que devén das transformacións derivadas do recheo da franxa litoral, que 

afastou a praia e permitiu a aparición dun novo cuarteirón, que é o que actualmente 

conforma a fronte edificada ás rúas Constitución e Fraga Iribarne. Este novo fragmento de 

Vila compuxo un límite, tanto físico como visual, negando a relación co mar ou a visibilidade 

de elementos referenciais como a agulla da Igrexa de San Bartolomeu, que ata entón 

comandaba o perfil da Vila, ou as referencias topográficas da Capelada. 

 

 
 

Falamos en síntese dun conxunto denso, compacto e de difícil comprensión dende o interior. 

Unha peza illada do resto da Vila e caracterizada por rúas estreitas e con fortes pendentes 

nas que os espazos públicos ou de relación quedan limitados ás prazas dos bordes e á 

contorna da igrexa parroquial. 
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AGRESIÓNS AMBIENTAIS NO ESPAZO URBANO 

 

O presente apartado analiza a natureza das agresións ambientais no espazo público, 

describindo aquelas situacións que supoñen un deterioro da súa calidade. 

 

Tal e como xa se ten comentado, o conxunto construído presenta certa uniformidade, 

baseada na noción dun conxunto conformado a partir de vivendas unifamiliares acaroadas de 

pequenas dimensións na que poucos elementos destacan polo súa escala ou importancia 

patrimonial, sendo as alteración volumétricas sobre as pezas orixinais as principais 

contribucións na descaracterización da escena urbana e os seus valores patrimoniais, alén 

da aparición puntual de edificacións plurifamiliares. 

 

A gran variedade de acabados e cores existentes nas fachadas, propio das vilas mariñeiras, 

podería chegar a ser considerada como un valor característico do conxunto, mais a excesiva 

proliferación de acabados (monocapas, cerámicos, chapados) e variedade cromática, acabou 

por menoscabar a calidade ambiental xeral e mesmo a lectura global das rúas. 

 

 
 

O ritmo parcelario, miúdo e constante, é unha das bases determinantes na fundamentación 

do conxunto como ben patrimonial, xa que é a base sobre a que as distintas tipoloxías 

edificatorias se soportan, tendo experimentado poucas alteracións por agregación ou 

redistribución das mesmas, mantendo as proporcións e distribucións orixinarias. 

 

O escaso do tamaño de boa parte das parcelas, fixo que a norma fose a expansión da 

vivenda tanto en altura como en planta, ocupando os xa de por si cativos patios e traseiras e 

engadindo planta sobre planta ata acadar mesmo superficies de 100 m2 cadrados de vivenda 

repartidos en 4 alturas. 
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Pode que precisamente a dimensión das parcelas fora un dos refreos para evitar a 

proliferación de bloques de vivendas de maiores dimensións (alén dos existentes no 

conxunto), posto que a cantidade de unidades a agregar para conseguir superficies rendibles 

en mercado é moi elevado, o que xera importantes problemas de xestión. 

 

Fronte a este equilibrio xeral, cómpre identificar as agresións que o poñen en risco, desde o 

punto de vista do patrimonio edificado, o ritmo parcelario e os volumes, podendo tipificarse do 

seguinte xeito: 

 

Alteracións Volumétricas: 

 

. Alturas excesivas 

 

 Como xa se comentou, a necesidade de espazo no interior das vivendas fixo que estas se 

expandiran en planta e sobre todo en altura, acadando alturas que multiplican en varias 

veces o ancho da rúa, afectando seriamente ás condicións habitacionais dos inmobles 

sitos nas mesmas. 

 

 
 

. Adición de volumes edificados descontextualizados 
 

 En moitos casos, estes crecementos ou adicións de planta, non foron integrados no 

conxunto do inmoble previo, conformando corpos carentes de elementos relacionados co 



 

Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose            9 de 28 

resto do edificio ou co conxunto, tanto a nivel lingüístico como de materiais. En ocasións 

mesmo aparecen distintas adicións no mesmo edificio, o que fai que a 

descontextualización sexa moi elevada. 
 

 
 

. Aumento da fronte edificada por adición de parcelas 
 

 En certos espazos do Casco Vello da Vila si se produciron agregacións para a construción 

de edificios residenciais plurifamiliares -sen ser a norma- tendo un peso importante en 

algúns dos espazos de maior representatividade do conxunto, como a Praza da Mariña. 
 

 
Muros Medianeiros Vistos: 

 

Existen numerosas medianeiras vistas dentro do Casco Vello, as cales presentan 

maioritariamente acabados pobres ou mesmos inexistentes, que degradan a calidade estética 
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e visual do conxunto, en especial nos espazos onde o ancho da vía permite unha vista máis 

ampla do espazo, como nas rúas do Campo ou Párroco Crecente Veiga. 

 

 
 

Existes tres orixes para a aparición destes elementos: 

 

- As adicións de plantas, máis habitual no ámbito central onde os edificios sufriron maiores 

procesos de renovación e que dado o estreito da vía, xera un impacto visual moderado. 

 

- A aparición de edificacións colectivas, como na Praza da Mariña ou na rúa do Campo, que 

alteran de xeito moi considerable o perfil da rúa, o que unido á propia sección da vía, que 

permite un maior campo de visión, repercuten moi negativamente na percepción xeral do 

espazo. 

- Solares non ocupados que deixan á vista a medianeiras veciñas. Esta situación dáse 

sobre todo na zona do Castro, onde a colmatación da malla non é completa. 

 

Como xa se comentou, a necesidade de espazo no interior das vivendas fixo que estas se 

expandiran en planta e sobre todo en altura, acadando altura que multiplican en varias veces 
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o ancho da rúa, afectando seriamente ás condicións habitacionais dos inmobles sitos nas 

mesmas. 

 

Alteracións en Fachada: 

 

. Modificacións de plantas baixas 

 

 En algunhas das edificacións de tipoloxía máis tradicional, estas experimentaron unha 

ocupación do espazo aberto da fronte en planta baixa, avanzando o cerramento e 

suprimindo o espazo de transición exterior-interior. 

 

 
 

. Peche de solainas orixinais 

 

 Do mesmo xeito, moitas das solainas e corredores propios das tipoloxías mariñeiras, foron 

ocupados con cerramentos ou mesmo suprimidos por completo, todo elo dentro do 

proceso de expansión das vivendas xa comentado. 
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. Instalacións mal resoltas (cables, rótulos, baixantes, etc.) 

 

 Existen tamén outras agresión puntuais ao conxunto edificado, destacando a presenza de 

cables e tubarías, comúns e recorrentes en case a totalidade dos inmobles, posto que 

pese a que existen varias rúas renovadas, non se acometeu o proceso de soterramento 

das instalacións urbanas. Outros elementos como rótulos ou cartelaría, teñen un impacto 

menor debido ao escaso número de comercios e negocios no ámbito. 

 

   
 

 Existen ademais das anteriores alteracións outras doutra índole, mais cun impacto no 

conxunto inferior, tales como transformación de baixocubertas en planta, existencia de 

medianeiras con tratamentos discordantes ou edificacións con diferentes materiais de 

fachadas no mesmo lenzo. 
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 No referente ao espazo público, as agresións proceden dos elementos de urbanización, do 

mobiliario urbano e das instalacións de infraestruturas directamente relacionadas coa 

percepción do espazo público. 

 

 Entre os elementos de urbanización constátase a convivencia de acabados e materiais 

diversos no tratamento superficial derivada de actuacións dispersas e descontinuas, que 

provocan a aparición de encontros mal resoltos, ademais de dificultar a lectura unitaria dos 

espazos ou percorridos urbanos. Cabe destacar que as derradeiras intervencións sobre o 

espazo si gardan coherencia entre si, mais a súa separación e falta de continuidade non 

conseguen aportar homoxeneidade. Así mesmo destacar a baixa calidade do conxunto do 

espazo público, mesmo nas intervencións máis recentes, existindo numerosas rúas 

camiños e corgas en moi mal estado de mantemento, dando como resultado unha imaxe 

global do espazo público pobre e descoidada. 

 

 Os cables e outras instalacións urbanas, non so están nas fachadas dos inmobles, se non 

que percorren as rúas e prazas, cruzando dun lado ao outro e ensuciando a lectura do 

espazo. Outros elemento aparecen sen demasiado orde ou coordinación, tales como tapas 

de rexistro ou contedores, mesmo ocupando espazos centrais no espazo, coa 

consecuente diminución na calidade do conxunto percibido. 

 

 
 

Finalmente, outro dos elementos que de xeito máis recorrente aparece como agresor do 

espazo público é o vehículo privado, que puntualmente coloniza de xeito desordenado e 

caprichoso todos e cada un dos espazos de expansión da malla, empeorando a lectura e 

dificultando mesmo a circulación peonil. 
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A PAISAXE URBANA 

 

A unidade paisaxística de Cariño do Plan de Ordenación do Litoral, emprazada ao norleste do 

termo municipal, ven marcada pola presenza da Vila e abrangue ademais da chaira costeira 

semicircular as ladeiras que ao oeste, ascenden cara a serra da Capelada. A Vila de Cariño, 

núcleo cabeceira do termo municipal e núcleo de identidade do litoral do Plan de Ordenación do 

Litoral, acolle a maior parte da poboación do Concello. 

 

O porto de Cariño e o núcleo urbano, tanto no seu arco areoso como no bordo acantilado que 

se abre ao Cantábrico, son os ámbitos construídos máis importantes dos existentes na 

unidade. O núcleo caracterízase por un ámbito primixenio situado na parte alta, xunto ao 

acantilado, de traza urbana compacta, rúas estreitas e edificacións de pouca altura que se 

asoman ao bordo acantilado. Cara ao sudoeste, a zona urbana e periurbana expándese ao 

longo da estrada AC-1051 e ao redor do arco areoso ocupado pola praia e o porto. 

 

O conxunto da unidade mantén un elevado valor paisaxístico derivado dun contexto natural 

complexo no que se dan cita elementos singulares litorais -arco de Praia-duna e acantilados- 

e un val de suaves formas que se estende ao pé da Serra da Capelada, que constitúe o límite 

occidental da unidade. Dende un punto de vista cultural, o núcleo de Cariño é un claro 

exemplo de Vila mariñeira de raíces antigas na que as actividades pesqueiras e conserveiras 

xogaron un papel determinante. Estas características, xunto á persistencia dun casco 

histórico de evidente calidade estética, levaron á consideración do núcleo de Cariño como 

Núcleo de Identidade do Litoral. 

 

Os importantes valores contidos na unidade xeraron una potenciación das actividades 

turísticas, as cales pretenden aproveitar este amplo abano de posibilidades ambientais, 

etnográficas e culturais que se dan cita neste territorio. O conxunto pode ser valorado dende 

calquera dos relevos que circunscriben a unidade, aínda que existen varios miradoiros 

realizados para tal efecto na estrada que segue o cordal dos montes do occidente da unidade 

ou ben, dende o Monte Mazanteo, ao sur, considerado como Espazo de Interese 

Paisaxístico. 

 

Neste contexto, o Casco Vello de Cariño representa un espazo netamente residencial, con 

dominio de tipoloxía de vivenda unifamiliar, o que caracteriza fortemente a paisaxe urbana do 

ámbito, e onde un dos elementos estratéxicos, baséase na súa relación co bordo acantilado 

do leste do ámbito, que cae case que 30 metros sobre o nivel do mar, e que ademais de 

conformarse como miradoiro destacado sobre a ría de Cariño- Ortigueira, representan o 

acceso ás pequenas calas baixo os acantilados, accesibles mediante escaleiras e que 

permiten o acceso ao nivel do mar. 
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Dende o norte do ámbito, a paisaxe urbana asoma dende a estrada do cabo Ortegal, a través 

do cemiterio municipal, ofrecendo o perfil suave do Casco Vello, máis aló do corte abrupto do 

cantil. Identifícase dende esta parte norte, o colmatado tecido residencial do ámbito, fronte a 

traza inacabada da Vila cara ao seu novo desenvolvemento no oeste. 

 

Dende o oeste do ámbito, contémplanse dúas visuais: por unha parte a imaxe do Casco Vello 

coa ría de Ortigueira ao fondo, e por outra os novos desenvolvementos urbanos. 

 

A paisaxe enfróntase a diversas problemáticas entre as que cabe subliñar a urbanización 

difusa do contorno do Casco Vello cara as novas trazas urbanas da Vila, con alturas fóra de 

escala nas edificacións que dificultan a posta en valor de espazos singulares como o 

ensanche industrial das primeiras décadas do século XX, que tivo orixe nas primitivas 

fábricas salgadeiras, transformadas logo en industrias conserveiras. 

 

Ademais, a perda de presenza do Casco Vello con respecto á Vila, na que tivo moito que ver a 

transformación da súa fachada marítima, que pasou de ser a referencia da propia existencia do 

Casco Vello a configurarse como unha barreira que oculta todo o que acontece tras dela, 

obviando o asentamento primitivo como parte viva da Vila de Cariño. 

 

Por outra banda e xa dentro do trazado histórico, a paisaxe urbana do casco está 

caracterizada pola súa propia morfoloxía, de rúas estreitas e en pendente e que se ve 

alterada pola inadecuada resolución das implantacións en canto ás alturas que deixan á vista 

medianeiras con fortes impactos visuais e paisaxísticos nos seus bordos. 
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OS TIPOS EDIFICATORIOS E O PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

 

A formación do tipo edificatorio 

 

A análise dos tipos edificatorios constitúe un valioso instrumento metodolóxico para a 

comprensión e valoración dos ámbitos de interese patrimonial e das distintas unidades 

edificatorias que o compoñen, na perspectiva da súa valoración e mantemento. 

 

O estudo das relacións entre a estrutura urbana e a súa materialización formal concreta 

constitúe un método de aproximación ao coñecemento dunha realidade que polo xeral está 

caracterizada pola súa diversidade e que se ve afectada por diferentes factores. 

 

A forma que percibimos é o resultado dun proceso histórico de evolución da estrutura urbana, 

diferenciada para cada conxunto que se converte por isto en algo único e irrepetible, o que lle 

confire o seu valor cultural. 

 

No caso do ámbito do Plan Especial do Casco Vello de Cariño, as zonas están 

caracterizadas (maioritariamente casario residencial de unha e dúas alturas) pola presenza 

de diferentes tipos arquitectónicos mesturados, froito do propio proceso da evolución 

histórica. 

 

Para realizar a análise tipolóxica no ámbito seguíronse direccións complementarias; a 

relación da edificación co territorio no que se insire, o tamaño, forma e organización interna 

do parcelario que a sustenta, e as compoñentes compositivas externas. 

 

As características do territorio determinan a forma e organización do parcelario que 

determinará o tipo edificatorio. 

 

A relación da edificación co parcelario que a sustenta, é dicir a intensidade e a forma de 

ocupación desta por aquela, constitúe a base da análise das características tipolóxicas do 

casarío, e ten o seu substrato tanto na xénese histórica da formación das distintas pezas 

urbanas como nas súas relacións co territorio, xerando diferentes espazos públicos e 

paisaxes urbanos. 

 

Poderíanse diferenciar entre as parcelas históricas, aquelas que deveñen de procesos de 

parcelación orixinarios e parcelas novas, aquelas de máis recente formación froito de 

agregados ou modificacións parcelarias. No ámbito do Plan Especial unha gran maioría son 

parcelas históricas. 
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A relación da edificación co tamaño do parcelario, constitúe outro elemento da análise en 

relación ao tipo arquitectónico, de tal xeito que diferentes frontes de parcela xeran tipos de 

edificación diferentes, dende os máis característicos de dous ou tres eixes, habendo tamén 

de un eixe. 

 

Por outra banda, e seguindo a evolución histórica, pódese comprender a formación dos 

diferentes tipos arquitectónicos no ámbito do Plan Especial, caracterizadas por medrar en 

trazados irregulares e orgánicos, con rúas estreitas e tortuosas e ensanchamentos algúns 

deles consolidados en pequenas prazas. 

 

Este parcelario permaneceu case intacto na franxa central do ámbito, nos ámbitos norte e sur 

sufriran importantes alteracións coa apertura das vías de acceso ao Norte. As frontes, 

repártense tamén en franxas de entre 2-4 metros, que dan lugar a edificacións con fachadas 

a dúas rúas, chegando a desenvolverse algunhas cara a tres rúas, e outra franxa importante 

de frontes de 4-8 metros que dan lugar a edificacións con fachadas a unha rúa unidas por 

traseiras colmatadas. 

 

Cabe destacar a desaparición de parte das edificacións industriais denominadas “fabriquíns” 

que conformaban a fronte da paisaxe costeiro cara á praia. 

 

O tecido histórico segue o seu desenvolvemento nun perímetro triangular, delimitado polas vías 

de comunicación cara ao norte, ocupando as ladeiras e as partes máis baixas da fronte litoral, 

con mellores condicións topográficas, mantendo un perímetro a sotavento, cara os cantís e a 

zona do castro, dedicadas a hortas, o que caracteriza unha singular estrutura urbana onde 

predominan os baleiros, que se vai densificando dende a confluencia da rúa San Bartolomeu co 

paseo marítimo ata a contorna da Porta da Pulida. 

 

No contorno entre a rúa Centeás e a de Santa María xurde un tecido lineal que conforman 

unha trama diferenciada dentro do conxunto. 

 

Na contorna da Praza da Mariña, pola súa condición de centro urbano é a zona na que o 

patrimonio edificado máis evolucionou, podéndose atopar nas mesmas unha gran mestura de 

tipos edificatorios como xa se comentou anteriormente. 

 

Na estrutura edificatoria do ámbito tamén podemos identificar outros elementos froito do 

proceso de transformación urbana e que corresponden a: 

 

- edificios singulares 

- unidades urbanas 

- aperturas viarias 
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Dentro do ámbito do Plan Especial, o edificio parroquial ten unha gran importancia na trama 

urbana, xa que confire un carácter determinado ao ámbito e, pola súa dimensión, ten gran 

repercusión no tecido no que se insire. 

 

Nas rúas traseiras das fábricas e fabriquíns que conformaban a fachada sur do ámbito do 

Plan Especial atópanse cuarteiróns máis fragmentados propios de unidades e locais de usos 

comerciais e de servizos, especialmente na rúa do Carme. 

 

Perpendiculares ao bordo litoral os grandes lineais que percorren o conxunto edificado 

conflúen na parte oriental do ámbito como remates de cuarteiróns que xerarquizan o eixo 

lineal que conforma a rúa do Campo. 

 

A tenor do exposto podemos concluír que o parcelario define tres grandes ámbitos, por unha 

banda o ámbito central, configurado como un eixo transversal que poñía en contacto a Praza 

da Mariña coa zona do Castro, pola outra un vértice norte, definido desde a rúa Santa María 

ata a rúa do Campo, tendo como límite inferior a praza da Mariña, e caracterizado por longas 

rúas residencias, longas e continuas frontes paralelas e perforadas por calexas e calexóns, 

sendo os resultados da colmatación en ambas marxes que dende o Pósito e a Praza da 

Mariña nacían cara ao Cabo Ortegal, e o terceiro dos ámbitos configura un amplo espazo no 

leste onde as trazas das rúas Castro de Arriba e de Abaixo discorren paralelas e aterrazadas 

nas inmediacións do castro. 

 

Os procesos de densificación dos cuarteiróns ocuparon camiños, corgas, e venelas, e 

deixaron restos a modo de calexas e calexóns. Unha vez acada a ocupación máxima e para 

ampliar a súa capacidade nos anos 70 e 80, os tipos sufriron un proceso de mutación en 

altura, que posibilitou aloxar unha poboación activa vinculada ás conserveiras de Cariño, 

chegándose a contabilizar o número delas por encima das 25. 

 

Favoreceuse un asentamento moi denso, cunha enorme atomización da propiedade, con 

case o 45% das parcelas no ámbito do Plan Especial por debaixo dos 45 m2. Á vez que o 

espazo central de orixe mariñeiro se colmataba, xurdiron procesos de expansión a través dos 

camiños que partían del, ocupándose paulatinamente ata os nosos días. 



 

Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose            21 de 28 

Os tipos edificatorios 

 

Descríbense a continuación os tipos arquitectónicos característicos principais do ámbito do 

plan especial: 

 

As vivendas comúns 

 

TIPO 1. Vivendas de cachotería de dúas plantas con solaina. 

Arquitectura popular 

Sinxeleza construtiva 

Eixes de composición: 1, 2, 3 

Alturas: B+1 

 

 
 

Elementos tipolóxicos característicos: 

Beirado de madeira. 

Estrutura vertical de muros de cachotería. 

Estrutura horizontal de forxados e cuberta de vigas e correas de madeira. 

Sistema de fachada de cachotería. 

En planta baixa portas e ventás de madeira a faces interiores. 
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Na primeira planta solaina de madeira e ventás balconeiras enrasadas. 

 

Pódense atopar casos nos que a solaina vai evolucionando cara un elemento pechado, con 

peches frontais da varanda ou peches laterais completos ata pecharse completamente coa 

incorporación de carpinterías de madeira. Moitas destas solainas foron substituídas por 

galerías de madeira ou outros materiais. 

 

Localización: 

Sobre todo nas zonas da banda central, rúas Santos Santa Apolonia, do Rosario e do Pilar, 

Praza da Mariña. Tamén no ámbito norte na rúa do Campo, e no oeste en Centeás, Landín 

Carrasco e Balbís. 

 

VARIANTE TIPO 1.1. Vivendas de cachotería de tres plantas con solaina. 

Eixes de composición: 2 

Alturas: B+2 

A variante engade unha planta máis con solaina e recuamento do pano de fachada en planta 

baixa. 
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TIPO 2. Vivendas de cachotería de dúas plantas. 

Arquitectura popular 

Sinxeleza construtiva 

Eixes de composición: 2, 3 

Alturas: B+1 

 

 
 

Elementos tipolóxicos característicos: 

Estrutura vertical de muros de cachotería. 

Estrutura horizontal de forxados e cuberta de vigas e correas de madeira. 

Sistema de fachada de cachotería. 

En planta baixa portas e ventás de madeira a faces interiores. 

Presenza de decoracións e relevos en vanos. 

 

Localización: 

Sobre todo nas zonas da banda central, rúas Santos Santa Apolonia, do Rosario e do Pilar, 

praza da Mariña. Tamén no ámbito norte na rúa do Campo, e no oeste en Centeás Landín 

Carrasco e Balbís. 
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VARIANTE TIPO 2.1. Vivendas de cachotería de tres plantas. 

Eixes de composición: 2, 3 

Alturas: B+2 

A variante engade unha planta máis e una fachada máis ampla. 

 

 
 

VARIANTE TIPO 2.2. Vivendas de cachotería con acabado cerámico. 

Eixes de composición: 2 

Alturas: B+1 

Uso do revestimento cerámico. 
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TIPO 3. Vivendas de cachotería con galería. 

Arquitectura popular 

Maior calidade 

Eixes de composición: 3 

Alturas: B+1 

 

 
 

Elementos tipolóxicos característicos: 

Estrutura vertical de muros de cachotería. 

Estrutura horizontal de forxados e cuberta de vigas e correas de madeira. 

Sistema de fachada de cachotería. 

En planta baixa portas e ventás de madeira a faces interiores. 

Na primeira planta miradoiros de madeira. 

Na segunda planta galería de madeira. 

Esta variante aparece asociada ás prazas. 

 

Localización: 

Sobre todo na zona nas rúas dos Santos e do Pilar. 
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VARIANTE TIPO 3.1. Vivendas de cachotería de tres plantas con galería e miradoiros. 

Arquitectura burguesa 

Maior calidade 

Eixes de composición: 3 

Alturas: B+2 

 

 
 

Elementos tipolóxicos característicos: 

Estrutura vertical de muros de cachotería. 

Estrutura horizontal de forxados e cuberta de vigas e correas de madeira. 

Sistema de fachada de cachotería. 

En planta baixa portas e ventás de madeira a faces interiores. 

Na primeira planta miradoiros de madeira. 

Na segunda planta galería de madeira. 

Esta variante aparece asociada ás prazas. 

 

Localización: 

Sobre todo na zona nas rúas dos Santos e do Pilar. 
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TIPO 4. Vivendas de pedra de dúas plantas con ventás balconeiras enrasadas e 

varandas ao exterior. 

Arquitectura burguesa 

Maior calidade 

Eixes de composición: 4 

Alturas: B+1 

 

 
 

Elementos tipolóxicos característicos: 

Cornixa. 

Estrutura vertical de muros de pedra. 

Estrutura horizontal de forxados e cuberta de vigas e correas de madeira. 

Sistema de fachada de pedra. 

En planta baixa portas e ventás de madeira a faces interiores e decoracións 

Na primeira planta ventás balconeiras enrasadas con varandas ao exterior de forxa. 

 

Localización: 

Nas prazas da Mariña, Porta da Pulida. 
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TIPO 5. Vivendas de cachotería de dúas plantas con ventás balconeiras enrasadas e 

varandas ao exterior. 

Arquitectura burguesa 

Maior calidade 

Eixes de composición: 3 

Alturas: B+1 

 

 
 

Elementos tipolóxicos característicos: 

Cornixa. 

Estrutura vertical de muros de cachotería. 

Estrutura horizontal de forxados e cuberta de vigas e correas de madeira. 

Sistema de fachada de pedra. 

En planta baixa portas e ventás de madeira a faces interiores e decoracións 

Na primeira planta ventás balconeiras enrasadas con varandas ao exterior de forxa. 

 

Localización:  

Na franxa central, rúa do Carme, San Bartolomeu. 

 


