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1. INTRODUCIÓN METODOLÓXICA 

No entramado previsto de figuras de planeamento pola Lei 2/2016 do Solo de Galicia, a 
figura do plan especial constitúe un instrumento de funcionalidade variada, que se 
caracteriza precisamente pola especificidade dos aspectos que aborda, co seu único 
teito na expresa prohibición legal de substituír ao Plan Xeral en canto instrumento de 
ordenación integral do territorio. 

Os plans especiais aparecen, xa desde a súa propia orixe lexislativa, como 
singularmente axeitados para a articulación da protección, conservación e mellora, 
comprendendo obxectos que van desde a ordenación dos recintos e conxuntos 
históricos ata a mellora do medio urbano; e recollendo determinacións que van da 
regulación de composición e detalle dos edificios sitos en emprazamentos 
especialmente protexidos, ás normas necesarias para manter o estado das edificacións 
nos aspectos de composición e conservación; do uso e destino de edificacións antigas e 
modernas, á relación de dotacións urbanísticas e equipamentos comunitarios. 

Resulta así que o marco lexislativo urbanístico contempla, en relación ao seu 
instrumental planeador, unha repetida atención e integración da problemática da 
protección e tamén da recuperación (mellora, valoración) dos conxuntos de interese 
patrimonial, desenvolvendo unha figura extraordinariamente flexible de planeamento 
especial de detalle que -derivada do planeamento integral- acomódase á intervención 
máis directa, en relación aos aspectos de ordenación, protección, rehabilitación e 
mellora do medio. 

Este instrumental de planeamento vén a complementarse cos catálogos dos elementos 
obxecto de especial protección. 

Con este planeamento, incardinado nunha lexislación urbanística ocupada 
preferentemente pola posta a punto das técnicas para implementar o crecemento 
urbano, veuse abordando a ordenación e intervención para a recuperación urbana dos 
conxuntos históricos. Durante un longo período, a utilización do planeamento nas súas 
diversas figuras, ao obxecto da protección, adoptou formas varias en función das 
circunstancias concretas en que se debían desenvolver. A esta utilización do 
planeamento flexible e con criterios de oportunidade, contribuíron beneficiosamente a 
propia ductilidade do planeamento especial en canto aos seus contidos e 
determinacións.
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Deste proceso experimental, rico e diverso, pódese concluír xa a identificación de 
distintos niveis de intervención sobre as tramas urbanas de interese patrimonial desde o 
planeamento urbanístico: 

- Existe unha intervención de carácter xeral que se refire á definición dunha estratexia 
de conxunto para a recuperación de todo o territorio municipal, na que debe 
enmarcarse a rehabilitación do Casco Vello. As determinacións que a instrumentan 
pertencen ao rango das especificamente reservadas ao Plan Xeral Municipal, en 
canto que ordenador integral do territorio e referiranse á ordenación da estrutura 
xeral viaria, tendo en conta as actuacións sobre o casco vello, á regulación de usos 
que permita a salvagarda funcional e produtiva de todo o conxunto urbano, á 
ordenación do sistema de espazos libres e equipamentos de modo equilibrado; ao 
establecemento das medidas xerais de protección e conservación e do marco 
normativo necesario para o desenvolvemento das medidas indiferenciadas e xerais 
de rehabilitación do patrimonio edificado. No caso de Cariño estas reflexións están 
ausentes das determinacións do vixente Plan Xeral. 

- Un segundo nivel de intervención desde o planeamento, é o referido á ordenación 
pormenorizada do Casco Vello co tipo de determinacións propias do solo urbano 
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consolidado en canto a asignación e regulación de usos, reservas dotacionais e 
libres, vialidade, servizos urbanísticos, definición de áreas de reforma interior, etc., 
articuladas sobre unha análise sistemática das características da edificación e do 
espazo público que permitan unha cualificación correcta do solo, o deseño de 
intervencións en relación ao espazo público, a pormenorización dunha normativa 
coherente cos caracteres de cada tipoloxía edificatoria, a identificación do tipo de 
intervención preferente en cada edificio, a catalogación axeitada do patrimonio 
edificado e a acertada confección da normativa de protección, o establecemento 
dunha estratexia de intervención en relación á paisaxe urbana en xeral e a corrección 
de impactos de xeito singular. Este nivel de planeamento posibilita un coñecemento 
da realidade física, social e económica do Casco Vello imprescindible para acertar na 
confección das medidas xerais de carácter local de apoio á rehabilitación, alí onde a 
acción indiferenciada resulta insuficiente. Neste nivel de planeamento sitúase 
centralmente o Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de 
Cariño.

Dende o punto de vista metodolóxico, o obxecto dos traballos sintetízase na elaboración 
do Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño, que pode 
englobar igualmente a ordenación detallada da actuación de Reforma Interior no 
contorno da Igrexa de San Bartolomé. En relación a isto, subliñar o dobre carácter do 
Plan: como Plan de Protección, en canto debe propoñer medidas destinadas a 
salvagardar o patrimonio cultural, e como Plan de Rehabilitación, en canto debe 
ordenar e programar actuacións dirixidas a recuperar e impulsar os valores sociais, 
culturais, económicos, ambientais, edificatorios e funcionais do Casco Vello, o que se 
sitúa na base mesma da formulación metodolóxica. 

A partir de aquí defínense como eixes orientadores xerais: 

- A salvagarda do patrimonio arquitectónico, arqueolóxico, cultural, ambiental e 
paisaxístico. 

- O mantemento do uso residencial e o impulso á actividade económica. 

- A mellora das condicións de vida, evitando o deterioro da zona. 

- A integración da zona no contexto funcional da Vila de Cariño e do seu territorio 
circundante. 

Subxace a estas consideracións a lóxica preocupación de sumar aos medios propios da 
técnica urbanística propositiva e reguladora, dirixida á catalogación e preservación do 
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patrimonio material e natural, aqueles medios e medidas planificatorias que poidan 
propoñerse para contribuír á recuperación social, económica e funcional do Casco Vello. 

En efecto, como espazo urbano perfectamente definido e caracterizado nas súas 
diversas trazas urbanísticas, o esforzo do Plan debe abrir, ao noso xuízo, unha reflexión 
analítica e propositiva fortemente centrada nos conceptos da recuperación urbana: 

- Reconectando o Casco Vello co resto da Vila, e polo tanto recuperando un certo valor 
de centralidade e conseguinte potencial de atracción a nivel urbano, municipal e 
comarcal, que agora se perdeu. 

- Incentivando e enriquecendo a escasa actividade económica (comercial, hostaleira e 
de servizos) nos seus aspectos cualitativos. 

- Poñendo o acento na reurbanización, acabado e amoblamento dos espazos públicos, 
congruentemente cunha maior énfase na mellora ambiental xeral interna na escala 
peonil e da accesibilidade en xeral. 

- Integrando os valores ambientais e paisaxísticos, no proxecto urbano como 
elementos diferenciais. 

Complementaria cos métodos analíticos e propositivos propios da catalogación e da súa 
regulación normativa, a articulación como obxectivos urbanísticos destes conceptos de 
recuperación urbana, sinalan un acento metodolóxico complementario nas liñas 
temáticas de contido socioeconómico, de infraestrutura e de mobilidade. 

Para a elaboración do presente documento, e co obxecto de guiar os criterios 
anteriormente indicados, realizouse un exhaustivo traballo de campo desenvolto 
principalmente entre o 19 de Decembro de 2018 e o 18 de Xaneiro de 2019. Ditas 
labores foron realizadas por técnicos superiores da equipa redactora e centráronse na 
recollida da seguinte información: 

- Características construtivas dos inmobles. 
- Características tipolóxicas dos inmobles. 
- Estado de conservación dos inmobles. 
- Dotacións e servizos dos inmobles. 
- Réximes de uso e tenza dos inmobles. 
- Cuantificación de residentes. 
- Hábitos de vida, mobilidade e consumo dos residentes. 
- Censo e caracterizacións das actividades económicas a pé de rúa. 
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- Análise e caracterización do espazo público. 
- Microtoponimia. 
- Verificación e corrección da cartografía municipal. 

Esta información, debidamente pautada e estruturada, foi recollida por dúas equipas de 
traballo compostas de dous membros arquitectos titulados que durante as datas 
sinaladas anteriormente visitaron de xeito sistemático todos aqueles inmobles aos que 
foi posible acceder, tanto locais como vivendas, cumprimentándose fichas e enquisas 
individualizadas de cada unha das unidades edificatorias. 

Os traballos cinguíronse, como non podía ser doutro xeito, ao ámbito do propio Plan 
Especial, o cal deriva da delimitación recollida no Plan Xeral de Ordenación Municipal do 
ano 2000, e que cubre un total de 8,3 hectáreas, comprendidas entre a rúa Santa María, 
a rúa do Campo (e as súa traveseira e calexones), as rúas Castro de Arriba e Castro de 
Abaixo e a Praza da Pulida, tratándose dun conxunto compacto de rúas densas e 
estreitas conformadas a partir dun parcelario maioritariamente miúdo agrupado en 
cuarteiróns de dimensións moi variables. 

Do total das 815 parcelas, das cales se derivan 706 unidades edificatorias, foi posible o 
acceso a un total de 270, o que supón un 38,24% do total. Dita porcentaxe, aínda que 
lonxe de conformar un censo, representa unha mostra de tal dimensión que permite 
extrapolar, sen xénero de dúbida, os datos ao conxunto da área de estudo, cuestión que 
punto a punto se irá definindo no seu correspondente apartado da presente memoria. 

Á espera dos matices que a partires da análise pormenorizada dos datos podan 
aparecer, podemos falar dun conxunto complexo, moi denso e compacto e que se atopa 
fortemente illado do resto da Vila. A súa desligazon fundaméntase en diferentes 
cuestións que van dende a súa complexidade topolóxica, a súa condición de bordo, a 
rudeza da súa climatoloxía exposta aos fortes ventos marítimos ou ao crecemento 
lonxitudinal do resto da Vila apoiada nun viario xa perimetral ao propio espazo 
analizado, o que o converte nun espazo facilmente recoñecible. 

Pese a todo isto, non quere dicir que esteamos a falar dun espazo uniforme ou isótropo, 
posto que interiormente podemos atopar, xa dende unha análise inicial, importantes 
diferenzas entre as partes e certos elementos de xerarquía que dotan de orde a unha 
malla complexa e variada. 

Dito isto, e a pesares dos diferentes matices que se describirán posteriormente, estamos 
fronte a un conxunto recoñecible, fortemente dominado pola vivenda unifamiliar e 
soportado por unha malla fina e complexa. Este tecido encerra un conxunto edificado 
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conformado de pezas de mínimas dimensións en planta, máxima ocupación de parcela 
e que son o resultado de agregacións de múltiples expansións sobre a edificación 
orixinal, colmantando ao máximo o espazo dispoñible, mesmo a costa de diminuír as 
condicións de habitabilidade das mesmas. 
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2. O MARCO TERRITORIAL E URBANÍSTICO 

2.1. ÁMBITO

O ámbito do Plan Especial correspóndese co do Casco Vello da Vila de Cariño e acolle 
na súa delimitación o ámbito completo da ordenanza Z4 (Transitoria do Casco Vello de 
Cariño) do Plan Xeral de Ordenación Municipal vixente. 

O ámbito ten unha extensión superficial de 8,3 ha, e se desenvolve tras a primeira 
fachada ao mar da Vila. Inclúe así as rúas Balbís e Centeás, que atravesan 
lonxitudinalmente o núcleo urbano e seguen formando parte do camiño cara a Ortegal a 
través do Casco Vello, e as rúas Santa María e do Campo que forman a envolvente na 
parte alta do Casco, polo oeste e leste respectivamente. Na parte central, envolvendo 
uns cuarteiróns máis fragmentados orientados suroeste - norleste, o ámbito inclúe as 
rúas Crecente Veiga, Angustias, Rosario, Pilar, Santos, Santa Apolonia, Remedios, San 
Bartolomé e Sol, completándose este rueiro con pequenas travesías e caleixóns e coa 
rúa Carme que atravesa este miúdo parcelario en dirección surleste cara ao Castro. Por 
último, o ámbito do Plan Especial incorpora igualmente as rúas Castro de Arriba e 
Castro de Abaixo ao surleste do Caso Vello. 
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Ortoimaxe PNOA 2017 
Fte. IGN 
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2.2. IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, CONTEXTO XEOGRÁFICO E 
CARACTERÍSTICAS NATURAIS DO TERRITORIO. 

O Termo Municipal de Cariño, situado ao norte da provincia de A Coruña, ten unha 
superficie total de 47,2 km2. Limita cos municipios de Cedeira e Ortigueira ao surleste e 
suroeste respectivamente e ao norte co Océano Atlántico, abríndose cara a ría de 
Ortigueira que limita o municipio polo leste. 

A capital do municipio é a Vila de Cariño, que se desenvolve sobre a praia da Concha, 
sendo a relación co mar a que deu orixe ao núcleo primixenio. Ao redor do 70% da 
poboación municipal concéntrase na Vila. 

O municipio de Cariño está incluído administrativamente na comarca de Ortegal xunto 
cos municipios de Ortigueira, Cerdido, e Mañón. É un municipio de recente formación, 
xa que aparece como tal, tras a súa segregación do municipio de Ortigueira no ano 
1988.

O termo municipal de Cariño caracterízase xeograficamente pola presenza dos Cantís 
da Capelada en todo o seu límite oeste e unha vertente leste que descende cara a ría 
de Ortigueira recollendo as cuncas do Lourido e do Landoi. No norleste do termo 
municipal sitúase a Vila na zona de maior benignidade topográfica e protexida do vento 
sur polo monte Mazanteo. A súa riqueza natural, coa presenza no seu territorio do cabo 
Ortegal e a Serra da Capelada, a converten nunha área de forte reclamo turístico. 

Desde o punto de paisaxístico, o Plan de Ordenación do Litoral identifica dentro do 
municipio 8 Unidades da Paisaxe. 

. CARIÑO. Na que se sitúa a Vila. 

. PUNTA DOS AGUILLÓNS 

. CANTÍS DA CAPELADA 

. MONTE MAZANTEO 

. PUNTA DO FRADE 

. ENSEADA DA CALEIRA DA ORTIGUEIRA 

. REGO DE LOURIDO 

. ESTEIRO DO RÍO MAIOR 
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Ortoimaxe PNOA 2017. Fte. IGN 
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Tal e como describe o POL, a ampla cunha de Cariño desenvolve una unidade 
sedimentaria no medio dun sector xeralmente acantilado. A súa apertura e tamaño 
débese ao cruzamento de varias fracturas de dirección ONO-ESE e NNE-SSO. Hai así 
una ampla chaira costeira semicircular que ascende polas ladeiras do bloque basculado 
da Capelada. Fronte costeira con extensa Praia e conxunto dunar, modificados polas 
construcións portuarias e urbanas. Tras as dunas continúase a chaira cunha área 
deprimida e posterior ascenso cara á serra con pendentes moi suaves que aumentan ao 
mesmo tempo que a rede fluvial a secciona, especialmente no Rego de Murela. Esta, 
culminada nos Picotos e na Garita do Limo alcanza os 437 m snm e os 554 m snm 
respectivamente, os primeiros a só 2 km do mar e a segunda a 3 km da praia de Cariño. 
Ao norte de Cariño dominan os acantilados, de debuxo irregular e evidente dinamismo, 
quedando illotes e farallóns polo retroceso diferencial. As vertentes aumentan a súa 
pendente cara á Punta Gabeira. 

O municipio de Cariño presenta unhas características climáticas definidas pola súa 
situación costeira e polo seu emprazamento na comarca de Ortegal, que no contexto 
dos dominios climáticos de Galicia, tipifica ao seu clima como oceánico-continental. A 
diversidade climática da costa leste aos cantís do oeste, con maiores precipitacións na 
serra e as temperaturas suaves son algúns dos seus sinais diferenciadores. 

Os valores medios de precipitación e temperatura rexistrados na estación meteorolóxica 
de Cariño, emprazada a 5 m sobre o nivel do mar, son 115 L/m2 e 16º C, 
respectivamente.

A estación de Cariño, segundo a clasificación climática de Papadakis, está encadrada 
na unidade climática “Marítima Cálida”. Segundo a clasificación climática de Allué 
encadraríase dentro da subrexión fitoclimática IV (V) Mediterránea subhúmida de 
tendencia atlántica.

En canto á súa paisaxe, o POL valora o conxunto da unidade como dun 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, define ao núcleo de Cariño, como un claro exemplo de 
Vila mariñeira de raíces antigas na que as actividades pesqueiras e conserveiras 
xogaron un papel determinante, sendo estas características, xunto á persistencia dun 
casco histórico de evidente calidade estética, as que levaron á consideración do núcleo 
de Cariño como Núcleo de Identidade do Litoral. 
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Os importantes valores contidos na unidade xeraron una potenciación das actividades 
turísticas, as cales pretenden aproveitar ese amplo abano de posibilidades ambientais, 
etnográficas e culturais que se dan cita neste territorio que pode ser valorado 
persoalmente 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. 

Espazos naturais 
Fte. Varias. Elaboración propia 
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2.3. CARACTERÍSTICAS ESPACIAIS DA ESTRUTURA URBANA. 

O Casco Vello de Cariño pódese singularizar por unha serie de trazos que o caracterizan 
dende o punto de vista da súa situación actual: unha morfoloxía urbana característica, 
compacta e de gran extensión e fortemente condicionada pola súa implantación no 
territorio; un bo estado xeral de conservación do seu casarío, fundamentalmente 
residencial e sobre a base de tipoloxías de vivenda unifamiliar; a utilización da cor como 
característica que impregna a súa paisaxe urbana; a práctica ausencia de actividades 
económicas complementarias á residencial; un espazo público desigual no seu tratamento 
e con deficiencias, reducíndose practicamente ao sistema viario; e un certo illamento en 
relación ao resto da trama urbana da Vila e ao seu antigo bordo costeiro. 

      Casco Vello de Cariño. Información Catastral 
      Fte. Dirección General del Catastro 
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Así, o groso do casarío actual da Vila de Cariño forma unha media lúa que segue o perfil 
da praia da Concha, vertebrándose a partir dun paseo peonil e un recheo do areal, onde 
se foron asentando aquelas dotacións públicas, basicamente de carácter administrativo e 
social, que non tiñan cabida na miúda trama da súa estrutura urbana, e que á vez actuou 
como elemento transformador da súa fachada cara ao sur, propiciada en parte pola 
renovación tipolóxica que puntualmente supuxo a aplicación do Plan Xeral do ano 2000. 

Neste contexto o Casco Vello de Cariño, con máis de 700 edificacións, desenvólvese 
tras esa primeira fachada, que rompe parcialmente a súa relación histórica co areal, 
organizándose cunha característica morfolóxica urbana de rúas estreitas e sinuosas que 
descenden en dirección norte-sur dende a zona máis elevada onde se orixinou a Vila en 
contacto co cantil, co que manteñen unha relación complexa, reproducindo esquemas 
de outras vilas mariñeiras da provincia de A Coruña como Ares, Espasante, Redes, 
Corme ou Camariñas, entre outras, se ben ningunha delas acadando a súa extensión, e 
onde a relación contorno xeográfico, protección climática, tipo arquitectónico e relación 
co mar está na súa xénese. 

Conforme a isto, Cariño nace cunha clara vinculación coas actividades relacionadas coa 
pesca e a salgadura, como porto de abrigo privilexiado, presentando unha forma urbana 
tradicional, apiñada e abigarrada, con rúas estreitas e en xeral tortuosas, agás as 
perimetrais, e edificacións de carácter popular de dúas ou tres plantas, con tendencia á 
policromía nas fachadas, incluso nos inmobles máis recentes, que dota de singularidade 
á paisaxe urbana, e unha composición de fachadas sinxela e recorrente, onde destaca 
por veces e por riba da planta baixa a disposición dun corredor de madeira, que 
paulatinamente vai sendo substituído pola utilización de galería, o que determina que os 
escasos exemplos de arquitectura máis culta e de estilo tomen un renovado valor como 
referencias da escena urbana. 

Nunha primeira análise, ao interior do Casco Vello de Cariño non se aprecian inmobles 
máis antigos do século XIX, na gran maioría de mediados e finais do século XX, 
asentados sobre un espazo público, basicamente constituído pola estrutura viaria capilar, 
que se abre en pequenos ensanchamentos formando prazas irregulares como a da Mariña. 
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Data de construción da edificación. 
Fte. Dirección General del Catastro. Elaboración propia 
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2.4. ANTECEDENTES DE PLANEAMENTO

2.4.1.  O Plan Xeral de Ordenación Municipal e as actuacións de urbanización.

O ámbito do Casco Vello de Cariño é o delimitado no vixente Plan Xeral de Ordenación 
Municipal aprobado en data 17.02.2000, e co Plan Especial preténdese profundar nunha 
ordenación detallada do ámbito obxecto de planeamento, para o que o Plan Xeral regula 
na súa Normativa Urbanística as seguintes determinacións de ordenación: 

“SECCIÓN 1ª: PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO VIEJO DE CARIÑO. 

Art. 207: Finalidad, ámbito y contenido. 
1.- Finalidad: El artículo 26.2 b) de la L.S.G. establece que en desarrollo de las previsiones contenidas 

en los planes generales de ordenación municipal, se podrán formular y aprobar planes especiales 
con la finalidad de ordenar y proteger recintos y conjuntos históricos, arquitectónicos y artísticos. 

 En consonancia con ello y teniendo en cuenta la unidad ambiental y las peculiares características de 
lo que en los planos de ordenación se delimita y define como CASCO VIEJO DE CARIÑO. Este 
ámbito se deja pendiente de ordenación pormenorizada, que se materializará a través del 
correspondiente Plan Especial cuya finalidad será en este caso su ordenación y reforma interior, así 
como la protección de los inmuebles y/o conjuntos arquitectónicas que por sus especiales valores 
artísticos, históricos, etnográficos, o de otro tipo, lo requieran. 

2.- Ámbito: El ámbito será el señalado en los planos de ordenación. 
3.- Contenido: El plan especial contendrá las determinaciones necesarias para la finalidad que se 

persigue, con especial incidencia en los siguientes aspectos: la resolución del esquema viario, la 
dotación de algún espacio libre, la relación con la zona portuaria y costera, los materiales y acabados 
que tendrán que tener tanto los edificios como los elementos de urbanización, la ordenación 
pormenorizada del ámbito de la iglesia parroquial, la identificación, tratamiento diferencial y 
gradación de los inmuebles de vivienda que lo componen y todos aquellos otros aspectos dirigidos a 
la revitalización y puesta en valor de este conjunto. 

4.- Como determinación especial a aplicar en la franja de terreno situada en el extremo sur de la calle 
del Campo y Campo Pequeño en la cual existen edificaciones situadas a menos de 20 m de 
distancia de la ribera del mar, será el PEPRI el que posibilite la autorización de nuevos usos y 
construcciones, en aplicación de la D.T. 9ª.2.2ª del Reglamento de la Le de Costas, para lo cual este 
instrumento deberá prever un tratamiento urbanístico homogéneo al conjunto de la fachada marítima 
consolidada, justificando que se cumplen los requisitos de dicha DISPOSICIÓN. 

5.- En cualquier caso, la aprobación definitiva de este instrumento, requerirá del previo informe favorable 
de la D.G. de Costas. 

Art. 208: Uso global, nivel de intensidad y estándares. 
1.- El uso global será el de vivienda en todos sus tipos y como usos compatibles, se considerarán los 

que aparecen en la ordenanza transitoria contenida en el capítulo II de este título, con independencia 
de que el estudio pormenorizado surjan otros distintos. 

2.- El nivel de intensidad será el que resulte de considerar en cada manzana la media de las alturas 
existentes, que en ningún caso podrán superar las III = B+2P. 

3.- No se establecen unos estándares determinados debido a las siguientes razones: lo abigarrado del 
caserío existente y la proximidad o inmediatez de todos los espacios libres y dotaciones asociadas a 
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la zona de O Castro y borde marítimo. Se trata, en todo caso, de crear alguna pequeña plazoleta o 
de buscar nuevos usos a los equipos ya existentes. 

Art. 209: Ordenanza de carácter transitorio. En tanto no se proceda a la redacción del P.E.P.R.I., el 
régimen urbanístico de aplicación será el definido en la sección 4ª del capítulo II del título VV de este 
P.G.
…”. 

Neste contexto, a lexislación urbanística veu a engadir, ás técnicas tradicionais de 
policía e fomento no tocante á conservación e protección das tramas de interese 
cultural, a técnica do planeamento. O seu carácter integrador de diferentes perspectivas 
e a súa adaptabilidade ás circunstancias concretas do ámbito territorial sobre o que 
opera, fan do plan especial un instrumento capaz de permitir unha intervención que 
incida nas bases mesmas dos procesos patolóxicos que o ameazan. 

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cariño. 

Como se indica no artigo 209 da normativa do Plan Xeral, en tanto non se desenvolva o 
Plan Especial, será de aplicación unha ordenanza Z4 de carácter transitorio que 
establece o seguinte: 
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“…
Sección 4ª: Ordenanza Z4; Transitoria del casco viejo de Cariño. 

Artículo 191: Ámbito de Aplicación: 

1.- En los planos de ordenación se refleja el perímetro que en base a las condiciones ambientales y 
estudios previos realizados, se entiende que constituye el CASCO VIEJO DE LA VILLA DE CARIÑO. 

2.- El ámbito así señalado queda pendiente de realización de un planeamiento de carácter pormenorizado, 
que en este caso, debido a su finalidad, se conceptúa como Plan especial de protección y reforma 
interior (P.E.P.R.I.). 

3.- Al margen de lo anterior, se estima oportuno el establecer una normativa de carácter transitorio, que 
permita que la actividad edificatoria en este sector, no quede totalmente interrumpida. 

Artículo 192: Tipos de obras permitidas: 

En tanto no se redacte el PEPRI, sólo se admitirán los siguientes tipos de obras: 

1.- Obras de reparación y conservación de los inmuebles existentes, que son las que se definen en el 
presente documento como obras de tramitación abreviada y obras menores. 

2.- Obras de restauración y consolidación; son aquellas que constituyen el grado máximo de la 
conservación, con las que se pretende, mediante reparación de los elementos estructurales del edificio, 
restituir sus condiciones originales. 

3.- Obras de rehabilitación: son las de adecuación, mejora de las condiciones de habitabilidad o 
redistribución de los espacios interiores, manteniendo en todo caso las características estructurales del 
edificio. 

4.- Obras de reestructuración: son las de adecuación o transformación del espacio interior del edificio, 
incluyendo la posibilidad de demolición o sustitución parcial de elementos estructurales sin afectar en 
ningún caso a la configuración de la fachada o a sus acabados, incluyendo el Vaciado Total del Edificio, 
entendiendo por tal la demolición total del interior del edificio, manteniendo las fachadas. 

5.- Obras de nueva planta; estas obras sólo están permitidas en el caso de sustitución de algún inmueble 
existente por declararse en estado ruinoso por alguna de las causas que se enumeran en el artículo 171 
de la L.S.G. 

6.- En cualquier caso y para aquellas edificaciones situadas en la calle del Campo y Campo Pequeño 
quedan englobadas en la franja afectada por la servidumbre de protección de 20 metros, se estará a lo 
contemplado en la D.T. 4ª de la Ley de Costas. 

Artículo 193: Condiciones de tipología: 

1.- Todas las intervenciones que se enumeran en los apartados 1 a 5 del artículo anterior, deberán 
mantener en lo posible el carácter del edificio sobre el que se actúa. 
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2.- En el caso de obras de nueva planta por sustitución de alguna existente, habrá que adaptarse a las 
características de las que forman su entorno inmediato, para lo cual se adjuntarán en el proyecto una 
Memoria justificativa en la que se incluyan al menos los siguientes datos: 

 - Características de las edificaciones circundantes en cuanto a las dimensiones de su frente, altura de 
la línea de cornisa, proporción entre vanos y huecos, tipos de huecos, vuelos, materiales. 

Artículo 194: Condiciones de parcelación: 

Se mantendrá el parcelario actual, en el caso de obra nueva por sustitución de varias edificaciones ruinosas 
colindantes. La solución arquitectónica tendrá que reflejar la parcelación preexistente, siendo preceptivo el 
informe favorable de los servicios técnicos municipales, y en caso de duda, de la Comisión Provincial de 
Patrimonio. 

Artículo 195: Condiciones de posición. Alineaciones y rasantes: 

Las alineaciones serán las existentes en la actualidad, caso de sustitución de edificios y de querer modificar 
la alineación del edificio preexistente: habrá que presentar un Estudio de detalle en el que se justifique esta 
circunstancia razonadamente. 

Artículo 196: Condiciones de volumen y edificación: 

1.- Ocupación y edificabilidad: Se mantendrá la existente y en todo caso la resultante de adoptar los frentes 
y fondos de las edificaciones colindantes, en cuyo caso habrá que matizarse mediante un E.D. que 
abarque la totalidad de la manzana en que se encuentra el edificio a sustituir. 

2.- Altura máxima y nº de plantas. La altura será la media de las edificaciones construidas en la manzana 
en la que se vaya a sustituir la edificación y en ningún caso superará la planta baja y dos plantas altas 
con una altura de cornisa equivalente a las edificaciones del entorno. 

3.- Cuerpos volados. 

 3.1. Quedan prohibidos los cuerpos volados cerrados a partir del plano de fachada, pudiéndose utilizar 
solamente los abiertos como balcones, patines, solainas y acristalados, tipo miradores y galerías 
para lo cual la superficie de vidrio tendrá que ser superior al 80%. También se admiten cornisas, 
molduras y aleros. 

 3.2. Las profundidades máximas de los vuelos serán las siguientes: 

  -  Para anchos de vía inferior o igual a 4 metros, no se admiten vuelos. 
  -  Para calles superiores a 4 metros, se admiten con un 19% del ancho de la calle y sólo podrán 

superar esta profundidad en el caso de que la media del tramo de calle sea mayor. 

 3.3. Estos voladizos tendrán un espesor de forjado de unos 20 cm, utilizando patrones similares a los 
existentes.

4.- Sótanos, semisótanos y entreplantas: no se admiten en ningún caso. 

5.- Cubiertas: Las cubiertas se ajustarán formalmente a las siguientes condiciones: 
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 - No se admiten quiebros; estarán formadas por faldones rectos. 
 - Altura máxima de cumbrera, 3,60 metros medidos desde la cara superior del forjado que constituye 

el techo de la última planta. 
 - Pendientes: se admite una pendiente máxima de 35º. 
 - No se admiten petos; la cubierta tendrá que rematar en cornisa. 
 - No se admite ningún tipo de mansarda, buhardilla u otro cuerpo que sobresalga de la cubierta, 

excepto que el edificio preexistente la tuviera y fuese de carácter tradicional. 

Artículo 197: Condiciones de estética y composición: 

1.- Proporción de huecos y vanos; tendrán en cuenta las características de las edificaciones circundantes, 
con lo cual se justificará en el estudio correspondiente. 

2.- Tratamiento de fachadas: Las plantas bajas cuando se destinen a comercial tendrán un diseño y 
composición coherente con el resto del edificio en la relación de huecos y vanos, tamaño y composición 
de los huecos y materiales de fachada. 

 La reforma y tratamiento de fachadas en edificios preexistentes o de partes de ellas (portales, 
comerciales, carpinterías, …) obedecerá al criterio anterior, de uniformidad de todo el edificio, para lo 
cual en la solicitud de la licencia se habrá de aportar la documentación necesaria. 

 No se permite, en principio, la ampliación horizontal de los huecos de fachada, salvo en casos 
excepcionales, por razones de salubridad y/o higiene. 

3.- Materiales de fachada: El empleo de la piedra se recomienda en la construcción de los huecos, el resto 
de la fachada se hará con otro tipo de fábricas que deberán enfoscar, enlucir y pintar en colores suaves. 

 Se prohíbe el empleo de materiales que imiten a los de carácter noble, tampoco se permite el empleo de 
piedras pulidas, azulejos, gresites y piezas cerámicas. 

4.- Carpintería exterior: El material más recomendable para ventanas es la madera pintada en colores vivos. 
Se permiten otros materiales como el hierro, aluminio o PVC, siempre que exteriormente estén lacadas 
en color, se prohíbe el aluminio en color natural. Las barandas de patines, balcones y solainas, serán 
preferentemente de madera pintada, admitiéndose otros materiales con un acabado similar. Las galerías 
y miradores también se construirán con los mismos materiales que las ventanas y barandas. En las 
obras de intervención sobre edificios existentes será obligatorio el empleo de la madera pintada. 

5.- Cubiertas: Se acabarán necesariamente en teja cerámica curva. 

6.- Colores: 

 6.1. Cerramientos. Las partes macizas de los muros tendrán que pintarse en color claro (blanco, crema, 
gris claro,…). No admitiéndose la combinación de colores. 

 6.2. Carpinterías y barandas. Se pintarán o acabarán en colores vivos como el rojo, verdes, azul, …, 
admitiéndose también el color blanco. 

   No se admite el color negro. 
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Artículo 198: Condiciones de uso: 

1.- El uso principal o característico será el de vivienda unifamiliar o colectiva. 

2.- Otros usos permitidos: 

 - Equipamiento residencial u hotelero. 
 - Garaje-aparcamiento en planta baja. 
 - Industria en categoría 1ª y 2ª. 
 - Oficinas en categorías 1ª, 2ª y 3ª. 
 - Comercial en categoría 2ª y 3ª. 
 - Espectáculo y salas de reunión en categorías I y III compatibles con el uso de vivienda 

(cinematógrafos, teatros, salas de concierto, juegos de azar, discotecas y salas de baile, salas de 
fiestas, …) y en categoría IV. 

 - Socio-cultural, docente y religioso en categoría 1ª y 2ª. 

...”.
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2.4.2.  Instrumentos de ordenación territorial

Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia. 

As Directrices de Ordenación do Territorio aprobadas polo Decreto 19/2011, presentan 
unha Hipótese de Modelo Territorial para o conxunto do territorio da Comunidade 
Autónoma en aras a preservar e potenciar aqueles elementos de identidade e de 
diferenciación e, ao mesmo tempo, xerar novas opcións que contribúan a reforzar o seu 
atractivo e as súas potencialidades. 

As DOT tratan de dar resposta a obxectivos específicos de ordenación e coordinación 
territorial e achegar unha configuración e unhas iniciativas territoriais que permitan 
impulsar o proceso de cambio cara a unha nova etapa de desenvolvemento, e 
configúranse como un instrumento co que orientar os procesos de planificación e guiar 
aquelas intervencións que teñan incidencia sobre o territorio para ordenar os procesos 
de desenvolvemento. 

As orientacións estratéxicas do Modelo Territorial baséanse nos seguintes criterios 
fundamentais:

. Favorecer a compactidade, harmonizar o desenvolvemento das cidades e previr a 
urbanización difusa 

. Fortalecer os núcleos tradicionais e poñer en valor o territorio. 

. Mellorar a accesibilidade e mobilidade no territorio. 

. Protexer o patrimonio natural e cultural. 

. Afianzar o protagonismo exterior de Galicia. 

As iniciativas que as DOT pretenden apoiar poden sintetizarse en: 

. Lograr unha maior integración de Galicia cos ámbitos que lideran o desenvolvemento 
europeo, aproveitando a localización singular que supón a fachada atlántica europea. 

. Contribuír á consolidación da eurorrexión Galicia- Norte de Portugal e afianzar o 
protagonismo de Galicia na plataforma atlántica. 
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. Establecer os ámbitos de planificación e programación de infraestruturas, 
equipamentos e servizos para optimizar a súa oferta e racionalizar os procesos de 
desenvolvemento urbano e económico destes espazos. 

. Potenciar as principais áreas urbanas galegas. 

. Consolidar unha rede de vilas capaces de dotar dunha adecuada base urbana e de 
servizos ao conxunto do territorio. 

. Impulsar procesos de difusión demográfica. 

. Establecer criterios para a consideración do medio físico nas iniciativas urbanísticas e 
sectoriais. 

. Aportar referencias para a resolución de equipamentos e infraestruturas con criterios 
supramunicipais.

. Proporcionar criterios territoriais para a elaboración de Plans e Proxectos Sectoriais. 

. Achegar referencias para o desenvolvemento do parque de vivendas e dos ámbitos 
de actividade de forma coherente co modelo territorial, con criterios de 
sustentabilidade. 

. Activar procesos de renovación e dinamización de espazos deteriorados ou en 
declive e de ámbitos singulares como os centros históricos. 

Dentro do sistema de asentamentos que plantean as DOT, Cariño configúrase como 
núcleo de identidade do litoral. 

Os núcleos de identidade do litoral son elementos clave desde os que se propón unha 
ambiciosa estratexia de revalorización dos espazos costeiros. As súas características ou 
factores de interese poden ser moi variados incluíndo centros históricos, fitos singulares, 
núcleos tradicionais, polos de actividades turísticas e terciarias, centros de servizos, 
pequenos portos, etc. Os núcleos de identidade do litoral responden a asentamentos 
tradicionais nas que a súa localización estratéxica no bordo costeiro lles confire unha 
singularidade que os fai merecedores dun tratamento específico. 

As DOT, dentro das súas determinacións orientativas, establecen que os instrumentos 
de ordenación de territorio e o planeamento urbanístico deberán ordenar estes núcleos 
de identidade do litoral en congruencia co papel que as DOT lles outorgan para articular 
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o sistema litoral e contribuír á funcionalidade, ao mantemento da calidade ambiental e 
paisaxística e ao desenvolvemento económico e social de Galicia. 

Núcleos de Identidade do Litoral. DOT 
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Plan de Ordenación do Litoral 

O Plan de Ordenación do Litoral elaborase co obxectivo básico de establecer os 
criterios, principios e normas xerais para unha ordenación territorial da zona litoral de 
Galicia.

A Vila de Cariño, caracterízase no POL, como un Núcleo de Identidade do Litoral, dentro 
dos asentamentos de carácter fundacional que se tipifican no documento. 

O POL, recolle dentro destes asentamentos de carácter fundacional, aqueles núcleos 
que, de carácter urbano ou rural, teñan unha orixe ou fundación antiga, ou aqueles cuxa 
trama responde a esa formación e evolución progresiva no tempo e o espazo. Dentro 
deste grupo identifícanse ademais os Núcleos de Identidade do Litoral, como aqueles 
asentamentos tradicionais, cuxa localización estratéxica no bordo costeiro e a súa 
vinculación co mar lles confire unha singularidade que os fai merecedores dun 
tratamento específico. 

Entre as determinacións que se establecen para os núcleos de identidade litoral, están a 
de completar e mellorar a calidade da súa fachada marítima, configurando unha fachada 
de calidade e asegurando unha servidume de tránsito continua; procurar o 
"esponxamento" do bordo marítimo como lugar de contacto co mar e as rías e lugar de 
encontro e cohesión social; mellorar e conservar os elementos naturais que marcan a 
fachada marítima, establecendo as accións necesarias para o cumprimento das 
determinacións establecidas no POL, e conservar e valorizar o contorno patrimonial e 
histórico a través de prácticas axeitadas de mantemento e rehabilitación. 

O modelo de ordenación proposto polo POL no contorno do Casco Vello de Cariño, 
cualifica o contorno costeiro do oeste, fóra dos ámbitos de solo urbano, como área de 
protección costeira incluíndo a zona do Castro. Igualmente cualifica como área de 
mellora ambiental e paisaxística a bolsa de solo lindeira co Casco Vello polo leste. Ao 
sur, na zona do porto e de contacto coa praia, o POL establece un ámbito de protección 
costeira e intermareal. 
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Plan de Ordenación do Litoral 
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O Plan Básico Autonómico 

De conformidade co disposto nos artigos 49 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, e 90 do 
Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, aprobado polo 
Decreto 143/2016, do 22 de setembro, o Plan básico autonómico é o instrumento de 
planeamento urbanístico que ten por obxecto delimitar, en toda a Comunidade 
Autónoma de Galicia, as afeccións derivadas da lexislación sectorial que inciden sobre o 
territorio e identificar os asentamentos de poboación existentes. 

A tal efecto, o Plan básico autonómico reflicte os ámbitos de afección que, sobre o 
territorio, establece a normativa sectorial de aplicación, tanto autonómica como estatal, 
Así, desde a perspectiva da normativa sectorial, o Plan básico autonómico constitúe un 
documento de referencia en canto reflicte as afeccións e zonas de protección reguladas 
pola respectiva normativa sectorial vixente, nun único conxunto de planos sobre a 
totalidade do territorio da Comunidade Autónoma. 

En virtude deste carácter complementario, será de aplicación para suplir as posibles 
indeterminacións e lagoas do planeamento municipal vixente, sen que en ningún caso 
se poida modificar a clasificación do solo nin alterar as determinacións do planeamento 
que complementa. 

Con respecto ao ámbito do Plan Especial, o Plan Básico recolle a afección da lexislación 
sectorial de costas, grafitando as liñas do deslinde público marítimo terrestre e as zonas 
de servidume e influencia, así como o ámbito de protección costeira do POL. 

Localiza ademais os elementos do catálogo de patrimonio cultural co seu ámbito de 
afección.



Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose. 30

Plan Básico Autonómico 
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2.5. O PATRIMONIO HISTÓRICO 

2.5.1.  Elementos inventariados, catalogados e declaracións de interese cultural

O planeamento vixente no Concello de Cariño é o Plan Xeral de Ordenación Municipal 
aprobado o 17 de febreiro do ano 2000 (DOG. 25/02/2000), o cal inclúe entre as súas 
determinacións un Catálogo de Bens a Protexer. No que respecta a protección 
urbanística do ámbito do Casco Vello, o Plan Xeral delimita un PEPRI e establece unha 
ordenanza transitoria Z4 para regular as actuacións ata a aprobación do citado 
instrumento de ordenación urbanística. A ordenanza transitoria garante a conservación 
tipolóxica, o mantemento do parcelario orixinal e a escala do conxunto, se ben non 
establece proteccións de tipo patrimonial, máis aló dos edificios incluídos no catálogo e 
situados ao interior do ámbito. 

No ámbito do Plan Especial do Casco Vello de Cariño no existen elementos con 
categoría de Bens de Interese Cultural, e nos traballos de campo non se detectaron 
elementos que puideran contar con dita protección con carácter xenérico en base á 
lexislación de patrimonio (artigos 83 e 92 da L.P.C.G.) coma hórreos, escudos ou 
cruceiros e petos de ánimas. 

No Catálogo do Plan Xeral se enumeran inicialmente un total de 61 bens de natureza 
arquitectónica dos cales se elaborou unha ficha individualizada de 32 deles, onde se 
recolle a súa localización, a propiedade do ben, a súa adscrición tipolóxica, a normativa 
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de aplicación, unha foto e un plano de situación do ben. So estes 32 elementos contan 
con protección efectiva. 

Dentro do ámbito do Plan Especial do Casco Vello de Cariño o Plan Xeral cataloga 6 
elementos, que se relacionan na seguinte táboa: 

CODIGO PXOM DENOMINACIÓN TIPOLOXÍA LOCALIZACIÓN 
C-2 IGREXA DE SAN BARTOLOMÉU ARQUITECTURA RELIXIOSA CARIÑO (SAN BARTOLOMEU) 
C-12 CASA REITORAL DE CARIÑO ARQUITECTURA CIVIL CARIÑO (SAN BARTOLOMEU) 
C-29 VIVENDA NA RÚA DO CAMPO 5 ARQUITECTURA CIVIL CARIÑO (SAN BARTOLOMEU) 
C-30 VIVENDA NA RÚA DO CAMPO 9 ARQUITECTURA CIVIL CARIÑO (SAN BARTOLOMEU) 
C-31 VIVENDA NA RÚA DO CAMPO 17 ARQUITECTURA CIVIL CARIÑO (SAN BARTOLOMEU) 
C-32 VIVENDA NA RÚA DO CAMPO 25 ARQUITECTURA CIVIL CARIÑO (SAN BARTOLOMEU) 
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Elementos catalogados polo Plan Xeral de Ordenación Municipal 
Fte. Elaboración propia 



Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose. 34

Pola súa banda, o Plan Básico Autonómico recolle todos os bens do patrimonio cultural 
inventariados pola administración autonómica competente en materia de patrimonio 
cultural, nas Directrices de Ordenación do Territorio, no Plan de Ordenación do Litoral, 
así como nas Normas Subsidiarias Provinciais. No ámbito do Plan Especial do Casco 
Vello de Cariño, ademais dos bens indicados catalogados polo Plan Xeral, identifica os 
seguintes elementos: 

DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TIPOLOXÍA 
CASA NA RÚA SANTOS CARIÑO (SAN BARTOLOMEU) ARQUITECTURA CIVIL 
FONTE DO CAMPO CARIÑO (SAN BARTOLOMEU) FONTES E LAVADOIROS 
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2.6. LEXISLACIÓN SECTORIAL. AFECCIÓNS 

As condicións e características xeográficas do ámbito do Plan Especial, así como a súa 
posición territorial xera distintas afeccións derivadas da aplicación da lexislación 
sectorial, das cales as que presentan unha incidencia no territorio, e polo tanto 
concrecións urbanísticas, son as que se analizan a continuación: 

Lexislación en materia de costas 

O ámbito do Plan Especial, pola súa posición encontrada con cantil do límite leste do 
termo municipal, está afectado pola lexislación sectorial de costas. 

Tras a incorporación á planimetría do Plan Especial das liñas que delimitan o dominio 
público marítimo terrestre, as súas servidumes de protección e tránsito, estarase ao 
establecido na Lei 2/2013, de 29 de maio de protección e usos sostible do litoral e de 
modificación da Lei 22/1988 de Costas, que en síntese garante a accesibilidade á costa 
e a preservación das súas características e elementos naturais, impedindo obras e 
instalacións que poidan supoñer consecuencias irreparables sobre ela. 

Así o dominio público marítimo terrestre manterá inalterable a súa condición de 
titularidade, e nas zonas sometidas ás diversas servidumes estarase ao establecido nos 
artigos 23 e seguintes da Lei de Costas e correspondentes do seu regulamento, e 
servirá de base para definición do solo rústico de especial protección de costas. 

Neste senso, será importante a relación da planificación coa lexislación sectorial de 
Costas, tanto no que se refire á recuperación da servidume de tránsito en determinados 
ámbitos do bordo do cantil, como de regulación das edificacións situadas ao interior da 
servidume de protección no contorno da rúa do Campo, para o cal o Plan Especial 
representa o instrumento que deberá propoñer un tratamento urbanístico homoxéneo ao 
conxunto da fachada xa consolidada. 

Lexislación en materia de patrimonio cultural 

A protección dos elementos de valor cultural, etnográfico ou histórico está incorporada 
como principio á lexislación urbanística básica. Non obstante, como lexislación sectorial 
específica existe a “Ley 13/1985”, de 25 de xuño, de Patrimonio Histórico Español e a 
Lei 5/2016, de 4 de maio, de patrimonio cultural de Galicia. En ambas establécense as 
condicións para garantir a protección, conservación, acrecentamento e difusión do 
Patrimonio Cultural, constituído polos bens moble, inmobles ou manifestacións 
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inmateriais que polo seu valor artístico, histórico, arquitectónico, arqueolóxico,… se 
consideren de interese para a permanencia no tempo. 

No Plan Especial identificaranse a totalidade de bens que deban ser protexidos desde o 
punto de vista do Patrimonio, establecendo para eles actuacións que garantan a súa 
preservación, en concordancia coa lexislación citada e o órgano autónomo competente. 
Entre estas determinacións está a de establecer un contorno de protección, no que as 
actuacións tamén estarán sometidas ao control patrimonial, co gaio de non supoñer 
menoscabo dos valores do ben protexido. 
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3. O PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DA VILA 

3.1. APROXIMACIÓN HISTÓRICA Á CONFIGURACIÓN DA MORFOLOXÍA URBANA 
DA VILA 

Diferentes vestixios arqueolóxicos apuntan a existencia de asentamentos humanos de 
época antiga nas inmediacións da actual Vila de Cariño, especialmente na zona do seu 
porto, os cales conectan coa importancia dos cabos de Bares e Ortegal nas rotas de 
navegación dende o mundo romano. Non obstante, non é ata finais do primeiro milenio 
cando se atopan as primeiras referencias ao topónimo actual, o que dá idea da 
existencia por entón dun pequeno núcleo de poboación. Así, Cariño (Carinio) aparece 
mencionado en documentación do século X en relación coa parroquia de Santa María 
da Pedra, á que pertence ata 1895, cando se institúe a de San Bartolomeu de Cariño. 
As primeiras nocións históricas dispoñibles do aspecto da Vila remiten precisamente á 
antiga ermida dedicada a este santo, que habería que poñer en relación co 
desenvolvemento medieval dunhas modestas instalacións portuarias (frecuentadas 
entre outros por romeiros de peregrinación polos santuarios da zona) anexas a unha 
pequena aldea de vivendas populares. 

Porén, a ermida de San Bartolomeu non se atopa expresamente citada na 
documentación ata finais do século XVI, momento dende o cal figura como lugar de 
culto importante para os veciños e escenario de vodas ou romarías. Tratábase dun 
pequeno edificio situado ao carón da praia, nas inmediacións do porto, e estaba rodeado 
por un muro de pedra que o protexería da auga nos temporais. A necesidade desta 
protección faise patente a principios do século XVIII, cando a capela se describe como 
“decentemente compuesta”, pero necesitada dalgunhas reparación no seu pavimento e 
doutras relacionadas coa entrada de auga; a finais dese século, non obstante, o edificio 
xa acusa deterioro, ao que contribúe o feito de alternarse con usos diferentes dos do 
culto. Estes problemas, sumados aos da súa pequenez para unha poboación crecente, 
intensifícanse a mediados do século XIX, momento en que se dan máis detalles da súa 
configuración: “al E. del puerto e inmediato a la mar (...) es un edificio de 10 varas de 
largo y 4 de ancho [8,3 x 3,3 metros aprox.]; tiene un solo altar, sus ornamentos son 
pobres...”.

Á altura da década de 1920, a antiga ermida de San Bartolomeu fica reconvertida en 
pósito de pescadores, aínda que pouco despois será completamente eliminada. Por 
entón, a Vila está rematando de construír a nova igrexa parroquial, de certas 
dimensións, planta de cruz latina, elementos neogóticos e torre-campanario no centro da 
fachada. Esta obra distánciase uns 400 metros do vello templo para establecerse na 
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parte máis alta da Vila, cedendo así espazo a unhas instalacións portuarias e industriais 
que foran gañando peso e que, na actualidade, ocupan o terreo da antiga ermida. 

A obtención de parroquia propia para Cariño a finais do XIX é unha das consecuencias 
do significativo crecemento que experimenta a Vila durante esa centuria grazas á 
industria conserveira promovida pola chegada de empresarios cataláns. O impulso xa se 
nota a principios de século, cando a Vila de Cariño se sinala, xunto con Santa Marta de 
Ortigueira, cabeza da súa xurisdición, como “los dos únicos [pueblos] que hay en este 
condado”. Se en 1752 a freguesía enteira de Santa María da Pedra contaba con 224 
veciños e 243 casas contando as inhabitables e as arruinadas, cerca de cen anos máis 
tarde só o núcleo de Cariño conta con 169 veciños (679 almas) e 200 casas, para pasar 
a sumar, no momento de creación da nova parroquia en 1895, 291 veciños e 1.166 
almas, máis das que quedaban na Pedra despois da escisión. Apenas 30 anos más 
tarde, xa no século XX, toda a parroquia conta máis de 2.000 habitantes e 648 edificios. 

O desenvolvemento da Vila plásmase no aumento da superficie construída e na 
diversificación tipolóxica dos edificios. Deste xeito, ademais do casarío residencial 
humilde, de unha e dúas alturas, hai que contar, nas inmediacións do porto, as fábricas 
e “fabriquíns” destinados ás conservas de peixe, das que se computan dúas de 
salgadura de sardiña a principios do século XIX, seis unhas décadas máis tarde e, 
arredor de 1925, unhas doce dedicadas a conservas, escabeches e salgaduras. 
Algunhas delas sofren importantes danos por mor dun forte temporal en 1887. 
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Tamén se menciona a existencia dunha praza de abasto “bien provista” a mediados do 
XIX e, xa no XX, ademais da nova igrexa parroquial, constrúese un cemiterio separado 
do núcleo, nas proximidades do seu extremo norte. Pola súa banda, relacionadas coas 
instalacións industriais e portuarias, tamén se menciona a principios do XX a existencia 
de dúas cetarias na punta do Castro; pero no que toca á mellora das condicións naturais 
do porto destacan, sobre todo, os diques construídos nesta zona para pechar a 
enseada, pivotando sobre o extremo do cabo ocupado pola Vila: en 1910 é un peirao 
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duns 100 metros mentres que, na segunda metade do século, experiméntase un novo 
salto cualitativo cun gran espigón de medio quilómetro. 

As proximidades da punta do Castro, que abriga o porto natural, son precisamente o 
asento das instalacións portuarias primitivas, entre as que se inclúen humildes 
construcións para almacén das pertenzas dos mariñeiros foráneos (uso denominado 
“cabanaxe”) ou as primeiras pías de salga, así como o casarío mariñeiro orixinario, 
centrado simbolicamente pola antiga ermida de San Bartolomeu. A partir desta zona, a 
Vila de Cariño medra cun trazado irregular e orgánico, de pequenas prazas e rúas 
estreitas e tortuosas, esquema que practicamente colma o pequeno cabo con notable 
uniformidade, sen marcar sobre o plano fases claras de crecemento, xa industrial ou 
residencial. Non obstante, o núcleo vello de Cariño vese sometido, no seu conxunto, a 
un perímetro esencialmente triangular, determinado polas vías de comunicación cara ao 
norte (San Xiao do Trebo e Cabo Ortegal) e cara ao sur (o propio porto), recortándose 
sobre os cantís polo lado oriental. Fóra deste ámbito, a vía que circunda a praia cara ao 
suroeste, en dirección á antiga capital parroquial de Santa María da Pedra, constitúe, 
cunha morfoloxía xa claramente diferenciada, o principal eixe de desenvolvemento da 
Vila durante o século XX e ata a actualidade. 
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4. A POBOACIÓN 

4.1. A DINÁMICA DEMOGRÁFICA DE CARIÑO 

O municipio de Cariño é un dos municipios con menos poboación da provincia de A 
Coruña, e na década 1991-2001 o saldo demográfico municipal foi negativo, caendo da 
barreira dos 5.000 habitantes. 

A tendencia xeneralizada na comarca foi de perda de poboación, cun saldo negativo 
máis acusado na década dos 90 que se suaviza a medida que nos achegamos á 
actualidade. O municipio de Cariño acompaña este descenso de poboación, pero cun 
peso porcentual menor con respecto ás correspondentes poboacións municipais. Así, a 
perda de poboación de Cariño representa en 2017 o 27% da poboación que tiña no ano 
1991 mentres que no resto de municipios da comarca de Ortegal, a perda de poboación 
neste mesmo período supón en torno ao 40% das súas poboacións do ano 1991. 

O seguinte cadro mostra a evolución da poboación do municipio e do resto dos 
municipios da comarca entre os anos 1991 e 2017, empregándose para este análise 
datos de Censos en 1991, 2001 e 2011 e Padrón no ano 2017. 

CADRO Nº 4.1. CARIÑO. TERMO MUNICIPAL E COMARCA. HABITANTES. 
1991 2001 2011 2017

Cariño 5.514 4.844 4.374 4.004
Cerdido 1.908 1.568 1.304 1.170
Mañón 2.242 1.870 1.541 1.391
Ortigueira 9.925 8.172 6.697 5.966
Total comarca de Ortegal 19.589 16.454 13.916 12.531
A Coruña 1.096.966 1.096.027 1.141.286 1.120.294
Galicia 2.731.669 2.695.880 2.772.928 2.708.339

Fte.: IGE. Censos de Poboación e Padróns Municipais. 

En 1991 a poboación municipal acadou o maior número de habitantes. 

Na década 2001-2011 a poboación municipal modera a súa tendencia de descenso que 
continúa no período recente. En todo caso, o municipio de Cariño, aumenta lixeiramente 
o seu peso porcentual dentro da comarca ao contrario do municipio Ortigueira, clasificado 
como Nodo para o Equilibrio do Territorio polas DOT, que ademais da súa perda de 
poboación, perde peso relativo dentro da comarca da que ademais é núcleo cabeceira. 

En conclusión, a poboación municipal vén sufrindo unha importante caída nos últimos 
vintesete anos, que pasou dos 5.514 habitantes en 1991 a acoller 4.004 habitantes en 
2017.
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A análise demográfica dos ámbitos do Plan Especial que se desenvolve a seguir, 
baséase na explotación estatística do Padrón Municipal en datas de corte de 2011 e 
2018, para o que se produciron os recortes precisos das bases de datos para identificar 
o ámbito físico do Plan Especial. 
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4.2. A EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DO CASCO VELLO 

Conforme ao Padrón Municipal, no ámbito do Plan Especial do Casco Vello de Cariño 
residían, no ano censual 2011, 971 habitantes dos 4.375 do total municipal, o que supón 
un peso relativo do 20,94% na poboación municipal. 

O cadro reflicte a evolución demográfica dos últimos oito anos no ámbito do plan 
especial.

CADRO Nº 4.2. CARIÑO POBOACIÓNS. ANOS 2011, 2018. 
 2011 2018 
ÁMBITO PLAN ESPECIAL 971 22,19% 814 20,94%
MUNICIPIO  4.375 100,00% 3.888 100,00%

Fte.: Padrón Municipal. Elaboración Propia. 

A poboación do Casco Vello de Cariño rexistra no período 2011-2018 un descenso 
do 16% da súa poboación, 157 habitantes, dos 971 empadroados en 2011, o que supón 
unha taxa de decrecemento anual acumulativo de -2,18%, superior á taxa municipal 
(-1,46%).

CADRO Nº 4.3. CARIÑO. TAXAS DE DECRECEMENTO DEMOGRÁFICO. 
Taxa de decrecemento anual acumulativo 2011-2018 
ÁMBITO PLAN ESPECIAL -2,18
MUNICIPIO  -1,46

Fte.: Padrón Municipal. Elaboración Propia. 

En resumo, o Casco Vello está a vivir de forma acelerada, no que vai de século, unha 
grave perda de poboación residente que está afectando seriamente ao seu soporte 
social. Neste senso, a caída demográfica do municipio nos últimos 27 anos, provocou o 
descenso de poboación do seu Casco Vello. 

Por outra banda, o Casco Vello, nos límites establecidos para o seu Plan Especial cos 
seus 814 habitantes de 2018, ten aínda un peso considerable na poboación do 
municipio -20,94%- que diminuíu lixeiramente desde o 22,19% que representaba no 
2001 debido á perda de poboación dos tecidos históricos. 
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4.3. CARACTERÍSTICAS DA POBOACIÓN

Analízanse neste apartado as características da poboación residente no ámbito do Plan 
Especial, e os cambios demográficos das mesmas a través de indicadores socio-
demográficos obtidos do Padrón Municipal dos anos 2011 e 2018. 

4.3.1.  A composición por idades e sexo

Na composición por sexos da poboación 2018 do ámbito obsérvase, un predominio 
das mulleres característico das poboacións envellecidas, en contraposición cun razoable 
equilibrio entre xéneros con porcentaxes máis favorables nos datos municipais. Cunha 
relación entre sexos de 103 homes por cada 100 mulleres no ámbito municipal, o ámbito 
do Plan Especial presenta por cada 100 mulleres 84 homes, 19 menos que a media 
municipal.

Esta porcentaxe entre sexos evolucionou negativamente desde 2011 en que por cada 
100 mulleres había 86 homes no seu Casco Vello, mentres no conxunto do municipio 
alcanzaban os 102. 

CADRO Nº 4.4. POBOACIÓN E PESO RELATIVO POR SEXO. ANOS 2011, 2018. 
ANO 2011 HOMES MULLERES TOTAIS 
ÁMBITO PLAN ESPECIAL 449 46,24% 522 53,76% 971 100,00%
MUNICIPIO DE CARIÑO 2.172 49,65% 2.203 50,35% 4.375 100,00%
     
ANO 2018 HOMES MULLERES TOTAIS 
ÁMBITO PLAN ESPECIAL 371 45,58% 443 54,42% 814 100,00%
MUNICIPIO DE CARIÑO 1.560 50,75% 1.514 49,25% 3.074 100,00%

Fte.: Padrón Municipal. Elaboración Propia. 

A estrutura de idades do ano 2018 amosa o importante grao de envellecemento da 
poboación residente, cun 37,96% da mesma maior de 65 anos, porcentaxe que está por 
riba da media municipal (34,28%). Entre a poboación feminina as maiores de 65 anos 
chegan ao 41,99% no ámbito do Plan Especial fronte ao 38,22% do municipio, unha 
taxa que nos homes non pasa do 35,63% no Casco Vello. 

Considerando o outro extremo da pirámide a poboación menor de 15 anos acada 
apenas o 5,41% do total (fronte ao 8,02% do total municipal), o que supón 2 menores de 
15 anos por cada 15 maiores de 65. 

No treito intermedio (15-64) concéntrase unha porcentaxe de poboación dun 56,63%, 
moi similar á media municipal (57,69%). 
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CADRO Nº 4.5. COMPOSICIÓN DA POBOACIÓN POR SEXO E GRANDES GRUPOS IDADE. EVOLUCIÓN. 
2011 CASCO VELLO TOTAL MUNICIPAL 

 MULLERES HOMES T MULLERES HOMES T 
0-14 44 36 80 181 202 383

15-64 280 286 566 1.271 1.408 2.679
>64 198 127 325 751 562 1.313

TOTAL 522 449 971 2.203 2.172 4.375
0-14 8,43% 8,02% 8,24% 8,22% 9,30% 8,75%

15-64 53,64% 63,70% 58,29% 57,69% 64,83% 61,23%
>65 37,93% 28,29% 33,47% 34,09% 25,87% 30,01%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
       

2018 CASCO VELLO TOTAL MUNICIPAL 
 MULLERES HOMES T MULLERES HOMES T 

0-14 24 20 44 141 171 312
15-64 233 228 461 1.068 1.175 2.243

>64 186 123 309 748 585 1.333
TOTAL 443 371 814 1.957 1.931 3.888

0-14 4,60% 5,42% 5,41% 7,20% 8,86% 8,02%
15-64 44,64% 52,60% 56,63% 54,57% 60,85% 57,69%

>65 35,63% 41,99% 37,96% 38,22% 30,30% 34,28%
TOTAL 84,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fte.: Padrón Municipal. Elaboración Propia. 

As porcentaxes de habitantes por treito quinquenal de idade van alternando o seu peso 
relativo con respecto á poboación do ámbito e con respecto das porcentaxes municipais. 

Así, o peso relativo da poboación de menos de 10 anos é menor no ámbito do Casco 
Vello que no conxunto do termo municipal, sendo, pola contra o peso de poboación de 
máis de 75 anos maior no ámbito do Plan Especial. 

Conclúese así que o proceso de envellecemento da actual poboación vaise a seguir 
agravando nas próximas décadas e que a perda demográfica polo movemento natural 
desta poboación continuará caendo no futuro, salvo que se produza a incorporación de 
novos efectivos nos treitos de poboación fértil. 

Observando os datos dos anos 2011 a 2018, pódese analizar a evolución da 
composición demográfica da poboación no período. O treito 0 a 4 anos diminúe 
significativamente no ámbito do Plan Especial, pasando de representar o 1,96% da 
poboación do casco en 2011 ao 0,61% no ano 2018; tamén diminúen as porcentaxes 
correspondentes aos os treitos de 5 a 14 anos; así a franxa entre 5 e 9 anos pasa do 
2,88% ao 1,84%, por debaixo da media municipal que se mantén en torno ao 2,92% e a 
franxa entre 10 e 14 que si ben sofre unha lixeira caída, pasando de representar o 
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3,40% da poboación total do ámbito ao 2,95%, mantense cunha representación similar 
no Casco Vello e no conxunto do termo municipal. 

As dúas franxas de idade de 50-59 e 80-89, aumentan significativamente a súa 
representación na poboación do casco. Así a poboación ente 50 e 54 anos pasa de 
representar o 6,39% ao 8,48% en 2018; o treito de 55 a 59 anos pasa do 6,80% ao 
8,85%; a franxa entre 80 e 84 pasan do 5,46% ao 7,62% e o treito entre 85 e 89 anos 
case que duplica a súa porcentaxe de representación con respecto ao total de 
poboación do ámbito. 

En conxunto, a porcentaxe correspondente aos maiores de 65 anos experimentou un 
incremento entre 2011 e 2018, así si os maiores de 65 representaban o 33,47% da 
poboación do casco, representan na actualidade o 37,96%, taxas moi elevadas en todo 
caso que indican que o proceso de envellecemento da poboación do Casco Vello se 
arrastra desde finais do pasado século. 

O incremento dos maiores de 65 anos foi notable tamén no municipio, pasando do 
30,01% de 2011 ao 34,28% do 2018. A demografía do Casco Vello, con patoloxías 
propias, presenta trazos non alleos a unha realidade municipal que, en certo modo, 
anticipa amplificadamente. 

Con respecto aos treitos intermedios, perden peso todos os treitos de idades entre 15 e 
49 anos, excepto a franxa entre 25 e 29 anos que aumenta lixeiramente o seu peso 
relativo no ámbito do Plan Especial. Dinámica similar, con lixeiras variacións, á do termo 
municipal.

Pola súa parte, o treito 50-64 medrou moi significativamente desde o 20,79% de 2011 
ao 22,82% de 2018 no municipio e sobre todo no ámbito do Plan Especial, onde pasou 
do 19,58% de 2011 ao 24,21% de 2018. Un aumento de case que 5 puntos porcentuais 
destes grupos de idade no conxunto da poboación do Casco Vello que alerta do 
reservorio para a reposición da poboación maior de 65 anos nas próximas décadas. 
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CADRO Nº 4.6. POBOACIÓN POR INTERVALOS DE IDADE. 2011-2018 
 2011 2018

INTERVALOS ÁMBITO PLAN 
ESPECIAL MUNICIPIO ÁMBITO PLAN 

ESPECIAL MUNICIPIO 

0-4 anos 1,96% 2,72% 0,61% 2,13%
5-14 anos 6,28% 6,03% 4,79% 5,89%
15-24 anos 8,96% 7,75% 7,49% 6,51%
25-34 anos 8,65% 11,91% 7,86% 8,77%
35-44 anos 12,87% 13,65% 9,83% 12,65%
45-54 anos 14,62% 14,29% 15,72% 14,84%
55-64 anos 13,18% 13,65% 15,72% 14,92%
65 e máis 33,47% 30,01% 37,96% 34,28%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fte.: Padrón municipal. Elaboración propia. 

En conclusión, unha dinámica que anuncia a profundización dun proceso de 
avellentamento progresivo da actual poboación que reside no ámbito e que acompaña 
un proceso agravado na escala de todo o municipio. 

CADRO Nº 4.7. POBOACIÓN POR GRUPOS QUINQUENAIS DE IDADE. 2011-2018 
POBOACIÓN 2011 

CASCO VELLO TOTAL MUNICIPAL CASCO 
VELLO

TOTAL 
MUNICIPAL

MULLERES HOMES T MULLERES HOMES T TOTAL % TOTAL % 
0-4 9 10 19 53 66 119 1,96 2,72
5-9 15 13 28 59 69 128 2,88 2,93
10-14 20 13 33 69 67 136 3,40 3,11
15-19 25 13 38 85 68 153 3,91 3,50
20-24 21 28 49 79 107 186 5,05 4,25
25-29 13 23 36 91 124 215 3,71 4,91
30-34 23 25 48 141 165 306 4,94 6,99
35-39 32 23 55 143 149 292 5,66 6,67
40-44 34 36 70 135 170 305 7,21 6,97
45-49 34 46 80 132 180 312 8,24 7,13
50-54 35 27 62 155 158 313 6,39 7,15 
55-59 31 35 66 142 139 281 6,80 6,42
60-64 32 30 62 168 148 316 6,39 7,22
65-69 44 34 78 171 164 335 8,03 7,66
70-74 31 27 58 144 130 274 5,97 6,26
75-79 61 32 93 172 121 293 9,58 6,70
80-84 34 19 53 143 86 229 5,46 5,23
85-89 18 11 29 70 45 115 2,99 2,63
90-94 9 3 12 46 14 60 1,24 1,37
95 e máis 1 1 2 5 2 7 0,21 0,16

522 449 971 2.203 2.172 4.375 100,00 100,00
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POBOACIÓN 2018 

CASCO VELLO TOTAL MUNICIPAL CASCO 
VELLO

TOTAL 
MUNICIPAL

MULLERES HOMES T MULLERES HOMES T TOTAL % TOTAL % 

0-4 2 3 5 37 46 83 0,61 2,13

5-9 7 8 15 50 63 113 1,84 2,91

10-14 15 9 24 54 62 116 2,95 2,98

15-19 16 14 30 62 59 121 3,69 3,11

20-24 18 13 31 68 64 132 3,81 3,40

25-29 18 17 35 77 81 158 4,30 4,06

30-34 11 18 29 76 107 183 3,56 4,71

35-39 13 17 30 89 119 208 3,69 5,35

40-44 28 22 50 139 145 284 6,14 7,30

45-49 29 30 59 139 131 270 7,25 6,94

50-54 36 33 69 135 172 307 8,48 7,90

55-59 36 36 72 141 156 297 8,85 7,64

60-64 28 28 56 142 141 283 6,88 7,28

65-69 38 27 65 156 126 282 7,99 7,25

70-74 32 27 59 158 169 327 7,25 8,41

75-79 34 29 63 143 118 261 7,74 6,71

80-84 39 23 62 133 92 225 7,62 5,79

85-89 31 11 42 105 58 163 5,16 4,19

90-94 9 4 13 42 18 60 1,60 1,54

95 e máis 3 2 5 11 4 15 0,61 0,39

443 371 814 1.957 1.931 3.888 100,00 100,00
Fte.: Padrón municipal. Elaboración propia 
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4.3.2. Pirámides de poboación

A composición por sexo e idade represéntase graficamente nas pirámides de poboación. 
Nos seguintes gráficos preséntanse as correspondentes á poboación do ámbito do plan 
especial, referidas aos anos 2011 e 2018 así como a do conxunto do Termo Municipal 
no mesmo período. 

PIRÁMIDE DE POBOACIÓN. ANO 2011. PLAN ESPECIAL CASCO VELLO DE CARIÑO. 

PIRÁMIDE DE POBOACIÓN. ANO 2011.TERMO MUNICIPAL DE CARIÑO. 
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PIRÁMIDE DE POBOACIÓN. ANO 2018. PLAN ESPECIAL CASCO VELLO DE CARIÑO. 

PIRÁMIDE DE POBOACIÓN. ANO 2018. TERMO MUNICIPAL DE CARIÑO. 
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4.3.3.  O nivel de estudos da poboación

A análise comparativa dos datos obtidos do padrón municipal para os anos 2011-2018 
con respecto ao nivel de estudos da poboación do Casco Vello de Cariño dá mostra dun 
lixeiro aumento no nivel formativo da poboación maior de 16 anos do Casco Vello, que 
se reflicte na diminución da porcentaxe de poboación sen estudos completos que pasa 
dun 61,88% no ano 2011 a un 52,79% no ano 2018. Porcentaxes en todo caso elevados 
relacionados probablemente coa idade avanzada da poboación. 

A porcentaxe que representa o ensino primario para o ámbito do Plan Especial, 
superando o 20%, mellorou no período 2011-2018 cunha variación porcentual de 5,53. 
En calquera caso, é de destacar que as porcentaxes de poboación con estudos 
primarios é moi similar á da media municipal tan só 1,44 puntos por debaixo da mesma. 

As porcentaxes de poboación co nivel formativo superior ao ensino primario aumenta no 
período, así, o 21,60% de 2011 pasou a ser o 27,13% en 2018, neste caso por debaixo 
da media municipal. 

A análise do nivel de estudos da poboación por sexos presenta os seguintes trazos: 

. A poboación feminina está algo máis presente no colectivo de poboación sen estudos 
completos, representando o 55,26% da poboación feminina fronte a un 49,85% de 
poboación masculina maior de 16 anos, algo máis de cinco puntos porcentuais de 
diferenza, que en 2011 se elevaban a 6,18 puntos e que estarán en parte 
condicionados polo maior peso demográfico da poboación feminina de maior idade, 
con menos oportunidades de acceso aos estudos. 

. Na poboación con ensino primario a anterior diferenza entre ambos sexos é menor, 
sendo neste caso a porcentaxe de poboación feminina con estudos primarios 
acabados, 19,80%, fronte ao 20,41% dos homes. Esta diferenza era moito maior no 
ano 2011 onde a porcentaxe de poboación feminina con estudos primarios acabados 
era o 15,23%, fronte ao 18,03% dos homes 

. Pola súa parte entre a poboación con estudos secundarios ou superiores é tamén 
superior a presenza masculina á feminina cun 29,74% fronte ao 24,94%. 

A mellora do nivel de estudos da poboación entre 2011 e 2018 é constatable nos niveis 
básicos, coa diminución en 9 puntos porcentuais da poboación sen estudos completos. 
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A continuación móstranse os cadros elaborados a partir do Padrón Municipal, que 
reflicten os datos obtidos en relación ao nivel de estudos da poboación para os anos 
2011 e 2018 nos diferentes ámbitos analizados. 

CADRO Nº 4.8. NIVEL DE ESTUDOS DA POBOACIÓN. 2011-2018 
CASCO VELLO TOTAL MUNICIPAL 

POB 2011 
MULLERES HOMES T MULLERES HOMES T 

SEN ESTUDOS COMPLETOS 323 250 573 1.266 1.147 2.413
ENSINO PRIMARIO 76 77 153 374 418 792
ENSINO SECUNDARIO E NIVEIS SUPERIORES 100 100 200 471 481 952

499 427 926 2.111 2.046 4.157
Menores de 16 anos non aplicable 23 22 45 92 126 218

522 449 971 2.203 2.172 4.375
% pob/pob >16 anos
SEN ESTUDOS COMPLETOS 64,73 58,55 61,88 59,97 56,06 58,05
ENSINO PRIMARIO 15,23 18,03 16,52 17,72 20,43 19,05
ENSINO SECUNDARIO E NIVEIS SUPERIORES 20,04 23,42 21,6 22,31 23,51 22,9
 100 100 100 100 100 100

CASCO VELLO TOTAL MUNICIPAL 
POB 2018 

MULLERES HOMES T MULLERES HOMES T 
SEN ESTUDOS COMPLETOS 226 171 397 894 830 1.724
ENSINO PRIMARIO 81 70 151 372 383 755
ENSINO SECUNDARIO E NIVEIS SUPERIORES 102 102 204 516 513 1.029

409 343 752 1.782 1.726 3.508
Menores de 16 anos non aplicable 34 28 62 175 205 380

443 371 814 1.957 1.931 3.888
% pob/pob >16 anos
SEN ESTUDOS COMPLETOS 55,26 49,85 52,79 50,16 48,09 49,14
ENSINO PRIMARIO 19,80 20,41 20,08 20,88 22,19 21,52
ENSINO SECUNDARIO E NIVEIS SUPERIORES 24,94 29,74 27,13 28,96 29,72 29,33
 100 100 100 100 100 100

Fte.: Padrón Municipal 2011-2018 Elaboración propia sobre poboación maior de 16 anos. 
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4.3.4. A procedencia e dinámica da poboación

A análise dos municipios de nacemento da poboación que constan no Padrón Municipal, 
permítenos analizar a orixe da poboación que habita no ámbito do Plan Especial no ano 
2018.

Do total da poboación do ámbito, algo máis do 70% é natural do municipio de Cariño. Os 
municipios da comarca de Ortegal, aportaron o 11,92% da poboación do Casco Vello. 
Do resto da provincia de A Coruña son orixinarios o 6,27% da poboación, mentres que a 
poboación do resto de Galicia sitúase no 0,86%. 

Un 3,81% da poboación do Casco Vello é orixinaria do resto de España, por debaixo da 
poboación natural dun país estranxeiro, que supón o 6,63% dos habitantes do ámbito. 

En canto á procedencia da poboación, a dinámica máis recente observada na evolución 
do Padrón Municipal desde 2011 permítenos analizar a composición da procedencia da 
comunidade de residentes. Ao longo dos últimos sete anos diminuíu 4,77 puntos 
porcentuais o peso da poboación procedente de Cariño que pasou do 92,48% ao 
87,71%, manténdose, cun lixeiro aumento o peso dos procedentes do resto da comarca 
de Ortegal. O peso da poboación procedente do resto da provincia de A Coruña 
aumenta en algo máis dun punto porcentual, posto que en 2011 representaba o 2,99% 
da poboación do Casco Vello e no 2018 representa o 4,05%. 

Tamén é significativo sinalar o aumento de 1 punto porcentual no peso relativo dos 
procedentes doutras comunidades autónomas españolas, así como un pequeno 
incremento do peso relativo da poboación natural de países estranxeiros que pasou de 
representar o 1,13% da poboación en 2011 a sumar ao 2,83% da poboación 
empadroada en 2018. 

CADRO Nº 4.9. CASCO VELLO DE CARIÑO. LUGAR DE NACEMENTO. POBOACIÓN 2018. 
LUGAR DE NACEMENTO MULLERES % HOMES % T % 
CARIÑO 314 70,88 260 70,09 574 70,53
RESTO COMARCA DE ORTEGAL 61 13,77 36 9,70 97 11,92
RESTO PROVINCIA DE A CORUÑA 31 7,00 20 5,39 51 6,27
PROVINCIA DE LUGO 2 0,45 2 0,54 4 0,49
PROVINCIA DE OURENSE 0 0,00 1 0,27 1 0,12
PROVINCIA DE PONTEVEDRA 1 0,23 1 0,27 2 0,25
RESTO DE ESPAÑA 13 2,93 18 4,85 31 3,81
EXTRANXEIRO 21 4,74 33 8,89 54 6,63
Total 443 100 371 100 814 100

Fte.: Padrón Municipal 2018 Elaboración propia. 
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CADRO Nº 4.10. PROCENDENCIA DA POBOACIÓN. ANO 2011 
CASCO VELLO 

POB 2011 
MULLERES % HOMES % T % 

CARIÑO 488 93,49 410 91,31 898 92,48
RESTO DA COMARCA 4 0,77 7 1,56 11 1,13
RESTO DA PROVINCIA 15 2,87 14 3,12 29 2,99
LUGO 1 0,19 0 0,00 1 0,10
OURENSE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PONTEVEDRA 0 0,00 0 0,00 0 0,00
RESTO DA PENÍNSULA 10 1,92 11 2,45 21 2,16
ESTRANXEIRO 4 0,77 7 1,56 11 1,13

522 449  971 
Fte.: Padrón Municipal 2011. Elaboración propia. 

CADRO Nº 4.11. PROCENDENCIA DA POBOACIÓN. ANO 2018 
CASCO VELLO 

POB 2018 
MULLERES % HOMES % T % 

CARIÑO 396 89,39 318 85,71 714 87,71
RESTO DA COMARCA 4 0,90 8 2,16 12 1,47
RESTO DA PROVINCIA 19 4,29 14 3,77 33 4,05
LUGO 1 0,23 2 0,54 3 0,37
OURENSE 0 0,00 1 0,27 1 0,12
PONTEVEDRA 0 0,00 0 0,00 0 0,00
RESTO DA PENÍNSULA 14 3,16 14 3,77 28 3,44
ESTRANXEIRO 9 2,03 14 3,77 23 2,83

443 371  814 
Fte.: Padrón Municipal 2018. Elaboración propia. 

Analizando os movementos de poboación entre os anos 2011 e 2018 desde a 
explotación dos datos padroais, obtemos as cifras correspondentes ao saldos 
vexetativos e migratorios no ámbito do Plan Especial. 

Así, o saldo vexetativo neste período 2011-2018 resulta negativo no ámbito do Plan 
Especial, así como no conxunto do termo municipal, cunha perda de 106 habitantes no 
Casco Vello e de 252 no total do municipio. A porcentaxe deste saldo con respecto 
ao total de poboación é moito maior no ámbito no plan que no conxunto do municipio 
(-10,9% fronte a -5,77%). 

CADRO Nº 4.12. SALDO VEXETATIVO PERÍODO 2011-2018 
AMBITO PLAN ESPECIAL TERMO MUNICIPAL 

SALDO VEXETATIVO 
M V TOTAL M V TOTAL 

NACEMENTOS 8 13 21 58 62 120
DEFUNCIÓNS 58 69 127 180 192 372
TOTAL -50 -56 -106 -122 -130 -252

En canto aos movementos migratorios, os cambios de residencia, supoñen no ámbito do 
Plan Especial, 146 altas e 174 baixas entre os anos 2011-2018. 
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CADRO Nº 4.13. ALTAS E BAIXAS POR CAMBIO DE RESIDENCIA NO ÁMBITO DO PLAN ESPECIAL 
CAMBIO DE RESIDENCIA 
PERIODO 2011-2018 ALTAS BAIXAS

M V TOTAL % M V TOTAL % 
COMARCA 11 9 20 13,70 11 11 22 12,64
PROVINCIA CORUÑA 23 27 50 34,25 46 42 88 50,57
RESTO COMUNIDADE AUTÓNOMA 1 9 10 6,85 8 8 16 9,20
RESTO DO ESTADO 20 25 45 30,82 20 18 38 21,84
ESTRANXEIRO 7 14 21 14,38 2 8 10 5,75

62 84 146 100 87 87 174 100

No referente ás altas, o 47,95% da poboación que cambiou a súa residencia ao 
municipio de Cariño vén da provincia da Coruña, cun 13,70% procedendo da propia 
comarca. Destaca a porcentaxe de habitantes que residían anteriormente no municipio 
de Ortigueira e que pasaron a residir no Casco Vello de Cariño (case o 12%). Este 
movemento de poboación dende Ortigueira a Cariño, ocorre tamén no conxunto do 
termo municipal cunha proporción similar á do ámbito do Plan Especial. 

O resto do Estado aporta o 30,82% de altas por cambio de residencia, seguido da 
aportación de habitantes procedentes do estranxeiro cun 14,38%. O resto de provincias 
da comunidade Autónoma representan só o 6,85% de altas no conxunto do ámbito do 
Plan.

En canto ás baixas por este mesmo motivo, o movemento máis destacado realízase á 
propia provincia da Coruña cun 63,21% de baixas con destino á provincia, que inclúen o 
12,64% de efectivos que se moven cara a outros municipios da Comarca neste período 
2011-2018. Destaca igualmente o tránsito cara a Ortigueira que atrae a case un 10% 
dos habitantes que se trasladan. 

O resto do Estado, recibe a un 21,84% da poboación que se dá de baixa no municipio 
de Cariño, sendo os seguintes destinos de acollida de poboación que emigra o resto da 
comunidade autónoma cun 9,2% e por último outros países que acollerían o 5,75% dos 
traslados.

A explotación do Padrón, recolle ao mesmo tempo as modificacións por cambio de 
domicilio dentro do propio termo municipal, pero non ofrece a posibilidade de localizar 
estes movementos, polo que sabendo que en torno a un 15% da poboación actual do 
Casco Vello realizou un cambio de domicilio entre os anos 2011 e 2018, non podemos 
saber si este cambio foi cara a outro inmoble do ámbito, da Vila ou de fóra do municipio. 
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5. A ACTIVIDADE ECONÓMICA 

5.1. A ACTIVIDADE DA POBOACIÓN 

Cariño é a cabeceira do concello homónimo, conformado como tal no 1988 resultado 
dun proceso de segregación a partires do Concello de Ortigueira, operando como centro 
de servizos das parroquias de Feás, Landoi, A Pedra e Sismundi, ademais da propia 
parroquia central de San Bartolomeu. Este novo concello coincide case que na súa 
totalidade co de Veiga, o cal foi anexionado por Ortigueira no século XIX xunto cos de 
Couzadoiro e Freires. 

Cunha orixe como pequeno porto pesqueiro, viviu a súa expansión da man da industria 
salgadeira e as conservas, das cales existe unha forte pegada en tódolos aspectos da 
Vila, cun proceso transformador que da comezo no último cuarto do século XIX e chega 
ata as últimas décadas do século XX, onde comeza un período de esmorecemento 
paulatino que continúa ata a actualidade. Paralelamente a extracción da dunita forneceu 
e diversificou a economía local a partires da década dos 80. 

Así, a forte caída da actividade conserveira viuse parcialmente compensada coa 
aparición da industria extractiva e coa absorción de emprego xerada pola conformación 
do estado de benestar, especialmente patente na formación dos órganos 
administrativos, de servizos e equipamentos propios trala segregación de Ortigueira. Os 
novos modos de vida e a demanda de servizos forneceu durante as últimas décadas a 
ocupación en sectores anteriormente residuais. 

CADRO Nº 5.1. OCUPACIÓN, PARADOS E INACTIVOS SOBRE O TOTAL DE RESIDENTES. CARIÑO 
1991-2011. 

 %OCUPADOS %PARADOS %INACTIVOS RESIDENTES 
CENSO 1991 28,24 6,87 64,89 5.503 
CENSO 2001 33,71 5,92 60,36 4.844 
CENSO 2011 31,09 13,14 55,77 4.375 

 1991 2001 2011 
ACTIVOS 1.932 1.920 1.935 
INACTIVOS 3.571 2.924 2.440 
TAXA DE ACTIVIDADE 35,11 39,64 44,23 

Fte.: Censos de Poboación 1991- 2011. Elaboración propia. 

Con todo, en 1991 a taxa de actividade no termo municipal era do 35,11%, case que 13 
puntos por baixo da media galega do momento, aumentando en 2001 ata o 39,64%, o 
que pese á caída da poboación activa supón un aumento de máis de 100 ocupados. 
Esta expansión na porcentaxe de ocupados muda a tendencia xa no censo 2011, 
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arroxando un 44,23% de ocupados, o que baixa o número absoluto de ocupados ate 
1.360, moi por baixo dos valores obtidos no censo de 1991. 

Á par disto, atendendo á porcentaxe de parados no censo 2011 vemos un gran 
crecemento do índice, o que dispara a taxa de actividade ate case o 44,23%, 
confirmando a tendencia amosada na intercensual 91-01 pero 5 puntos por baixo da 
media provincial, apoiándose nunha expansión do emprego feminino, que inda que forte, 
é inferior ao doutros territorios debido ao tradicional papel da muller como man de obra 
no sector conserveiro. 
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5.2. OS SECTORES DE ACTIVIDADE DA POBOACIÓN 

A Vila de Cariño é o centro de servizos a nivel municipal. Enmarcada na Comarca de 
Ortegal, un territorio complexo e fragmentado debido a súa orografía, o principal nodo 
de servizo neste ámbito é a Vila de Ortigueira, sendo referentes inmediatos As Pontes e 
especialmente Ferrol. 

Pese a isto, e en parte debido ao proceso de centralización de servizos experimentado 
trala segregación municipal de Ortigueira, estase a producir un proceso de terciarización 
da ocupación, en especial como reemprazo dos postos de traballo perdidos no sector 
primario.

O principal crecemento do sector servizos dáse na intercensual 91-01, pasando de 
menos do 20% a máis do 40% do total, duplicando o peso relativo no conxunto da 
ocupación municipal en soamente unha década. Esta expansión continua na 
intercensual 01-11 mais dun xeito menos explosivo, pasando do 41 ao 46%, 
confirmándose como principal fonte de emprego. 

CADRO Nº 5.2. CARIÑO. OCUPACIÓN DA POBOACIÓN POR SECTORES 1991-2011. 
TOTAL 1991 TOTAL 2001 TOTAL 2011

Agricultura, gandería e pesca 45,77 29,88 20,26
Industria 22,31 17,70 21,32
Construción 12,50 11,39 12,37
Servizos 19,41 41,03 46,05
TOTAL 2.967 1.633 1.900

Fte.: Censos de Poboación 1991-2011. Elaboración propia. 

Alén da estabilidade da construción, asentada en torno ao 12% do total, cabe destacar o 
alto peso que mantén a industria no total de ocupación do 2011, tendo remontado trala 
forte perda de peso específico da intercensual 91-01, na que perdera case 5 puntos. 
Trátase dun sector historicamente estratéxico que pese a enorme diminución no número 
de empresas dedicadas á conserva e a salgadura, sigue sendo a segunda fonte de 
emprego municipal. 

Pola súa banda o sector primario, ao igual que ocorre en todo Galicia dende mediados 
dos 50 do pasado século, continúa cunha caída sostida, cunha diminución de 16 puntos 
na intercensual 91-01 e de máis de 9 puntos na 01-11. A pesares disto, sigue a 
representar un valor relativamente elevado, case ao mesmo nivel da industria, apoiado 
sobre todo na pesca, actividade que lle permite diferenciase dos concellos de interior e 
polo tanto do global de Galicia. 
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Máis aló da distribución do emprego por sectores faise obrigado comentar a fortísima 
caída da ocupación total na censual do 2001, cunha baixada do 45% con respecto ao 
1991. Dito proceso experimentou un rebote e na última censual colocouse nos 1.900 
traballadores, o que supón un aumento en termos absolutos do 16% na intercensual, o 
que é especialmente relevante dado o contexto de forte caída das persoas en idade de 
traballar, que decae nun 10% no mesmo período. 

Atendendo á actividade dos centros de traballo, vemos como o primario, sostido pola 
pesca, é a principal ocupación dos residentes na Vila de Cariño, seguido moi de lonxe 
polas industrial manufactureiras, o comercio e a hostalaría, o cal nos configura unha 
distribución máis propia dun lugar do produtivo que dun centro de servizos. 

Este peso do primario matízase si atendemos á ocupación específica dos ocupados, 
onde os postos en Servizos de Restauración, Persoais, Protección e Vendedores son os 
de maior representación, con máis do 16% do total, o que sumado ao anterior, arroxa un 
panorama de transición entre un espazo de produción cara un espazo de servizos. 

CADRO Nº 5.3. OCUPACIÓN DA POBOACIÓN POR SECTORES E SEXO 2011. 
Actividade do lugar de traballo (1 letra CNAE09) Persoas 
A - Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 370 
C - Industria manufactureira 195
E - Subministro de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación 40 
F - Construción 90
G - Comercio ao por maior e ao por menor; reparación de vehículos de motor e motocicletas 175 
I - Hostalería 165
M - Actividades profesionais, científicas e técnicas 45 
O - Administración Pública e defensa; Seguridade Social obrigatoria 45 
P - Educación 40
Q - Actividades sanitarias e de servizos sociais 45 
Outros 155
TOTAL 1.365
Ocupación (a 1 díxito de la CNO11) % do total 
2 - Técnicos e profesionais científicos e intelectuais 2,45 
4 - Empregados contables, administrativos e outros empregados de oficina 7,65 
5 - Traballadores dos servizos de restauración, persoais, protección e vendedores 16,51 
6 - Traballadores cualificados no sector agrícola, gandeiro, forestal e pesqueiro 10,09 
7 - Artesáns e traballadores cualificados das industrias manufactureiras e a construción (excepto 
operadores de instalacións e maquinaria) 14,37

8 - Operadores de instalacións e maquinaria, e montadores 6,42 
9 - Ocupacións elementais 15,90
Outras ocupacións 26,61
Distribución dos ocupados por sexo Persoas 
Mulleres 529 (38,75%)
Homes 836 (61,25%)
Total 2011 1.365

Fte.: Censos de Poboación e Vivendas 2011. Elaboración propia. 
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Cabe ademais facer referencia ao baixo peso da ocupación feminina, que representa o 
38,75% do total, moi afastado do 46,97% que amosa o censo 2011 para o conxunto de 
Galicia, o que xunto co anterior, reflite un mercado laboral atrasado e con marxe para 
importantes transformación tanto na distribución por sectores como na incorporación da 
muller ao mesmo. 
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5.3. A SITUACIÓN PROFESIONAL DOS RESIDENTES NO CASCO VELLO 

Para estudar a relación coa actividade económica da poboación do Casco Vello 
analizouse a explotación da información obtida da enquisa socioeconómica realizada 
entre decembro de 2018 e xaneiro de 2019 no marco da redacción do Plan Especial. O 
tamaño da mostra roldou o 30% do total da poboación residente de máis de 16 anos. 

Correspondendo coas características da poboación que vimos estudando anteriormente, 
a situación profesional dos residentes do conxunto queda reflectida no cadro 5.4, que 
presenta os indicadores básicos da actividade e ocupación no ámbito de análise, 
clasificando a distribución da poboación maior de 16 anos segundo a súa relación coa 
actividade económica. 

CADRO Nº 5.4. RELACIÓN COA ACTIVIDADE ECONÓMICA DA POBOACIÓN RESIDENTE. 
ACTIVIDADE PRINCIPAL DA PERSOA % HOMES % MULLERES % TOTAL 
Traballando nun posto remunerado 31,94 17,97 23,94
Buscando o primeiro emprego 0,00 1,56 0,89
Parada e buscando emprego 4,71 9,38 7,38
Retirada. Xubilada 48,69 50 49,44
Escolar ou Estudante 1,05 3,13 2,24
Rendeira 10,99 9,38 10,07
Tarefas domésticas 0,52 7,03 4,25
Outros 2,09 1,56 1,79
TOTAL 100,00 100,00 100,00 

Fte.: Enquisa socioeconómica. Elaboración propia. 

Como se percibe no cadro anterior, as persoas retiradas e xubiladas concentran case 
que o 50% do total das persoas maiores de 16 anos, non chegando a poboación activa 
ocupada ao 25%, o que deixa máis de 3 residentes por persoa ocupada no ámbito. A 
escasa actividade contrasta coa alta porcentaxe de residentes que contan cunha fonte 
regular de ingresos, que acada o 83,45% do total (agregando subsidios, rendas, retiros 
e actividade laboral). 

Por sexos destaca a desigual porcentaxe de ocupación, que acada case que un terzo do 
total en homes namentres que en mulleres apenas chega ao 18%. Do mesmo xeito 
destaca o peso que aínda mantén o total de mulleres que se dedican como actividade 
principal a tarefas domésticas, que supón un 7% do conxunto. Finalmente, en canto a 
unha comparativa por sexos, destacar que o paro feminino é máis do dobre do 
masculino, un 10,94% fronte a un 4,71%, deixando a busca de emprego como a terceira 
ocupación por importancia entre as mulleres do ámbito. 
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CADRO Nº 5.5. SITUACIÓN PROFESIONAL DA POBOACIÓN OCUPADA EN %. 
SITUACIÓN PROFESIONAL DA PERSOA HOMES MULLERES TOTAL 
TRABALLADORA POR CONTA PROPIA 28,57 22,86 25,71 
Empresaria 2,86 1,43 2,14 
Profesional liberal 1,43 0,00 0,71 
Outras persoas traballadoras autónomas 24,29 21,43 22,86 
Outras situacións laborais 0,00 0,00 0,00 
TRABALLADORA POR CONTA ALLEA 57,14 42,86 50,00 
Titulada universitaria 2,86 5,71 4,29 
Persoal administrativo e empregadas 17,14 17,14 17,14 
Operaria especializada 17,14 7,14 12,14 
Operaria non especializada 20,00 12,86 16,43 
NS/NC 14,29 34,29 24,29 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 

Fte.: Enquisa socioeconómica. Elaboración propia. 

No tocante á situación profesional das persoas ocupadas, o grupo de persoas 
traballadoras asalariadas por conta allea é maioritario, con índices similares en homes e 
mulleres. As persoas traballadoras autónomas son as dominantes no conxunto, seguido 
de preto por persoal administrativo e persoal operario non especializado. Por sexos as 
diferenzas son pequenas, agás na porcentaxe de persoal operario especializado, onde a 
porcentaxe de homes é 10 puntos superior así como nas persoas tituladas universitarias, 
onde as mulleres duplican en porcentaxe aos homes residentes no ámbito. 

En xeral podemos falar dun ámbito maioritariamente empregado por conta allea en 
traballos de baixa especialización, coas naturais consecuencias económicas e de 
calidade de vida asociadas. 

Desglosado por sectores vemos como o sector terciario concentra case o 50% do total 
da ocupación, so 18 puntos por riba do primario (totalmente concentrado na pesca), o 
que nos fala dun nivel baixo de terciarización. 

Así mesmo comentar o baixo impacto que no ámbito ten o emprego industrial, 
importante no conxunto do concello onde superaba o 20% do total de ocupados. 
Idéntico comentario podemos facer da construción, ten un peso de ata 7 puntos por 
baixo da media municipal. 
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CADRO Nº 5.6. OCUPACIÓN DA POBACIÓN RESIDENTE. SECTORES DE ACTIVIDADE EN %. 
SECTOR HOMES MULLERES TOTAL 
PRIMARIO 31,43 14,29 22,86 
Agricultura 0,00 0,00 0,00 
Pesca 31,43 14,29 22,86 
INDUSTRIA 2,86 11,43 7,14 
CONSTRUCIÓN 2,86 7,14 5,00 
TRANSPORTE E COMUNICACIÓNS 2,86 1,43 2,14 
TERCIARIO PÚBLICO 7,14 4,29 5,71 
Ensino e Sanidade 2,86 4,29 3,57 
Administración pública e F.F.A.A. 4,29 0,00 2,14 
TERCIARIO PRIVADO 40,00 28,57 34,29 
Comercio e Reparacións 24,29 0,00 12,14 
Hostalería e Espectáculos 2,86 0,00 1,43 
Bancos, Finanzas e Seguros 5,71 12,86 9,29 
Oficinas e Despachos 4,29 7,14 5,71 
Outros Servizos 2,86 8,57 5,71 
NS/NC 12,86 32,86 22,86 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 

Fte.: Enquisa socioeconómica. Elaboración propia.

Por sexos, cómpre chamar a atención sobre a ocupación feminina, destacando a súa 
ocupación industrial, que multiplica por 4 a masculina, a bo seguro, pola incidencia do 
sector conserveiro. Así mesmo vemos que a pesca é nos homes o sector dominante con 
máis do 30% do total, pese a que no agregado é o terciario o dominante. 

Pola súa banda, a ocupación feminina ten unha distribución máis desconcentrada, 
sendo o sector dos seguros, bancos e finanzas o principal, pero con a penas un punto 
de distancia fronte a ocupación industrial, sendo tamén o terciario, o sector dominante 
entre as mulleres, mais nunha porcentaxe netamente inferior. 

En síntese, estamos diante dun conxunto pouco terciarizado pero con certo nivel de 
diversificación, con alta presenza dos sectores tradicionais da conserva entre mulleres e 
a pesca entre os homes, presentando unha ocupación moderada nos servizos e 
especialmente baixa entre mulleres, que pese a ser dominante, non acada o 30% do 
total. É por isto que podemos falar dun baixo nivel de centralidade do ámbito no 
conxunto municipal e comarcal. 
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5.4. A ACTIVIDADE COMERCIAL E DE SERVIZOS 

5.4.1.  O contexto económico

Cariño, no contexto galego é un concello de tamaño pequeno, ocupando o posto 131 da 
listaxe total, moi lonxe da media autonómica (8.657hab/concello), pero por riba da 
mediana (3.070 habitantes). Esta posición central referéndase nos valores absolutos de 
PIB, que segundo datos do IGE para 2016 o coloca no posto 157 de Galicia, con 54 M€, 
cun PIB/per cápita de13.434 €, no posto 207 dos concellos galegos. 

En canto a súa relación cos polos de actividade, Cariño atópase fortemente 
desvinculado, situado na marxe setentrional de Galicia, enmarcado na Comarca de 
Ortegal na intersección do Océano Atlántico e o Mar Cantábrico e na fronteira entre as 
provincias de Lugo e A Coruña, á cal pertence. Esta situación converte a Cariño nun 
punto final/orixe, quedando fóra dos grandes eixes de mobilidade e transporte, a 11 km 
do ferrocarril de vía estreita e entre 40 e 45 km dos enlaces coa AG-64, a autovía máis 
próxima e que une Ferrol e As Pontes. 

É por isto que historicamente o seu principal piar económico foi o mar, tanto a pesca 
como a actividade conserveira e de salgadura, o que acabou cristalizando nunha 
importante masa industrial a mediados do século XX, do que aínda existe unha 
importante pegada tanto na estrutura da Vila como no propio mercado de traballo, tal e 
como vimos anteriormente. 

Nun contexto xeral de caída do sector industrial as expectativas de refornecemento da 
actividade conserveira son cativas, ao igual que as dunha importante expansión do 
sector extractivo, co que tamén conta a Vila. Apoiado nestas circunstancias, o peso do 
sector terciario está a medrar de xeito importante, impulsado inicialmente no proceso de 
segregación municipal, e reforzado pola falta de espazos de gran centralidade nas 
inmediacións, xa que non hai ningunha cabeceira de concello de máis de 10.000 
habitantes en máis de 40 km. Dende a Vila a Ferrol, a cidade máis próxima, Cariño está 
a case unha hora en automóbil. 

A construción e o comercio están a xogar o papel propio dunha cabeceira municipal nun 
concello pequeno de Galicia, con valores importantes de ocupación que varían de xeito 
parello ao global dos ritmos da economía. 

Asoma tamén unha incipiente actividade turística, debido aos importantes recursos 
naturais e patrimoniais cos que conta o municipio, e que está chamada a xogar un papel 
relevante nos próximos anos, debendo ser á par animada e vixiada, dado a importante 
forza transformadora que dito sector ten, tanto física como socialmente. 
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5.4.2.  Caracterización do ámbito de análise

Analizando os datos sobre empresas con actividade no municipio, vemos un importante 
peso dos servizos liderando en termos absolutos o total de empresas con porcentaxes 
estables en torno ao 72%. Este liderado viña apoiado tradicionalmente no comercio, 
mais nos último anos esta tendencia investiuse, sendo agora o grupo de outros servizos 
o que aporta maior número de actividades. Este cambio pode fornecerse nun repunte de 
actividades como atención aos maiores e a infancia, sociosanitarias ou de imaxe e 
coidade persoal, sectores que veñen gañando peso en detrimento de sectores de 
comercio tradicional, cuestión baseada na muda de hábitos de vida das últimas décadas 
e o cambio na estrutura demográfica da Vila. 

Destaca tamén o baixo peso relativo que ten a Industria en canto ao número de 
actividades, moi lonxe do peso que presenta na ocupación directa, o que nos está a 
falar de empresas de tamaño moi superior ao dos restantes sectores, detectándose na 
estatística do cadro seguinte 

CADRO Nº 5.7. EMPRESAS CON ACTIVIDADE NO MUNICIPIO SEGUNDO ACTIVIDADE PRINCIPAL 
(GRUPOS CNAE 93 E 2009) EN %. 

 2014 2015 2016 2017 
INDUSTRIA 6,33 6,12 7,04 6,41 
CONSTRUCIÓN 22,00 22,45 20,07 21,00 
SERVIZOS 71,67 71,43 72,89 72,60 
Comercio 45,12 41,90 41,06 40,20 
Hostalaría 17,67 16,67 16,91 18,63 
Outros servizos 37,21 41,43 42,03 41,18 

Fte.: IGE - Explotación do Rexistro de Empresas - Elaboración propia.

Debido á dificultade para a obtención de datos de emprego e facturación pormenorizados, 
acódese á base Ardan para intentar caracterizar o peso específico dos distintos sectores 
no municipio. Dita base recolle a información rexistral das principais empresas de 
Galicia, considerando aquelas cunha cifra de negocio superior aos 30.525 €. 

A base de datos Ardán recolle un total de vinte e dous empresas no municipio de 
Cariño, o que representa un 0,74% do total das recollidas nesta base. De entre elas 
destacan as relacionadas coa pesca e a acuicultura, que con sete unidades xeran un 
volume de facturación de 8.2 M€, seguidos moi de preto polas actividade extractivas que 
con só unha empresa xeran 7,9 M€ e son o segundo sector máis representativo. 

Nun terceiro chanzo atopamos o comercio ao por menor que xera 6,4 M€, bastante por 
riba dos 3,9M€ da industria alimentaria, pese a que é a maior xeradora de emprego do 
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total do listado, o que xunto co peso comentado da pesca, amosa a importancia que a 
día de hoxe segue a ter o mar. 

CADRO Nº 5.8. EMPRESAS POR GRUPOS CNAE 2009 SEGUNDO FACTURACÍON E NÚMERO DE 
PERSOAS EMPREGADAS. MUNICIPIO DE CARIÑO. 2014. 

SECTOR CNAE FACTURACIÓN %
FACTURACION 

Nº PERSOAS 
EMPREGADAS 

Nº
EMPRESAS 

Actividades de construcción especializada  36.872 0,12 0 1 
Actividades xurídicas e de contabilidade  137.236 0,45 3 1 
Comercio ao por maior, excepto vehículos de 
motor 2.805.173 9,27 16 3 

Comercio ao por menor, excepto vehículos de 
motor 6.463.392 21,35 33 5 

Industria da alimentación  3.960.449 13,08 75 2 
Outras industrias extractivas  7.982.746 26,37 21 1 
Pesca e acuicultura  8.274.217 27,33 56 7 
Servizos de comidas e bebidas  177.399 0,59 3 1 
Silvicultura e explotación forestal  439.198 1,45 1 1 
TOTAL 30.276.682 100,00 208 22 

Fte.: ARDAN2016 - Datos correspondentes a 2014. Elaboración propia. 

Outras actividades asoman á lista cun peso inferior, cun total de nove sectores 
representados, o que nos fala dun baixo nivel de diversificación sectorial, xa que 
estamos a empregar a clasificación CNAE2009 a 4 díxitos, moi fragmentaria en canto á 
clasificación de actividades. 

Vemos tamén como os servizos, pese a concentrar un alto nivel de ocupación, se 
conforman de pequenas empresas con baixos niveis de facturación ou con estruturas 
empresarias baseadas no autoemprego (os autónomos non quedan recollidos no 
informe Ardán). 

Para afondar na diagnose das actividade económicas localizadas dentro do ámbito, 
realizouse unha enquisa específica aos negocios activos como complemento do traballo 
de campo realizado de decembro de 2018 a xaneiro de 2019. 

Estes traballos permitiron dispor de información sobre as características dos 
establecementos que desenvolvan a súa actividade no Casco Vello, datos que se pasan 
a analizar pormenorizadamente nos apartados seguintes. 
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5.4.3. Distribución e localización da actividade económica 

Como se pode observar na planimetría adxunta, a concentración de locais de usos 
comerciais e de servizos no Casco Vello é baixa, concentrada especialmente na 
contorna da praza da Mariña, a rúa do Carme, a rúa Balbís e a praza da Pulida, 
diminuíndo progresivamente conforme a distancia coa parte baixa da Vila aumenta. 

CADRO Nº 5.9.  INMOBLES DE USO NON RESIDENCIAL NO CASCO VELLO. 
INMOBLES EDIFICIOS ANTIGOS EDIFICIOS NOVOS TOTAL % 
OCUPADOS 29 36 65 56,03
DESOCUPADOS 23 28 51 43,97
TOTAL CON DATO DE OCUPACIÓN 52 64 116 100 
% 44,83 55,17 100  
SEN DATO OUPACIÓN 2 17 19  
TOTAL INMOBLES NO ÁMBITO 54 81 135  

Fte.: Traballo de campo. Elaboración propia. 

Existen un total de 116 inmobles de uso non residencial dos que se ten dato de 
ocupación. Este conxunto, presenta unha ocupación total do 56,03%, o que nos fala 
dunha porcentaxe alta de locais en desuso, mais isto non quere dicir que haxa 65 
actividades económicas no ámbito, xa que como podemos ver no cadro 5.10. os usos 
predominantes son os de almacén privado e aparcamento privado, o que sumado aos 
usos de almacén convencional acada un total de 63, o que nos deixa 31 locais 
ocupados con actividades económicas dentro do ámbito. 

CADRO Nº 5.10. LOCAIS POR ACTIVIDADE E IDADE DA EDIFICACIÓN. 

INMOBLES USO NON RESIDENCIAL EDIFICIOS 
ANTIGOS 

EDIFICIOS 
NOVOS TOTAL 

COMERCIAL 7 6 13 
HOSTELARÍA 1 0 1 
OFICINAS 3 4 7 
SERVIZOS 1 3 4 
ALMACÉNS  1 3 4 
OUTROS 1 1 2 
DOTACIÓN 2 2 4 
TOTAL INMOBLES CON ACT ECONÓMICAS 16 19 35 
ALMACÉN PRIVADO 17 24 41 
APARCAMENTO PRIVADO 2 17 19 
TOTAL INMOBLES CON DATO DE USO 35 60 95 
SEN DATO DE USO 19 21 40 
TOTAL INMOBLES EN ÁMBITO 54 81 135 
TOTAL OCUPADOS 29 36 65 
TOTAL DESOCUPADOS 23 28 51 
TOTAL SEN DATO OCUPACIÓN 2 17 19 

Fte.: Traballo de Campo. Elaboración propia. 
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Localización da actividade económica e usos dotacionais 
Fte. Traballo de campo. Elaboración propia 
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En canto á distribución entre inmobles anteriores e posteriores ao ano 1960, vemos 
como a maioría dos locais non residenciais aparecen en edificios novos, representado 
un 60% do total, e amosando ocupacións tamén superiores (sobre o 55%). Dita 
distribución é similar si atendemos aos locais con actividade económica, posto que nos 
edificios anteriores ao ano 1960 concéntranse o 45,71% do total fronte ao 54,29% nos 
edificios posteriores. 
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No tocante aos usos, o comercial destaca entre as actividades, con 13 dos 35 situados 
no ámbito, repuntando tamén as oficinas, cun total de 7 unidades. O resto das 
actividades están moi repartidas entre o resto de usos. 

A pesares disto, e falando en termos absolutos, os usos privativos son os dominantes 
nos inmobles non residenciais, con ata 19 unidades dedicadas ao aparcamento e 41 ao 
almacenamento privado, moitos deles mesmo en edificacións independentes, modelo 
moi característico da Vila de Cariño. 
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5.4.4.  Antigüidade e renovación dos negocios

Analizando a idade dos negocios, segundo a mostra obtida dos cuestionarios realizados, 
obsérvase unha certa continuidade de negocios tradicionais, aos que puntualmente se 
foron engadindo outras actividades ata acadar un 35% de negocios abertos a partir do 
ano 2000, fronte a un 25% de máis de 40 anos de antigüidade. 

Resulta destacable que un 20% dos locais con actividade foron abertos na fase central 
da crise económica de 2007, o que apunta ao comercio como sector refuxio a través do 
autoemprego nese período, abrindo novas actividade ou retomando outras anteriores, 
posto que o 45% das existentes no ámbito, non son o primeiro negocio instalado no 
propio local. 

CADRO Nº 5.11. DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECEMENTOS SEGUNDO A DATA DE INICIO E TIPO DE 
ACTIVIDADE EN %. 

Antes de 
1940

Entre
1941 e 
1960

Entre
1961 e 
1980

Entre
1981 e 
1990

Entre
1991 e 
2000

Entre
2001 e 
2007

Entre
2008 e 
2014

Despois 
de 2014 

Total 
xeral

Comercio diario 0 1 2 0 0 1 1 0 5
Comercio ocasional 1 0 1 3 1 0 0 1 7
Hotel, pensión, fonda 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Outras oficinas 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Servizos 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Taller 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Total xeral 1 1 3 3 5 2 4 1 20
% de locais 5,00 5,00 15,00 15,00 25,00 10,00 20,00 5,00 100,00

Fte.: Enquisa de locais. Elaboración propia. 

En canto ás actividades, o comercio acapara o 70% dos locais con actividade, existindo 
so un 5% de locais non asociado ao sector terciario en calquera das súas formas. 

En síntese podemos falar dun equilibrio entre negocios recentes e tradicionais, xerando 
unha oferta pequena pero variada, acadando un total de 20 en todo o ámbito, o que nos 
ven a confirmar que o ámbito non exerce como espazo central da Vila ou do termo. 
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5.4.5.  Características e necesidades dos locais. Valoración da situación actual

Para estudar os servizos e dotacións coas que contan os locais do Casco Vello 
implantados en plantas baixas, analizaremos as instalacións e o grao de equipamento 
dos que dispón o establecemento, para o que se utilizaron certas dotacións como 
indicativas (calefacción/refrixeración, medidas contra incendios, equipo informático, 
acceso á internet, medios de pago...), buscando as máis representativos do índice de 
confort básico, do nivel de actualización dos servizos e das facilidades de compra. 

O equipamento opera como indicador dependendo do tipo de actividade, posto que cada 
unha delas presenta requirimentos específicos. Así, a maioría dos negocios teñen 
acceso á auga, aseos ou medidas contra incendios, pero non calefacción ou terminais 
de cobro con tarxeta, tal e como se pode ver no seguinte cadro: 

CADRO Nº 5.12. SERVIZOS DOS LOCAIS EN %. 

SERVIZOS % de locais
Auga 95,00
Aseos 85,00
Calefacción/Refrixeración 30,00
Medidas contra incendios 40,00
Acceso a internet 25,00
Equipo informático 35,00
Tarxeta de débito 5,00
Tarxeta de creto 10,00

Enquisa de locais. Elaboración propia.

En xeral, os locais contan coas instalacións necesarias para o seu funcionamento. A 
práctica totalidade, contan con auga, aseos, aínda que menos da metade conta con 
medidas contra incendios. 

Destacar a baixa incorporación ás novas tecnoloxías, con so o 35% de establecementos 
con equipa informática, e 25% con acceso a internet, dando mostra dunha escasa 
renovación dos máis tradicionais e dunha excesiva vocación de proximidade. Do mesmo 
xeito a baixa presenza de modos de pago con tarxeta pode exercer como un detractor 
de actividade en especial coa mocidade e o turismo. 

En consonancia coas dimensións do parcelario, a maioría dos locais son moi pequenos, 
dado que ocupan as plantas baixas das edificacións nas que se insiren, tendo que 
descontarse en moitos casos o acceso xeral ao inmoble. 

En canto á tenza dos locais que acollen actividades, a propiedade é o réxime 
dominante, co 50% do total, o que unido ao 10% de locais en cesión, atopamos un 60% 
de negocios libres de renda mensual. 
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CADRO Nº 5.13. RÉXIME DE TENZA DOS LOCAIS.
 PROPIEDADE ALUGUEIRO CESIÓN TOTAL XERAL 

Total locais 10 8 2 20
% de locais 50,00 40,00 10,00 100,00

Fte.: Enquisa de locais. Elaboración propia. 

O restante 40% atópase en alugueiro, con rendas por baixo de 250 €/mes na metade 
dos locais e de entre 250 e 500 €/mes no restante 50% do total. Resulta interesante 
comentar que soamente un negocio dos existentes en alugueiro estaría interesado en 
adquirir o local en caso de estar en venda, o que nos fala dun alto nivel de precariedade 
daqueles negocios que non están en propiedade. 

Preguntados pola posibilidade de traspasar a actividade, un 20% estaría disposto, 
existindo casos en tódolos réximes de renda, o que tamén dá noción de certa 
inestabilidade da actividade no ámbito. 

A análise do estado físico dos locais amosa unha dotación aceptable dos mesmos, cun 
grado de reformas no últimos dez anos que case acada o 40% no global, centrándose 
os traballos maioritariamente no interior, cun 25% de reformas xerais e ata un 45% de 
intervencións puntuais nos diferentes servizos. 

CADRO Nº 5.14. LOCAIS QUE REALIZARON OBRAS NO ÚLTIMOS 10 ANOS EN %. 
FIXERON
REFORMA SI NON Ns/Nc TOTAL 

XERAL
% de locais 40,00 55,00 5,00 100,00 

TIPO DE 
REFORMA 

Exteriores e 
escaparates

Reformas 
interiores 

Decoración 
interior e 
mobiliario 

Servizos 
hixiénicos

Instalacións 
de auga 

Instalacións 
eléctricas e 
telefónicas 

Outras 
reformas 

TOTAL 
XERAL

% de locais 10,00 25,00 10,00 5,00 10,00 10,00 10,00 100,00 
Enquisa de locais. Elaboración propia. 

Menos común son as reformas en exteriores e escaparates, propias de reformas 
integrais, o que podería ser indicador de que as aperturas máis recentes, á par das 
dinámicas globais, quedaron enmarcadas en estratexias de baixo custo, buscando 
unicamente acadar os mínimos niveis de adecuación necesarios para o correcto 
desenvolvemento da actividade. 
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CADRO Nº 5.15. LOCAIS QUE TEÑEN PREVISTO FACER OBRAS EN %. 
FARÁN 
INTERVENCIÓNS SI NON Ns/Nc TOTAL 

XERAL 
% de locais 0,00 90,00 10,00 100,00 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

Acondiciona-
mento xeral 

Renovación
de 

exteriores

Cuberta e 
humidades

Renovación
de 

interiores

Decoración 
e

mobiliario
Instalacións Outras Ns/Nc TOTAL 

XERAL 

% de locais 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 5,00 100,00 
Enquisa de locais. Elaboración propia. 

En canto á intención de acometer novas reformas, o 90% do total non teñen intención de 
acometer traballos, o que reforza a idea xa exposta da precariedade existente nas 
actividades da zona, colocando as melloras en patoloxías de cuberta e humidades, 
como as únicas demandadas, dado o incompatible das mesmas con boa parte das 
actividades. 

Inquiridos sobre a situación económica do local, o 80,00% cualificouna como regular ou 
mala, fronte ao 20,00% de consultados que a definiron como boa ou moi boa, o que de 
novo ben a incidir sobre a situación inestable do comercio do ámbito. 

CADRO Nº 5.16. VALORACIÓN DA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DO LOCAL EN %. 
ESTADO PERCIBIDO %
Moi bo 5,00
Bo 15,00
Regular 65,00
Malo 15,00
Total xeral 100,00

Enquisa de locais. Elaboración propia.

En canto á contorna, entre as melloras principais a demandar no ámbito, as respostas 
máis frecuentes apuntadas polos propietarios ou xerentes dos locais son as de 
"ordenación do tráfico e aparcamento" e a da necesidade de “mellora de rúas e prazas”, 
cuestión concordante coa baixa calidade e falta de mantemento do espazo público do 
ámbito, ao que podemos tamén engadir outro 10% de respostas referidas directamente 
aos pavimentos. 

Cabe tamén destacar a pouca atención prestadas á necesidade de arranxo das 
edificacións, polo que podemos dicir que a presenza de ruínas ou edificios en moi mal 
estado non é un problema percibido polos negocios da zona. 
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CADRO Nº 5.17. LOCAIS NECESIDADES PERCIBIDAS NO BARRIO EN %. 
TIPO DE INTERVENCIÓN % 
Ordenación de tráfico e aparcamento 17,95 
Arranxo dos pavimentos 10,26 
Arranxo das edificacións 5,13 
Mellora de rúas e prazas 17,95 
Mellora de alumeado público 2,56 
Presenza de máis negocios 15,38 
Chegada de nova poboación 7,69 
Outras 17,95
Ns/Nc 5,13

Enquisa de locais. Elaboración propia.

Finalmente, e conforme á apreciación dos enquisadores, achégase unha táboa de 
valoracións dos diferentes aspectos principais do estado dos locais, tanto dende o punto 
de vista físico, como da oferta de servizos e produtos. 

CADRO Nº 5.18. LOCAIS VALORACIÓN DO ESTADO DO LOCAL EN %. 
VALORACIÓN BEN REGULAR MAL MOI MAL TOTAL 
Estado físico do local 65,00 25,00 10,00 0,00 100,00 
Estado material da decoración e mobiliario 35,00 55,00 10,00 0,00 100,00 
Presentación de mercancía 25,00 70,00 5,00 0,00 100,00 
Limpeza e coidado 75,00 20,00 5,00 0,00 100,00 
Atractivo do escaparate ao exterior 25,00 35,00 40,00 0,00 100,00 
Atractivo do interior 30,00 55,00 15,00 0,00 100,00 
Calidade dos produtos e servizos 85,00 10,00 0,00 5,00 100,00 
Accesibilidade 35,00 50,00 10,00 5,00 100,00 

Fte.: Enquisa de locais. Elaboración propia. 

En xeral, as condicións físicas dos locais son boas, ata no 65% dos negocios, cuestión 
non secundada no mobiliario, que presenta un peor estado de conservación, sendo 
maioritariamente regular, derivado da antigüidade e falta de renovación de moitos do 
locais. Dende o punto de vista da accesibilidade a situación é mala, con so un 35% de 
locais con boa accesibilidade dende o exterior, cuestión especialmente importante nun 
ámbito de poboación avellentada. 

En termos xerais, o atractivo do local e os produtos é baixa, en especial dende o 
exterior, posto que o 75% dos negocios presentan un aspecto regular ou malo dende a 
vía pública. Os produtos e servizos mostran boa calidade, valorados como ben ata o 
85%.

A modo de síntese, dáse unha valoración conxunta de actividade, con niveis do 1 ao 5, 
sendo 1 a peor situación e 5 a mellor. Como se ve no seguinte cadro, 2 é a maioritaria, 
con case o 30% do total en notable e sobresaínte. Cabe tamén destacar que non hai 
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ningunha actividade en moi malas condicións malia que facendo un agregado, a nota 
media apenas acada o 3, podendo falar dunha calidade media ou regular dos negocios 
instalados na zona. 

CADRO Nº 5.19. LOCAIS VALORACIÓN GLOBAL DO ESTADO DO LOCAL EN %. 
VALORACION GLOBAL % de locais 

5 15,00 
4 15,00 
3 30,00 
2 35,00 
1 0,00 

MEDIA PONDERADA 2,95 
Enquisa de locais. Elaboración propia. 
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5.4.6.  As persoas empresarias e a súa clientela

Caracterización empresarial

As persoas profesionais á fronte de locais de negocio son principalmente as mesmas 
propietarias ou xerentes do negocio, sendo a da persoa traballadora autónoma a 
fórmula xurídica dominante, acadando un 75% do total. As formas societarias copan o 
restante 25%, dos cales o 15% son sociedades limitadas, o que nos dá noción de que a 
pequena empresa ou mesmo a microempresa, é o modelo dominante no ámbito. 

CADRO Nº 5.20. RÉXIME XURÍDICO DOS PROFESIONAIS Á FRONTE DOS ESTABLECEMENTOS EN %.
RÉXIME XURÍDICO % de locais 
Sociedade anónima 5,00
Sociedade limitada 15,00
Comunidade de bens 5,00
Sociedade civil 0,00
Autónomo 75,00

Enquisa de locais. Elaboración propia.

En canto ao sexo, o 70% dos negocios están rexidos por mulleres, cuestión moi 
chamativa e que nos pon sobre a pista da temperá incorporación histórica da muller ao 
mundo laboral en territorios con actividades pesqueiras e especialmente de conserva. 

No tocante á idade das encargadas ou encargados dos negocios, destaca a gran 
lonxevidade atopada, posto que o 25% teñen máis de 60 anos, cun 5% de máis de 80, 
fronte a só un 15% por baixo dos 40 e ningún de menos de 30. 

Este dato concorda co baixo interese en adquirir o local e a boa predisposición a 
traspasar a actividade. Así mesmo, o desinterese en acometer reformas futuras nas 
instalación é propia de xerentes que estean a chegar a fin da súa vida laboral e carezan 
de percorrido suficiente para amortizar ou rendabilizar o investimento. 

CADRO Nº 5.21. IDADE DOS PROFESIONAIS Á FRONTE DOS ESTABLECEMENTOS EN %.
% de locais 

menos de 30 0,00
de 30 a 40 15,00
de 40 a 50 20,00
de 50 a 60 40,00
de 60 a 70 10,00
de 70 a 80 10,00
máis de 80 5,00

Enquisa de locais. Elaboración propia.
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A escasa entidade das empresas do ámbito confírmase no emprego directo xerado, que 
unicamente acada 1,25 persoas traballadoras por establecemento, sendo o 68% 
autónomas e o 32% empregadas, cunha ratio de menos dunha persoa empregada por 
cada dúas autónomas. 

CADRO Nº 5.22. EMPREGO DIRECTO XERADO POLA ACTIVIDADE PRIVADA PRESENTE NO 
ÁMBITO EN %. 

EMPREGO. RÉXIME % de empregos 
Autónomo 68,00
Traballador ou traballadora por conta allea 32,00 
Ratio. Conta allea/Autónomo 0,47
POSTOS TOTAIS 25

Enquisa de locais. Elaboración propia. 

A procedencia das persoas empresarias (ou responsables dos negocios) permite dar 
unha certa idea da capacidade do ámbito para atraer persoas emprendedoras e polo 
tanto da súa dimensión de centralidade. O 55% das propietarias ou propietarios residen 
no ámbito ou mesmo no propio edificio e so un 5% proveñen de fóra do municipio, polo 
que poderíamos deixar entrever un certo impacto do ámbito no conxunto da Vila, pero 
cunha importancia moi cativa ou mesmo nula máis aló dela. 

CADRO Nº 5.23. LUGAR DE RESIDENCIA DOS PROFESIONAIS Á FRONTE DOS 
ESTABLECEMENTOS EN %. 

LUGAR DE RESIDENCIA %
No mesmo edificio 30,00
Noutro lugar do casco 25,00
En Cariño pero fóra do casco 40,00
No municipio pero fóra da Vila 0,00
Fóra do municipio 5,00
TOTAL 100,00

Enquisa de locais. Elaboración propia.

A clientela e persoas usuarias

O perfil da clientela dos negocios é un indicador da área de mercado dos mesmos, 
ilustrándonos sobre os fluxos xerados e o potencial dinamizador da zona. Cómpre ter 
presente a situación do ámbito e a situación dos elementos xerais de servizos do 
municipio, todos eles fóra da área incluída no presente plan. 

As porcentaxes do tipo de cliente segundo a clase de actividade, elaborada a partir da 
información dos propios establecementos, amosa o recollido no cadro seguinte. 
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CADRO Nº 5.24. TIPO DE CLIENTELA EN %. 
TIPO DE CLIENTELA %
De temporada 5,00
Esporádica 5,00
Habitual 85,00
Indeterminada 5,00
TOTAL 100,00

Enquisa de locais. Elaboración propia. 

A gran maioría describen a súa clientela como habitual, ata acadar valores do 85%. Esta 
clientela vese complementada puntualmente por outra esporádica e indeterminada, 
destacando o pouco peso da clientela de temporada nun entorno costeiro como o que 
nos ocupa. 

A existencia dunha forte compoñente de habitualidade nos compradores concorda cos 
modelos de negocio existentes, de perfil tradicional, de proximidade e con pouca 
proxección exterior, tanto física coma virtual. 

A proximidade e boa accesibilidade dalgunhas partes do ámbito, en especial da praza 
da Pulida, permite que a clientela maioritaria proveña do conxunto da Vila, e non sexa 
principalmente do propio casco, concentrando o conxunto da Vila o 59% do total. 

CADRO Nº 5.25. PROCEDENCIA DA CLIENTELA EN %. 
PROCEDENCIA DA CLIENTELA % 
Casco Vello 11,76
Toda a Vila 47,07
Municipio 17,65
Comarca 5,88
Visitantes e veraneantes 5,88
Ns/Nc 11,76
TOTAL 100,00

Enquisa de locais. Elaboración propia. 

Esta lectura afonda na posibilidade de entender o ámbito do estudo como unha peza de 
certo impacto no conxunto da Vila, pero que de ningún xeito xoga un papel de 
centralidade no conxunto do municipio ou a comarca. 

Esta idea vese apoiada polos hábitos de compra habitual dos residente do ámbito, xa 
que a porcentaxe de residentes que fan compras habituais no casco e os que as fan en 
supermercado (todos eles fóra do espazo do Plan Especial), é case que idéntico, sendo 
levemente superior o de compras no propio barrio, reforzando esa noción xa comentada 
de comercio de proximidade. 
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De idéntico modo vemos como as compras máis esporádicas as realizan fóra do ámbito 
case o 97% do total, o que confirma a lectura xa comentada dunha oferta variada pero 
cativa, que non cubre tódalas necesidades dos residentes. 

CADRO Nº 5.26. LUGARES DE COMPRA DA POBOACIÓN RESIDENTE EN %. 
LUGAR COMPRAS %
COMPRA HABITUAL 

 Supermercado 58,99 
 Praza de abastos 1,84 
 Tendas de barrio 67,74 
 Fóra de Cariño 0,92 
 Ns/Nc 0,92 

COMPRA ESPORÁDICA 
 No barrio 3,23 
 Noutras tendas de Cariño 17,97 
 Fóra de Cariño 28,11 
 Ns/Nc 30,88 

Fte.: Enquisa de Locais. Elaboración propia. 

En resumo podemos dicir que o Casco Vello conta cun tecido económico estable e de 
longo percorrido vital, que segue a servir como punto de abasto na compra habitual 
tanto a residentes como a veciños do resto da Vila, pero que non é capaz de cubrir o 
espectro de necesidades, amosando dinámicas de decaemento e pouco afán renovador. 
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6. A ESTRUTURA URBANA E FUNCIONAL DO CASCO VELLO

6.1. 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 
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as cotas superiores e inferiores, servindo á par como vías de comunicación e de 
evacuación de augas, dada a pendente resultante de tal disposición. 

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 
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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. 

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
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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 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 
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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.

Ortoimaxe PNOA 2017 
Fte.: IGN 
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6.2. 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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7. ESTRUTURA DA PROPIEDADE 

7.1. 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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7.2. 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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7.3. 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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7.4. 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
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8. EDIFICACIÓN

8.1. CARACTERIZACIÓN DA EDIFICACIÓN 

Para o recoñecemento do estado e características dos edificios realizouse un traballo de 
campo consistente na súa análise e inspección detallada e no que se recolleu información 
referente ás características básicas, uso, réxime de propiedade e tenza, características 
tipolóxicas, estruturais e construtivas dos mesmos, así como do seu estado. 

No ámbito do Plan Especial existen un total de 706 edificios, dos cales 3 son edificios 
dotacionais, e que serán obxecto de análise neste apartado. Destes, hai 13 que están 
en obras no momento de realizar o traballo de campo. 

Ademais destes edificios hai 109 parcelas sen edificación que non se analizan neste 
apartado.

Distínguense dous grandes tipos de edificios, aqueles con data de construción anterior a 
1960, e aos que nos referiremos neste texto como anteriores a 1960 ou antigos, e 
aqueles con data de construción posterior a 1960 aos que denominaremos novos ou 
posteriores a 1960, e que inclúen os construídos nese ano. 

Do total de edificios do ámbito o 59,35% son edificios anteriores a 1960, fronte a un 
40,65% de edificios construídos con posterioridade a 1960. 

Dentro dos anteriores a 1960, distínguese entre os edificios non renovados e os 
renovados. Os edificios renovados son aqueles que foron obxecto de intervencións 
integrais tanto de rehabilitación como de reestruturación interior -entendendo por estas 
últimas aquelas actuacións que alteraron as súas características tipolóxicas orixinais 
resultando un edificio distinto ao orixinal- dunha profundidade que equivale ao comezo 
dun novo ciclo de vida útil. 

Un 45,35% dos edificios anteriores a 1960 son edificios non renovados, é dicir, que 
conservan as súas características tipolóxicas básicas orixinais, sen terse producido 
neles intervencións integrais posteriores ao dito ano. Estes edificios constitúen o 
conxunto arquitectónico que ten que ser valorado singularmente de cara á conservación 
e recuperación do Casco Vello. 
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Edificios anteriores a 1960 
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Edificios posteriores a 1960 
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Idade da edificación 
Fte. Traballo de campo. Elaboración propia 
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Os edificios anteriores a 1960 distribúense por todo o ámbito de maneira case que 
uniforme, destacando a concentración nas rúas centrais (San Bartolomé, Santa 
Apolonia, dos Santos, do Carme, da Mariña e do Campo). 

Os edificios novos distribúense tamén por todo o ámbito de forma equilibrada, con algo 
máis de presenza nas rúas que levan ao Castro, onde tamén empezan a abundar as 
parcelas sen edificación. 

CADRO Nº 8.1. TIPIFICACIÓN DA EDIFICACIÓN 
ÁMBITO PLAN ESPECIAL 
Edificios % % 

ANTERIORES A 1960 419 59,35
NON RENOVADOS 190 45,35  
RENOVADOS 220 52,51  
EN OBRAS 9 2,14  
NOVOS 287 40,65
TOTAL EDIFICIOS 706 100

Fte: Recoñecemento de campo. Elaboración propia 

Con respecto á tipoloxía de ocupación da parcela pola edificación, a práctica totalidade 
dos edificios do ámbito son entre medianeiras ou en remate de cuarteirón con moi pouca 
presenza da edificación exenta. 

No que respecta á altura da edificación a distribución é a seguinte: 

CADRO Nº 8.2. ALTURA DA EDIFICACIÓN EN NÚMERO DE PLANTAS SOBRE RASANTE. En %. 
TOTAL ÁMBITO 

Nº PLANTAS*
Nº % 

1 50 7,08 
2 299 42,35 
3 285 40,37 
4 64 9,07 
5 7 0,99 
6 1 0,14 
TOTAL 706 100 

(*) No número de plantas inclúense as plantas ático. 
Fte: Recoñecemento de campo. Elaboración propia. 

As alturas predominantes no Casco Vello son o B+1, altura do 42,35% dos edificios do 
ámbito, e o B+2, altura do 40,37% dos edificios. En ambos parámetros encóntrase o 
82,72% dos edificios do ámbito. Existe un 7,08% de edificios dunha planta de altura, e 
un 9,07% de edificios de B+3. O resto de alturas, B+4 e B+5, preséntanse en casos 
puntuais.

A altura media da edificación no ámbito é de 2,5 plantas. 
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No ámbito hai un 8,36% de edificios con plantas ático, contabilizadas xa no número de 
plantas.

Con respecto ao uso global dos edificios, un 93,63% dos mesmos son de uso 
residencial e un 6,37% son edificios de uso exclusivo non residencial. 

No que se refire á ocupación, desestimando os 13 edificios en obras, dos 693 edificios 
restantes susceptibles de estar ocupados o 30,01% (208) están totalmente desocupados. 

Analizando agora a ocupación dos 410 edificios anteriores a 1960 que compoñen o 
casarío, observamos que o 34,15%, 140, están totalmente desocupados, dez puntos por 
riba do conxunto dos edificios novos do casco, nos que, desestimando os edificios en 
obras, 24,03% están totalmente desocupados. 

O grao de desocupación dos edificios antigos do ámbito pode afectar polo tanto ao 
estado xeral do Casco Vello, xa que a porcentaxe dos edificios totalmente desocupados 
é maior nos edificios anteriores a 1960 que nos edificios novos. 

CADRO Nº 8.3. OCUPACIÓN DA EDIFICACIÓN 
ANTERIORES A 1960 POSTERIORES A 1960 TOTAL

RESID
UNIF

RESID
COLEC 

USO
NON

RESID
USO

RESID
RESID
COLEC

USO
NON

RESID
USO

RESID
USO
NON

RESID

TOTAL 
EDIFICIOS

OCUPADOS 232 0 11 160 7 8 399 19 418
DESOCUPADOS 138 1 1 60 6 2 205 3 208
CON ALGUNA VIV 
DESOCUPADA 0 6 0 0 7 0 13 0 13

SEN DATO 19 0 2 11 1 21 31 23 54
TOTAL EDIF 
SUSCEPTIBLES DE SER 
OCUPADOS 

389 7 14 231 21 31 648 45 693

EN OBRAS 9 0 0 3 1 0 13 0 13
TOTAL EDIF ÁMBITO 398 7 14 234 22 31 661 45 706

Fte: Recoñecemento de campo. Elaboración propia. 
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Altura da edificación 
Fte. Traballo de campo. Elaboración propia 
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Uso global da edificación 
Fte. Traballo de campo. Elaboración propia 
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Vivendas unifamiliares e colectivas 
Fte. Traballo de campo. Elaboración propia 
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Caracterización da edificación 
Fte. Traballo de campo. Elaboración propia 
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8.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E ESTADO DA EDIFICACIÓN 

O estado xeral da edificación corresponde á apreciación global de síntese referente ao 
estado do sistema estrutural e construtivo do edificio así como á habitabilidade e estado 
das vivendas tras o recoñecemento de campo. 

Dos 706 edificios que compoñen o Casco Vello de Cariño descontáronse os edificios en 
obras, quedando os 693 edificios que serán obxecto desta análise. Deles, 480 (o 
69,27%) están en bo estado, 182 (o 26,26%) están en estado regular e 31 (o 4,47%) 
están en mal ou moi mal estado. 

Se diferenciamos entre os grupos de edificios segundo a súa idade, 410 son anteriores 
a 1960 e constitúen o substrato material do patrimonio construído do Casco Vello, e 283 
son edificios de nova construción. 

Do conxunto de edificios anteriores a 1960, o 67,32% están en bo estado, o 26,83% en 
estado regular e o 5,85% en mal estado. 

Con respecto ao conxunto dos edificios novos, distribuídos de forma equilibrada por todo 
o Casco Vello, cómpre indicar que se ben unha ampla maioría (o 72,09%) están en bo 
estado hai que destacar tamén que case un 25,44% dos edificios posteriores a 1960 
están xa en estado regular. 

De todo isto conclúese que, tanto os edificios anteriores ao ano 1960 como os edificios 
novos demandan de intervencións de mantemento e conservación, se pretendemos 
unha acción de recuperación urbana de todo o conxunto. 

CADRO Nº 8.4. ESTADO XERAL DOS EDIFICIOS 
EDIFICIOS 
ANTIGOS % EDIFICIOS 

NOVOS % TOTAL 
EDIFICIOS %

B 276 67,32 204 72,09 480 69,27
R 110 26,83 72 25,44 182 26,26
M 24 5,85 7 2,47 31 4,47
TOTAL 410 100 283 100 693 100

Fte: Recoñecemento de campo. Elaboración propia. 
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Estado xeral da edificación 
Fte. Traballo de campo. Elaboración propia 



Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose. 121

8.3. ANÁLISE ESTRUTURAL 

Avalíase a continuación os diferentes tipos estruturais e constructivos que compoñen os 
edificios e indícanse as conclusións sintéticas sobre o seu estado, para ter así unha idea 
máis concreta do estado real das edificacións. 

A información detallada sobre o estado da edificación obtívose a partir da inspección 
técnica particularizada de todos os edificios do ámbito, así como da inspección interior 
de case o 62,64% dos edificios ocupados. 

Sendo os 410 edificios anteriores a 1960 os que constitúen o conxunto arquitectónico 
que ten que ser valorado para adoitar as medidas dirixidas á conservación e 
recuperación do patrimonio construído do Casco Vello, razón pola que eles son o 
obxecto principal destas análises, analizouse tamén o conxunto dos edificios novos no 
que se refire á análise constructiva de cara ao coñecemento das súas demandas de 
rehabilitación, como actuación preferente en termos de sostibilidade fronte á renovación 
total.

A análise estrutural céntrase no conxunto dos edificios anteriores a 1960, entendéndose 
que nos edificios posteriores, as estruturas encóntranse en bo estado en termos xerais 
ou con patoloxías menores dende o punto de vista das demandas de rehabilitación. 

Para esta análise descontáronse os edificios en obras no momento da toma de datos 
resultando un total de 410 edificios anteriores a 1960 que serán obxecto da mesma. 



Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose. 122

Cabe sinalar que dos sistemas estruturais horizontal, de cuberta e de escaleira hai un 
número de edificios dos que non se dispón información tanto do seu material como do 
seu estado, por non terse podido acceder á inspección interior debido, principalmente, a 
atoparse desocupados. 

Así, no caso do sistema horizontal descoñécese a situación do 37% dos edificios, do 
sistema de cuberta o 45% e do sistema estrutural de escaleira descoñécense o 49% dos 
casos.

Indícase, con carácter orientativo, que un 33% destes edificios teñen un estado aparente 
regular ou malo e un 67% están en bo estado xeral, polo que, as porcentaxes referidas a 
estes sistemas estruturais en regular e mal estado reflectidos na análise, poden diminuír 
sensiblemente. 

Estrutura vertical

O tipo maioritario da estrutura vertical dos edificios antigos é o de muros de carga, 
presentando esta solución o 80,49% dos edificios analizados. O 10,49% presentan 
estrutura de pórticos e muros de formigón e o 9,02% presentan solucións mixtas de 
muros de carga e columnas, muros de carga e pórticos de formigón ou pórticos de 
formigón e columnas, ou con partes de fábrica de ladrillo. 
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O estado xeral das estruturas verticais é bo, non aparecendo ocos nin outras 
intervencións que afecten á súa función estrutural, a excepción das ampliacións en 
altura para engadir novas plantas ou para elevar as cubertas nos faiados, executadas de 
xeito xeneralizado con fábrica de ladrillo, penalizadas cunha inexistente ou deficiente 
trabazón cos muros existentes. 

Do conxunto de edificios que presentan a solución tipo de muros de carga están en bo 
estado o 96%, mentres que apenas un 4% presentan algún tipo de patoloxía. 

En xeral os panos execútanse con espesores diversos, dependendo das accións a 
soportar e da súa disposición e función estrutural no edificio, variando entre os sistemas 
de cachotería ordinaria (enripiada), concertada, ás veces tomada ou recuberta con un 
lucido de barro caleado. 



Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose. 124

Detéctanse algúns casos de patoloxías con eflorescencias (ao empregar area de praia) 
nos muros executados en formigón en masa ciclópeo, e que ocupan a fachada principal, 
e posterior. 

As medianeiras de cachotería remátanse en cabeza cun capeado de lousas de xisto que 
impedía a entrada de auga no interior do muro e limitaban a posterior aparición de 
patoloxías a través deles. 

Estrutura horizontal 

A estrutura horizontal tradicional é a de madeira formada por vigas, que apoian sobre os 
muros de carga, pontóns e entaboado. 

En xeral, as vigas de madeira son de boa calidade e soportan sen deformacións 
importantes o sobrepeso das capas de compresión e recubrimento cerámico habitual en 
cuartos húmidos. 

Nos casos nos que se observa que os pontóns están flexionados considerouse a 
estrutura como regular, considerándose en mal estado naqueles casos onde non se 
pode garantir a estabilidade da estrutura, ou cando, por ausencia dalgúns dos 
elementos que a conforman, perde a consideración de tal. 

Dos edificios dos que se ten dato o 63,04% presentan estrutura horizontal de madeira, 
mentres que un 30,74% teñen estrutura de formigón, presentando apenas o 6,22% 
solucións mixtas de madeira e formigón ou a presenza de ambos sistemas. 

En total, o 91,05% das estruturas horizontais están e bo estado, un 5,84% en estado 
regular susceptible de reparación con medios habituais na rehabilitación e outro 3,11% 
en mal estado. Nas estruturas exclusivamente de madeira as porcentaxes son 87,04% 
en bo estado, 8,64% en estado regular e 4,32% en mal estado. 
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Maioritariamente a estrutura horizontal de formigón dos edificios analizados ven a 
substituír á estrutura horizontal orixinal de madeira. 

Estrutura de cuberta 

Unha boa parte das estruturas de cuberta cumpren a súa función e non presentan 
importantes deformacións nin patoloxías. Considéranse en estado regular cando están 
afectadas as correas e pontóns e mal cando non se pode garantir a súa estabilidade. 

Dos edificios dos que se ten dato o 85,40% teñen a estrutura de cuberta en bo estado, o 
10,18% en estado regular e un 4,42% en mal estado. O 61,06% dos edificios teñen a 
estrutura de cuberta de madeira e deles, o 77,54% está en bo estado, o 15,94% está en 
estado regular e outro 6,52% está en mal estado. 

Na maior parte das cubertas de madeira os elementos de soporte presentan seccións 
orixinais sen escuadrar, conformando unhas armazóns sinxelas, coas trabes pousadas 
sobre as franxas superiores dos muros piñóns e arriostradas cun entaboado de xunta 
aberta, disposto na dirección do faldrón empregado para cravar os rastreis que soportan 
as tellas. 

Estrutura de escaleira

Dos edificios dos que se ten dato o 66,02% ten a estrutura da escaleira de madeira, o 
29,61% de formigón e o 4,37% mixta de madeira e formigón ou metálica. 
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No 91,76% do total, as escaleiras están en bo estado, o 4,86% en estado regular e o 
3,40% en mal estado. Nas estruturas exclusivamente de madeira, están en bo estado o 
89,71%; en estado regular, o 6,62% e en mal estado o 3,68%. Nalgúns casos 
constrúese o arranque cun primeiro chanzo de pedra de Toel, un aspecto observado 
considerado coma unha singularidade a tipificar. Obsérvanse pequenos asentamentos 
conforme se ascende. Nestes casos (ou cando hai algún chanzo en mal estado, sen que 
supoña problema para a estabilidade do conxunto) considérase a estrutura da escaleira 
en estado regular. 

Conclusións

Conclúese, en primeiro lugar, que o estado dos sistemas estruturais das edificacións 
antigas do Casco Vello de Cariño é relativamente bo. En segundo lugar, que como é 
lóxico, as porcentaxes de estruturas en regular e mal estado crece canto máis exposto 
ao exterior estea o sistema estrutural. Así, son as estruturas de cuberta as que máis 
sofren e as que presentan polo tanto o peor estado, habendo un 22,46% das de madeira 
en regular e mal estado, mentres que as estruturas verticais de muros de carga, máis 
protexidas, son as que están en mellor estado, habendo un 95,76% en bo estado. 

O regular e mal estado da estrutura de cuberta deriva en problemas de estanquidade da 
mesma, que á súa vez afectan ás estruturas de escaleira e as estruturas horizontais 
estando en regular ou mal estado un 10,30% das estruturas de escaleira de madeira e 
un 12,96% das estruturas horizontais de madeira. 
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CADRO Nº 8.5. ANÁLISE ESTRUTURAL. EDIFICIOS ANTERIORES A 1960 
TOTAL B R M 

ESTRUTURA VERTICAL 
Muros de carga 80,49 95,76 3,33 0,91
Pórticos de formigón 10,49 100,00 - -
Outros 9,02 100,00 - -
TOTAL ESTRUTURA VERTICAL 100,00
% 96,59 2,68 0,73
ESTRUTURA HORIZONTAL 
Madeira 63,04 87,04 8,64 4,32
Formigón 30,74 98,73 - 1,27
Outros 6,22 93,75 6,25 -
TOTAL ESTRUTURA HORIZONTAL 100,00  
% 91,05 5,84 3,11
ESTRUTURA DE CUBERTA 
Madeira 61,06 77,54 15,94 6,52
Formigón 36,28 98,78 - 1,22
Outros 2,66 83,33 16,67 -
TOTAL ESTRUTURA DE CUBERTA 100,00  
% 85,40 10,18 4,42
ESTRUTURA DA ESCALEIRA 
Madeira 66,02 89,71 6,62 3,68
Formigón 29,61 96,77 1,64 1,64
Outros 4,37 88,89 - 11,11
TOTAL ESTRUTURA DA ESCALEIRA 100,00  
% 91,76 4,86 3,40
     
ESTADO XERAL DO EDIFICIO 
UNIDADES 410 275 111 24
% 100% 67% 27% 6%

Fte: Recoñecemento de campo. Elaboración propia. 
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8.4. ANÁLISE CONSTRUTIVA 

A análise constructiva refírese tanto aos edificios anteriores a 1960 como aos edificios novos. 

Para os edificios anteriores a 1960, xunto coa valoración do estado material de cada un 
dos seus elementos interesa a súa descrición material, en tanto estes representan o 
patrimonio construído a valorar, conservar e recuperar; mentres que para o caso dos 
edificios novos interesa sobre todo o seu estado de cara ao coñecemento das súas 
demandas de rehabilitación. 

Para esta análise descontáronse os edificios en obras no momento da toma de datos 
resultando un total de 410 edificios antigos (anteriores ao ano 1960) e 283 edificios 
novos (posteriores ao 60) obxecto de análise. 

Os resultados de cada un dos aspectos analizados obtivéronse con respecto ao número 
total de edificios dos que se dispón de dato. 

Edificios anteriores a 1960

Na análise do conxunto dos edificios anteriores a 1960, é preciso ter en conta que 
dalgúns elementos constructivos como as instalacións de abastecemento, saneamento 
e electricidade hai ao redor dun 41% de edificios dos que non se dispón de información 
tanto do seu material como do seu estado, por non terse podido facer a inspección 
interior, por atoparse unha boa parte dos mesmos totalmente desocupados. 

En todos os elementos e sistemas referentes ás fachadas, os resultados aquí 
presentados corresponden ás fachadas con fronte a espazos públicos. Xeralmente, as 
fachadas traseiras, con fronte a espazos privados, están en peor estado (falla de 
mantemento, calidade de materiais, humidades, …). 

Estado das traseiras en edificios anteriores a 1960 
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Sistema de fachada 

Atendendo á estabilidade e conservación do cerramento de fachada (e non ao seu 
acabado) maioritariamente as fachadas están en bo estado, sen problemas de 
arqueamentos nin desprendementos. 

A maioría das fachadas dos edificios anteriores a 1960 teñen como sistema constructivo 
de fachada a fábrica de ladrillo e a cachotería representando en conxunto un 90% do 
total. Destes, o 49,72% teñen cachotería e un 40,64% fábrica de ladrillo 

En total, o 94,71% das fachadas está en bo estado. Por tipos o tanto por cento de fachadas 
en bo estado sitúase nesa media do 95%. Así, das fachadas de cachotería o 96,58% está 
en bo estado e das fachadas de ladrillo tamén a maioría, un 93,02% están en bo estado. 
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Acabado de fachada

Considérase regular o seu estado cando soamente está deteriorada a última capa de 
acabado superficial (pintura, revoco) e mal no caso de desprendementos ou grechas de 
importancia no soporte. Non sempre o estado é homoxéneo en toda a fachada, no caso 
de que a patoloxía soamente afecte a algún dos pisos cualifícase de regular o estado do 
conxunto da fachada. 

O 84,32% das fachadas dos edificios documentados presentan un acabado de enfoscado 
e pintura e o 15,44% das fachadas presentan outras solucións como aplacados. 

No 62,71% dos casos o acabado de fachada está en bo estado, o 24,23% en estado 
regular e o 13,06% está en mal estado. Xurde así un discreto campo de mellora 
ambiental do conxunto pola vía do mantemento básico das fachadas. 
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Medianeiras

Das medianeiras vistas existentes no conxunto de edificios anteriores ao 1960, o 
77,83% están acabadas con enfoscado e pintura, o 18,87% presentan outros 
revestimentos (fibrocemento…) e tan só un 3,3% son de pedra vista. 

O 49,53% está en bo estado, o 35,38% en estado regular e o 15,09% en mal estado. 
Velaquí outra liña de mellora da paisaxe urbana vencellada ao seu tratamento. 
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Canles e baixantes

A valoración destes elementos farase atendendo a que non presenten roturas ou 
empalmes inadecuados e, no caso das canles, tamén á presenza de vexetación (que se 
considera mal no caso de ser moi abundante). 

O 80,21% das canles e baixantes existentes son de PVC das que a maior parte, un 
79,93%, atópanse en bo estado, estando un 17,11% en estado regular e un 2,96% en 
mal estado. 

A presenza de canles e baixantes de cinc é pequena, cun escaso 4,22% sobre o total de 
canles e baixantes dos edificios do ámbito. Destas, un 62,5% están en bo estado, un 
31,25% en estado regular e un 6,25% en mal estado. 

En canto ao 15,57% restante son doutro material ou solucións mixtas. Destas, a maior 
parte, o 71,19% están en bo estado. 

En conxunto, atendendo ao estado do material, habería un 77,84% de canles e 
baixantes que non demandan intervencións, un 17,68% que habería que reparar e un 
4,49% que faría falla substituír. 
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Estanquidade da cuberta

A valoración do grao de estanquidade da cuberta virá en función do estado dos 
elementos que compoñen a cubrición da mesma. 

Se existen filtracións ou humidades a través da cuberta, valorarase a súa estanquidade 
segundo a gravidade das mesmas. É dicir, regular se hai filtracións puntuais 
subsanables coa reposición dalgún dos elementos que a conforman, e mal se hai que 
actuar sobre a totalidade da superficie. 

Dos edificios dos que se dispón deste dato, o 70,65% teñen a cuberta en bo estado, o 
21,5% a teñen en estado regular e o 7,85% presentan humidades importantes, coa 
cuberta en mal estado. 

En total, case un 30% das cubertas dos edificios anteriores ao 1960, requiren dalgún 
tipo de intervención de reparación en distintos graos de profundidade. 
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Carpinterías

Nas carpinterías de madeira aparecen varias solucións construtivas sendo o tipo 
dominante, en ventás e ventás balconeiras, a carpintería de dúas follas con apertura 
cara o interior, propias das arquitecturas do XIX, e a apertura en guillotina en galerías e 
miradoiros.

Ademais atopamos algunhas solucións da carpintería enrasada ao exterior en ventás e 
ventás balconeiras, propia das arquitecturas máis antigas. 

No caso da madeira, para a valoración do seu estado aténdese ao tratamento superficial 
na medida que afecta á súa conservación pero, sobre todo, a que as diferentes pezas 
garantan o seu correcto funcionamento no que se refire á estanquidade, apertura, etc. 
Cando a pesar das deficiencias de conservación o seu funcionamento segue sendo 
correcto considérase en estado regular. O mal funcionamento supón estado malo. 

Dos edificios con dato, presentan carpinterías tradicionais de madeira o 25%, 
carpinterías de aluminio o 50,26%, PVC o 10,94%, e substitucións parciais de aluminio 
e/ou PVC xunto a carpinterías de madeira o 13,8%. 
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Dos edificios con carpintería de madeira, o 65,63% téñena en bo estado, o 22,92% en 
estado regular, e o 11,46% en mal estado; demandando por tanto actuacións de 
mantemento, reparacións ou substitucións de maior ou menor entidade un 34% das 
carpinterías de madeira. 

Nos edificios con solucións mixtas de madeira e substitucións doutros materiais, o 
73,58% están en bo estado e o 26,42% están en estado regular. 

Por último, no caso das carpinterías de aluminio ou PVC, a maior parte delas, un 
80,31% no caso do aluminio e un 95,24% no do PVC, están en bo estado. 

Balcóns

A practica totalidade dos balcóns das edificacións anteriores a 1960 son de formigón. 

Dos edificios con balcóns, o 88,89% os teñen en bo estado, o 7,04% en estado regular e 
o 4,23% en mal estado. 
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Galerías, Miradoiros e Solainas

Dos edificios anteriores a 1960 con galería, que representan menos do 6% deste 
conxunto, o 42,42% conservan a galería tradicional de madeira, mentres que o 57,58% 
restante presenta galerías de aluminio ou PVC. 

Dos edificios con galería tradicional, o 71,43% están en bo estado, un 14,29% en estado 
regular, e outro 14,29% en mal estado. En total, un 28,58% das galerías de madeira 
necesitan de actuacións de reparacións en distinto grao de profundidade. 

En canto ás solainas, localízanse nun escaso 2,6% dos edificios anteriores a 1960. Son 
xeralmente de madeira (72,73%) e atópanse en bo estado un 63,64% e en estado 
regular ou malo o 36,36%. 
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Instalación de abastecemento

A descrición das instalación, de abastecemento e saneamento, efectúase comprobando 
as instalacións xerais no cadro de contadores e as derivacións individuais ou ben na 
caixa de escaleiras ou ben no interior dos inmobles. Esta información é complementada 
pola que o propietario ou usuarios dos inmobles puideran aportar respecto a arranxos e 
substitucións realizadas. 

Sobre as instalacións das que se ten dato, hai un 31,92% de instalacións de chumbo 
que se consideran mal por defecto. 

Nas instalacións xa renovadas, xeralmente en bo estado, emprégase cobre e polietileno 
nos conductos xerais. Nalgúns edificios, poucos, hai mesturados diversos materiais 
debido a substitucións parciais. 

Instalación de saneamento

En xeral as instalacións de saneamento novas, principalmente de PVC, están ben 
mentres que as antigas, case sempre de fibrocemento ou gres, están en regular ou mal 
estado.

Así, as vellas instalacións de fibrocemento ou gres requiren de substitución, estando o 
68,63% en mal estado e o 13,73% en estado regular. 

Instalación eléctrica

Cando existen diferenzas entre pisos ou está parcialmente arranxada, a instalación 
eléctrica considerouse en estado regular. 

O 70,14% dos edificios con dato teñen a instalación eléctrica en bo estado, o 25,59% en 
estado regular e outro 4,27% en mal estado. 

Conclúese, polo tanto que, con respecto ás instalacións básicas dos edificios anteriores 
ao 1960 hai un significativo número delas que necesitan de actuacións de reparación ou 
substitución. 

Conclusións

En primeiro lugar, se nos fixamos nos elementos en bo estado dos edificios anteriores a 
1960 observamos que, en xeral, as porcentaxes son relativamente elevadas acadando 
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valores maiores ao 60% en practicamente todos os elementos excepto as medianeiras 
nas que unha menor porcentaxe delas, o 49,53%, están en bo estado. 

Así, están en bo estado, con valores que superan o 60%, os acabados de fachada, e as 
solainas, con valores entre o 70% e o 80%, as canles e baixantes, a estanquidade da 
cuberta e as carpinterías, e con valores superiores ao 80%, aínda que a súa presenza 
nas edificacións do ámbito é menor, as galerías e balcóns. O sistema de fachada, 
alcanza case que un 95% de edificacións cun sistema de fachada en bo estado. As 
instalacións de saneamento e electricidade, superan o 70% de instalacións en bo 
estado, mentres que as de abastecemento, pola alta presenza de chumbo, non chegan 
ao 68% neste estado. 

Se observamos o estado dos elementos tradicionais apreciamos que no caso dos 
sistemas de fachada de cachotería, acabados de fachada de enfuscado e pintura, 
medianeiras de enfuscado e pintura ou pedra vista, carpinterías, galerías, miradoiros e 
solainas de madeira, as porcentaxes de elementos en bo estado son similares ás totais. 

Así un 96,58% das fachadas cun sistema de cachotería están en bo estado, da orde do 
total de sistema de fachadas en bo estado (94,71%), un 58,87% das fachadas con 
enfuscado e pintura están en bo estado, sendo a porcentaxe total de acabados de 
fachada en bo estado de 62,71%. Tamén as medianeiras vistas con acabado enfuscado 
e pintura ou pedra vista que representan o 77,83% das medianeiras en edificios antigos 
están en bo estado nun 49,09%. 

No caso das carpinterías de madeira están en bo estado un 65,63% das mesmas fronte 
ao 77,34% do total, no caso das galerías de madeira están en bo estado un 71,43% 
fronte ao 87,88% do total, e no caso das solainas de madeira están en bo estado o 
62,5% fronte ao 63,64% do total. 

En segundo lugar, analizando os resultados dos elementos en estado regular, 
observamos que con respecto aos elementos constructivos que están en estado regular, 
que necesitan por tanto obras de reparación e mantemento, as medianeiras son as que 
presentan valores máis elevados, habendo un 35,38%; as instalacións eléctricas en 
estado regular son o 25,59% do total; no caso dos acabados de fachada, canles e 
baixantes, estanquidade da cuberta, carpinterías e solainas as porcentaxes de 
elementos en estado regular móvense entre case que un 24,23% e un 17,68%; no caso 
de balcóns e galerías e miradoiros, os elementos en estado regular están en torno ao 
6%-7%. Por último as instalacións de saneamento e abastecemento son as que 
representan a menor porcentaxe en estado regular. 
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Por último, con respecto aos elementos en mal estado que necesitan reparacións 
profundas ou substitucións, son as instalación de abastecemento as que presentan 
valores máis elevados, habendo case un 32% das mesmas neste estado; no caso dos 
acabados de fachada, medianeiras vistas e instalación de saneamento as porcentaxes 
de elementos en mal estado móvense entre o 18% e o 13%, e por último a estanquidade 
de cuberta, o sistema de fachada, as canles e baixantes, as carpinterías, galerías e 
miradoiros, os balcóns e as instalación eléctricas presentan porcentaxes que non 
superan o 9% de elementos en mal estado. 

CADRO Nº 8.6. ANÁLISE CONSTRUTIVA. EDIFICIOS ANTERIORES A 1960. EN %
 TOTAL B R M 
SISTEMA DE FACHADA
Cantería 1,13 83,33 16,67 0,00
Cachotería 49,72 96,58 1,90 1,52
Ladrillo 40,64 93,02 4,65 2,33
Outros 8,51 93,33 4,44 2,22
TOTAL FACHADA 100,00 94,71 3,40 1,89
ACABADO DE FACHADA
Enfuscado e pintura 84,32 58,87 26,20 14,93
Pedra vista (Canteria-cachoteria) 0,24 100,00 0,00 0,00
Outros 15,44 83,08 13,85 3,08
TOTAL ACABADO DE FACHADA 100,00 62,71 24,23 13,06
MEDIANEIRAS VISTAS
Enfuscado e pintura e pedra vista 77,83 49,09 36,36 14,55
Pedra vista 3,30 42,86 0,00 57,14
Outros (fibrocemento…) 18,87 52,50 37,50 10,00
TOTAL MEDIANEIRAS 100,00 49,53 35,38 15,09
CANLES E BAIXANTES
Cinc 4,22 62,50 31,25 6,25
PVC 80,21 79,93 17,11 2,96
Outros 15,57 71,19 16,95 11,86
TOTAL CANLES E BAIXANTES 100,00 77,84 17,68 4,49

ESTANQUEIDADE DE CUBERTA 100,00 70,65 21,50 7,85
CARPINTERÍAS
Madeira 25,00 65,63 22,92 11,46
Aluminio  50,26 80,31 18,13 1,55
PVC 10,94 95,24 2,38 2,38
Madeira e Aluminio/PVC 13,80 73,58 26,42 0,00
TOTAL CARPINTERÍAS 100,00 77,34 18,75 3,91
GALERÍAS E MIRADOIROS
Madeira 42,42 71,43 14,29 14,29
Outros 57,58 100,00 0,00 0,00
TOTAL GALERÍAS E MIRADOIROS 100,00 87,88 6,06 6,06

BALCÓNS 100,00 88,89 6,94 4,17
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 TOTAL B R M 
SOLAINAS
Madeira 72,73 62,50 25,00 12,50
Outros 27,27 66,67 33,33 0,00
TOTAL SOLAINAS 100,00 63,64 27,27 9,09
ABASTECEMENTO
Chumbo 31,92 0,00 0,00 100,00
Outros 68,08 99,31 0,69 0,00
TOTAL ABASTECEMENTO 100,00 67,61 0,47 31,92
SANEAMENTO
Fibrocemento/gres 26,29 17,65 13,73 68,63
Outros 73,71 98,60 1,40 0,00
TOTAL SANEAMENTO 100,00 77,32 4,64 18,04
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA 100,00 70,14 25,59 4,27

Fte: Recoñecemento de campo. Elaboración propia
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Edificios posteriores a 1960

Sistema de fachada

Atendendo á estabilidade e conservación do cerramento de fachada, e non ao seu 
acabado, a maioría das fachadas dos edificios novos están en bo estado, sen problemas 
de arqueamentos nin desprendementos. 

Nos edificios novos o sistema constructivo de fachada predominante é a fábrica de 
ladrillo, presentándose este sistema no 65,37% dos edificios. Existen tamén un 24,48% 
de fachadas construídas en cachotería e atopáronse tamén edificios con outras 
solucións, representando estes un 8,96%. Apenas un 1,19% das fachadas dos edificios 
novos teñen como sistema de fachada fábrica de cantería. 

O 96,74% dos sistemas de fachada destes edificios están en bo estado. 
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Acabado de fachada

Considérase regular o seu estado cando soamente está deteriorada a última capa de 
acabado superficial (pintura, revoco) e mal no caso de desprendementos ou grechas de 
importancia no soporte. Non sempre o estado é homoxéneo en toda a fachada, no caso 
de que a patoloxía soamente afecte a algún dos pisos cualifícase de regular o estado do 
conxunto da fachada. 

Un 76,66% das fachadas analizadas presentan un acabado de fachada a base de 
enfoscado e pintura, mentres que outro 22,64% presentan outras solucións como 
aplacados.

Nunha boa parte dos casos, un 68,99%, o acabado de fachada está en bo estado, 
habendo un 19,51% de fachadas en estado regular e incluso un 11,5% que están en mal 
estado, xurdindo así un campo de mellora ambiental pola vía do seu mantemento 
básico.
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Medianeiras

Para a súa análise séguense os mesmos criterios que para o acabado de fachada. Así, 
dos edificios novos con medianeiras vistas o 73,30% están acabadas en enfoscado e 
pintura e o 25,13% presentan outros acabados, principalmente fibrocemento. 

O 52,36% están en bo estado, o 31,41% en estado regular e soamente o 16,23% en mal 
estado, xurdindo, tamén nos edificios posteriores ao 1960 unha liña de mellora da 
paisaxe urbana vencellada ao seu tratamento, dado os excesos volumétricos que se 
producen nalgúns casos, presentando ao espazo público a imaxe dunha medianeira sen 
tratar ou sen manter. 
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Canles e baixantes

A valoración destes elementos prodúcese atendendo a que non presenten roturas ou 
empalmes inadecuados e, no caso das canles, tamén á presenza de vexetación (que se 
considera mal no caso de ser moi abundante). 

Nos edificios novos o material empregado para as canles e baixantes é principalmente o 
PVC, atopado nun 86,02% dos casos. Outros materiais (cobre, aluminio,…) ou solucións 
mixtas (fundamentalmente PVC e outros) empréganse no 12,29%. Tan só se atoparon 
un 1,69% de canles e baixantes realizados en cinc. 

Atendendo ao estado do material habería un 4,66% de canles e baixantes que 
necesitarían reparación, e un 14,41% en mal estado, que faría falla substituír. 

Estanquidade da cuberta

A valoración do grao de estanquidade da cuberta virá en función do estado dos 
elementos que compoñen a cubrición da mesma. 

Se existen filtracións ou humidades a través da cuberta, valorarase a súa estanquidade 
segundo a gravidade das mesmas. É dicir, regular se hai filtracións puntuais 
subsanables coa reposición dalgún dos elementos que a conforman, e mal se hai que 
actuar sobre a totalidade da superficie. 

Dos edificios dos que se dispón deste dato, o 74,36% teñen a cuberta en bo estado, o 
22,05% teñen filtracións puntuais e o 3,59% teñen graves problemas de estanquidade. 
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Carpinterías

No caso da madeira para a valoración do seu estado aténdese ao tratamento superficial 
na medida que afecta á súa conservación pero, sobre todo, a que as diferentes pezas 
garantan o seu correcto funcionamento no que se refire a estanquidade, apertura, etc. 
Cando a pesar das deficiencias de conservación o seu funcionamento segue sendo 
correcto considérase en estado regular. O mal funcionamento supón mal estado. 

Das carpinterías dos edificios novos, un 12,35% son de madeira, o 70,97% das cales 
están en bo estado. O 77,69% son carpinterías de aluminio ou PVC e un 9,96% son 
substitucións parciais de aluminio e/ou PVC xunto a carpinterías de madeira. 

No caso de solucións con aluminio, o 74,36% están en bo estado e o 25,64% en estado 
regular.

Nos casos das solucións mixtas de madeira e substitucións, o 79,28% están en bo 
estado e o 20,32% están en estado regular. 
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Balcóns

As lousas dos balcóns dos edificios novos son, xeralmente, de formigón. Dos edificios 
que teñen balcóns o 94,59%, a maioría, os teñen en bo estado. 

Galerías e miradoiros

O total das galerías e miradoiros localizados en edificios novos atópanse en bo estado. 
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Instalación de abastecemento

A descrición das instalacións de abastecemento e saneamento, efectúase comprobando 
as instalacións xerais no cadro de contadores e as derivacións individuais ou ben na 
caixa de escaleiras ou ben no interior dos inmobles. Esta información é complementada 
pola información facilitada polo propietario ou usuario dos inmobles respecto a arranxos 
e substitucións realizadas. 

Atopáronse un 25% de casos de edificios que aínda teñen instalacións de chumbo para 
o abastecemento de auga, sendo a maior parte das instalacións das que se ten dato, o 
75%, doutros materiais (xeralmente cobre e polietileno), das que o total están en bo 
estado.

Instalación de saneamento 

En xeral as instalacións de saneamento novas, principalmente de PVC, están ben 
mentres que as antigas, case sempre de fibrocemento/gres, están regular ou mal. 
Existen casos puntuais de substitucións parciais das antigas instalacións de 
fibrocemento/gres.

A maior parte dos edificios novos dos que se dispón deste dato, o 81,54%, teñen a 
instalación de PVC. Destas, todas se consideran en bo estado. 

Das instalación existentes en fibrocemento/gres están en bo estado o 20,83% e en 
estado regular ou mal o 79,17% restante. 

En conxunto, habería que levar a cabo reparacións no 14,62% das instalacións de 
saneamento.

Instalación eléctrica

Considérase que está mal cando non cumpre coa normativa vixente. Cando existen 
diferenzas entre pisos e está parcialmente arranxada considerouse en estado regular. 

O 82,89% dos edificios con dato teñen a instalación eléctrica en bo estado e un 15,79% 
en estado regular. Detectáronse ademais un 1,32% dos edificios novos visitados cunha 
instalación eléctrica en mal estado. 
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Conclusións

En primeiro lugar atendendo ás porcentaxes de elementos en bo estado dos edificios 
novos, observamos que todos os elementos teñen porcentaxes superiores ao 50% e 
unha boa parte dos mesmos presentan valores superiores ao 80%, polo que, aínda que 
a maioría dos elementos constructivos dos novos edificios se atopan en bo estado, hai 
tamén neste tipo de edificios porcentaxes significativas de elementos que necesitan 
actuacións de mellora. 

Así, atópanse en bo estado en torno ao 50% das medianeiras; arredor do 70% dos 
acabados de fachada e do 75% da estanquidade das cubertas e das instalación de 
abastecemento; sobre o 80% das carpinterías e das instalacións de saneamento e máis 
do 90% dos sistemas de fachada, as galerías e miradoiros e os balcóns. 

En segundo lugar e fixándonos nos elementos en estado regular, que requiren obras de 
reparación e mantemento, observamos que son as medianeiras as que presentan o peor 
estado, habendo un 31% delas en estado regular; seguidas das estanquidades de 
cuberta, as carpinterías, acabados de fachada, e as instalacións eléctricas con 
porcentaxes de elementos en estado regular con valores comprendidos entre o 15-22%; 
estando, por último, os sistemas de fachada, as canles e baixantes, os balcóns e as 
instalacións de saneamento con porcentaxes de elementos en estado regular inferiores 
ao 5%. 

Por último observando os elementos en mal estado, que necesitan de reparacións 
profundas ou substitucións, observamos que nos edificios novos apenas hai elementos 
en mal estado, se ben destaca a presenza aínda dun 25% de instalación de 
abastecemento en chumbo e a situación das medianeiras cun 16% en mal estado. 
Ademais, os acabados de fachada presentan un 11% en mal estado e as instalación de 
saneamento, as canles e baixante un 13-14% de elementos en mal estado. Con 
porcentaxes que roldan o 4% moito menos significativo, atópanse os acabados de 
fachada e as carpinterías (que non chegan ao 1% en mal estado), a estanquidade de 
cuberta e as instalación eléctricas. 
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CADRO Nº 8.7. ANÁLISE CONSTRUCTIVA. EDIFICIOS POSTERIORES A 1960. EN % 
 TOTAL B R M 
SISTEMA DE FACHADA
Cantería 1,19 100,00 0,00 0,00
Cachotería 24,48 97,56 2,44 0,00
Ladrillo 65,37 97,26 2,28 0,46
Outros 8,96 90,00 10,00 0,00
TOTAL FACHADA 100,00 96,71 2,99 0,30
ACABADO DE FACHADA
Enfuscado e pintura 76,66 65,45 22,27 12,27
Pedra vista (Cantería-cachoteria) 0,70 50,00 0,00 50,00
Outros 22,65 81,54 10,77 7,69
TOTAL ACABADO DE FACHADA 100,00 68,99 19,51 11,50
MEDIANEIRAS VISTAS     
Enfuscado e pintura e pedra vista 73,30 50,00 32,14 17,86
Pedra vista 1,57 33,33 0,00 66,67
Outros (fibrocemento…) 25,13 60,42 31,25 8,33
TOTAL MEDIANEIRAS 100,00 52,36 31,41 16,23
CANLES E BAIXANTES
Cinc 1,69 50,00 50,00 0,00
PVC 86,02 85,22 1,48 13,30
Outros 12,29 55,17 20,69 24,14
TOTAL CANLES E BAIXANTES 100,00 80,93 4,66 14,41
ESTANQUIDADE DE CUBERTA
TOTAL ESTANQUEIDADE DE CUBERTA 100,00 74,36 22,05 3,59
CARPINTERÍAS
Madeira 12,35 70,97 25,81 3,23
Aluminio 62,15 74,36 25,64 0,00
PVC 15,54 100,00 0,00 0,00
Madeira e Aluminio/PVC 9,96 88,00 12,00 0,00
TOTAL CARPINTERÍAS 100,00 79,28 20,32 0,40
GALERÍAS
Madeira 20,00 100,00 0,00 0,00
Outros 80,00 100,00 0,00 0,00
TOTAL GALERÍAS 100,00 100,00 0,00 0,00
BALCÓNS
Lousa de pedra 0,00 0,00 0,00 0,00
Madeira 2,70 100 0,00 0,00
Outros 97,30 94,44 5,56 0,00
TOTAL BALCÓNS 100,00 94,59 5,41 0,00
ABASTECEMENTO
Chumbo 25,00 0,00 0,00 100,00
Outros 75,00 100,00 0,00 0,00
TOTAL ABASTECEMENTO 100,00 75,00 0,00 25,00
SANEAMENTO
Fibrocemento/gres 18,46 20,83 8,33 70,83
Outros 81,54 100,00 0,00 0,00
TOTAL SANEAMENTO 100,00 85,38 1,54 13,08
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA 100,00 82,89 15,79 1,32

Fte: Recoñecemento de campo. Elaboración propia. 
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8.5. A PERCEPCIÓN SOCIAL. AS PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN E 
INTERVENCIÓNS EN EDIFICIOS E VIVENDAS 

Acompañando ás visitas de recoñecemento dos edificios, realizouse unha enquisa 
mostral aos habitantes das vivendas ocupadas para complementar as informacións 
estatísticas referidas á poboación, identificar a súa relación coa vivenda e co barrio, e 
mesmo percibir a dispoñibilidade de cara á rehabilitación da vivenda. 

Da enquisa realizada obtívose información sobre o tipo de obras de conservación, 
mellora e rehabilitación realizadas nos últimos quince anos, distinguindo entre as obras 
realizadas nos edificios e as realizadas no interior das vivendas, que ilustra sobre os 
antecedentes que se lle presentan aos programas de rehabilitación a desenvolver polo 
Plan Especial. 

O 58,1% dos enquisados recoñeceron ter realizado, nos últimos 15 anos, obras nos 

edificios, e o 59% ter feito obras nos últimos 15 anos no interior das vivendas, 

porcentaxes moi significativas. 

Destacar que, do total de casos que recoñeceron ter realizado arranxos no edificio, o 
7,4% fixeron obras que afectaron a todos os elementos do edificio (carpinterías, 
fachadas e medianeiras, tellado e cuberta, humidades e illamento, portal-escaleiras, 
ascensor e accesibilidade e instalacións xerais). Do total de casos que recoñeceron ter 
realizado arranxos nas vivendas, o 12,2% fixera obras que afectaron a todos os 
elementos da vivenda (cociña, cuarto de baño, acabados, instalacións e pavimentos). 

Analizando os resultados das enquisas segundo o tipo de edificio observamos que é nos 
edificios antigos onde as porcentaxes se incrementan, tanto no que se refire aos 
arranxos no edificio como nas vivendas. 

Así, recoñeceron a realización dalgún tipo de arranxo nos últimos quince anos o 60% 
dos enquisados en edificios antigos e o 57% no caso dos edificios novos. 

No que se refire aos arranxos nas vivendas, os habitantes recoñeceron a realización 
dalgún tipo de arranxo nos últimos quince anos no 61% dos casos en edificios antigos e 
no 56% no caso dos edificios novos. 

Estes graos de intervención tanto nos edificios como nas vivendas habitadas fálanos 
dunha relevante dinámica rehabilitadora, de mantemento e reparación dos habitantes do 
Casco Vello. 
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Nos edificios, as intervencións máis frecuentes son: 

. Obras relativas a tellados e cubertas representando o 24,6% dos arranxos, algo 
máis no caso de edificios novos (28,1%) e menor nos edificios antigos (arredor dun 
22,1%).

. Nun nivel próximo están as obras relativas ás carpinterías exteriores, que 
representan o 22% dos arranxos realizados, algo menos no caso dos edificios 
antigos (19,3%) e maior no caso dos edificios novos (26,0%). 

. Séguenlle as obras relativas ás fachadas e medianeiras, que representan o 13,1% 
dos arranxos realizados nos edificios, algo máis no caso dos edificios antigos (13,6%) 
e menor (12,5%) no caso dos edificios novos. 

. Na mesma franxa atopamos as obras relativas ás instalacións xerais do edificio, 
que representan o 12,3% dos arranxos realizados nos edificios, significativamente 
máis no caso dos edificios antigos (14,3%) e bastante menor (9,4%) no caso dos 
edificios novos. 

. Séguenlle as obras relativas aos portais e as escaleiras, que representan o 10,2% 
dos arranxos realizados nos edificios, aumenta a proporción para os edificios antigos 
(12,1%) e diminúe (7,3%) para os edificios novos. 

. Representados cun 8,9%, están as obras relativas aos arranxos de humidades e 
illamentos, e cun 8,5% as referidas á accesibilidade nos edificios, en ambas 
destacan notablemente as executadas nos edificios antigos (9,3%) sendo bastante 
menores para os edificios novos os arranxos de humidades e illamento (8,3%) e para 
os relacionados coa accesibilidade (7,3%). 

. En último lugar, representando apenas un 0,4% dos arranxos realizados nos 
edificios, están outro tipo de obras como as de patios ou estrutura concentradas en 
edificios novos. 

No interior das vivendas, as intervencións máis frecuentes son: 

. As relativas aos acabados interiores, obras polo xeral de simple conservación e 
mantemento, realizadas no 27,2% das vivendas enquisadas, significativamente máis 
nas vivendas en edificios novos (30,8%) e menos nas vivendas en edificios antigos 
(25,3%).
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. Séguenlle as intervencións en cociñas e cuartos de baño, feitas no 23% e 21,1% 
das vivendas respectivamente, destacando unha maior porcentaxe nas cociñas das 
vivendas dos edificios antigos (24,7%) e nos cuartos de baño das vivendas en 
edificios novos (23,1%). 

. Nun nivel próximo están as intervencións nos pavimentos e instalacións das 
vivendas, feitas no 14,6% e 11,9% respectivamente. No caso das instalacións, 
elévanse ao 12,9% nas vivendas dos edificios antigos e diminúen nas vivendas dos 
edificios novos (9,9%). No caso dos pavimentos a porcentaxe aumenta lixeiramente 
nas vivendas dos edificios antigos (14,7%) e diminúen notablemente no caso das 
vivendas en edificios novos (14,3%). 

. En último lugar, representando apenas un 2,3% dos arranxos realizados nas 
vivendas, están outro tipo de obras como as de redistribución interior.

CADRO Nº 8.8. REPARACIÓNS E OBRAS REALIZADAS NOS ÚLTIMOS 15 ANOS. En %.

  EDIFICIOS ANTIGOS EDIFICIOS NOVOS TOTAL 

No edificio: Non se fixeron arranxos 40,8 43,4 41,9 

 Arranxos dalgún tipo 59,2 56,6 58,1 

Na vivenda:  Non se fixeron arranxos 39,2 43,8 41,0 

 Arranxos dalgún tipo 60,8 56,3 59,0 

No edificio: Carpintería exterior 19,3 26,0 22,0 

 Fachada e medianeira 13,6 12,5 13,1 

 Tellado e cuberta 22,1 28,1 24,6 

 Humidades e illamento 9,3 8,3 8,9 

 Portal-Escaleiras 12,1 7,3 10,2 

 Ascensor e accesibilidade 9,3 7,3 8,5 

 Instalacións xerais 14,3 9,4 12,3 

 Outros 0,0 1,0 0,4 

Na vivenda:  Cociña 24,7 19,8 23,0 

 Cuarto de baño 20,0 23,1 21,1 

 Acabados 25,3 30,8 27,2 

 Instalacións 12,9 9,9 11,9 

 Pavimentos 14,7 14,3 14,6 

 Outros 2,4 2,2 2,3 
Fte.: Enquisa domiciliaria. Oficina de Planeamiento, S.A. 2019. Elaboración propia. 

Por último, solicitouse aos habitantes das vivendas dos edificios anteriores a 1960 a 
identificación das necesidades de rehabilitación que, ao seu xuízo, presentan os 
edificios e as vivendas nos que habitan. 

Do total de habitantes inquiridos, o 77,7% cre que é necesaria algunha obra no edificio, 
mentres que o 22,3% non ve necesaria a realización de ningún tipo de arranxo no 
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mesmo. No caso das obras relativas ao interior das vivendas o 57,4% dos habitantes 
coida que a súa vivenda necesita dalgunha obra, mentres que o 42,6% non ve necesaria 
a realización de obra algunha. 

A pesar dos altos graos de intervención rexistrados nos últimos quince anos nos 
edificios antigos, tanto no interior das vivendas como nos edificios, os habitantes 
declaran a necesidade de intervención tanto nas vivendas como, e sobre todo, nos 
edificios. 

No que se refire ás necesidades de intervención nos edificios, as obras relativas a 
humidades e illamento ocupan o primeiro lugar representando o 32,9% dos arranxos 
demandados, seguidas das relativas a tellado e cuberta, cun 19,2% e das obras 
relativas a arranxos de carpintería exterior, cun 13,7%. As referidas á accesibilidade e 
ascensores representan un 12,3% das demandas expresadas e os arranxos en 
fachadas e medianeiras un 8,2%, seguida das necesidades de arranxos nas instalacións 
xerais dos edificios cun 6,2%. As reparacións de arranxos en portais e escaleiras 
apenas representan un 3,4% das demandas. Outro tipo de obras representan un 4,1%. 

No que se refire ao interior das vivendas, as melloras nos cuartos de baño ocupan o 
primeiro lugar, representando o 26,8% das intervencións necesarias demandadas, 
seguidos das demandas de intervencións nos acabados e as melloras das instalacións 
ambos cun 22%. Por último, as melloras nas cociñas e nos pavimentos das vivendas 
representan un 14,6% e un 13,4% respectivamente das intervencións demandadas. 

As necesidades de rehabilitación percibidas polos habitantes dos edificios antigos 
constitúen unha base de demanda potencial á que deberían responder as políticas de 
rehabilitación que o Plan Especial estableza. 

CADRO Nº 8.9. NECESIDADES PERCIBIDAS DE REHABILITACIÓN NOS EDIFICIOS ANTIGOS. En % 
NECESIDADES TOTAL 
No edificio:  Ningún arranxo necesario 22,3 

 Algún arranxo necesario 77,7 

Na vivenda:  Ningún arranxo necesario 42,6 
 Algún arranxo necesario 57,4 

No edificio:  Carpintería exterior 13,7 
 Fachada e medianeira 8,2 
 Tellado e cuberta 19,2 
 Humidades e illamento 32,9 
 Portal-Escaleiras 3,4 
 Ascensor e accesibilidade 12,3 
 Instalacións xerais 6,2 
 Outros 4,1 
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NECESIDADES TOTAL 
Na vivenda:  Cociña 14,6 

 Cuarto de baño 26,8 
 Acabados 22,0 
 Instalacións 22,0 
 Pavimentos 13,4 
 Outros 1,2 

Fte.: Enquisa domiciliaria. Oficina de Planeamiento, S.A. 2014. Elaboración propia.

O principal atranco á rehabilitación que perciben os habitantes das vivendas dos 
edificios é de natureza económica, recoñecido como tal en case un 80% dos casos, un 
79,1% cando se trata de edificios antigos. Outros atrancos, como os problemas 
derivados do réxime de propiedade ou o inquilinato das vivendas, representan o 3% das 
respostas recibidas. 

A elevada idade dos ocupantes dos edificios e o mal estado dos mesmos recoñécense 
en case un 2,1%, polo que estes son tamén percibidos como impedimentos para 
rehabilitar vivendas e edificios. 

As axudas económicas das políticas de rehabilitación acompañadas dunha xestión 
activa tendente a implicar a usuarios e propietarios, deberán contribuír a superar os 
atrancos que poidan inhibir a actuación dos particulares, que, por outra parte, son os 
habituais nos conxuntos históricos. 
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9. A VIVENDA 

9.1. AS VIVENDAS NOS EDIFICIOS 

Como se citou anteriormente, o traballo de campo realizado para o recoñecemento dos 
edificios recolleu tamén información referente aos inmobles e ás súas características de 
uso, réxime de tenza e habitabilidade. 

No Casco Vello de Cariño recoñecíanse na súa orixe usos, actividades e funcións 
urbanas presentes nun espazo físico limitado e denso. Destacando sobre todas elas e 
converténdose no seu propio substrato, o Casco Vello foi sobre todo un lugar para 
habitar.

O decaemento dos cascos vellos, a súa crise urbana, exprésase moi especialmente na 
crise da súa función residencial. O abandono dos vellos edificios polos seus tradicionais 
habitantes acostuma a ser a primeira manifestación da crise. Así, a vivenda convértese 
nunha cuestión estratéxica e capital para as políticas de recuperación urbana. 

No conxunto de edificios do casarío Casco Vello de Cariño existen hoxe 713 vivendas. 
O 58,77%, están localizadas en edificios anteriores a 1960, mentres que o 41,23% 
restante localízanse en edificios novos. 

É de destacar a existencia dun amplo número de vivendas unifamiliares no conxunto do 
ámbito, representando estas o 88,64% das vivendas totais e o 95,61% dos edificios do 
casarío. A maior parte delas, un 62,97%, están localizadas en edificios antigos. 

A vivenda colectiva ten unha presenza moito menor no ámbito, representando só o 
11,36% do total de vivendas, sendo os edificios que albergan vivenda colectiva tan só o 
4,39% das edificacións residenciais. Nos edificios de vivenda colectiva as vivendas en 
planta baixa representan o 10% no conxunto dos edificios. 

CADRO Nº 9.1. AS VIVENDAS NOS EDIFICIOS DO PLAN ESPECIAL 
EN EDIFICIOS 

ANTIGOS 
EN EDIFICIOS 

NOVOS (1) TOTAL 

ud. % ud. % ud. % 
Nº de vivendas totais 419 58,77 294 41,23 713 100,00
Nº de vivendas unifamiliares 398 62,97 234 37,03 632 100,00
Nº de vivendas en plantas altas edif colectivo 19 26,03 54 73,97 73 100,00
Nº de vivendas en plantas baixas edif colectivo 2 25,00 6 75,00 8 100,00

(1) Construción posterior a 1960. 
Fte.: Recoñecemento de campo. Elaboración propia. 
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9.2. A OCUPACIÓN E O RÉXIME DE TENZA DAS VIVENDAS 

Das 713 vivendas totais do ámbito tense información sobre ocupación de 682, un 
95,65%, estando ocupadas 429 e desocupadas 253 vivendas, resultando así unha 
ocupación do 62,90% e unha desocupación do 37,10%, algo por riba da media 
municipal rexistrada no ano 2011 que se sitúa no 32,18% neste último censo dispoñible. 

CADRO Nº 9.2. VIVENDAS OCUPADAS E DESOCUPADAS SEGUNDO IDADE DO EDIFICIO

VIVENDAS EN EDIFICIOS 
ANTIGOS 

EN EDIFICIOS 
NOVOS TOTAIS OCU-DES/ 

TOTAL 
 viv. % viv. % viv. % %
OCUPADAS 239 55,71 190 44,29 429 100,00 62,90
DESOCUPADAS 162 64,03 91 35,97 253 100,00 37,10
TOTAL CON DATO OCUP. 401 281 682 100,00 100,00
SEN DATO DE OCUP. 18 13 31  
TOTAL VIVENDAS NO ÁMBITO 419 294 713  

Fte.: Recoñecemento de campo. Elaboración propia. 

Mentres que o 64,03% das vivendas desocupadas do Casco Vello están localizadas en 
edificios anteriores ao 1960, as vivendas ocupadas están repartidas entre o 55,71% en 
edificios anteriores ao 1960 e o 44,29% en edificios novos. 

No conxunto dos edificios anteriores a 1960 a desocupación é do 40,40%, algo por riba 
da desocupación de vivendas en xeral do conxunto do ámbito que se sitúa no 37,10% e 
da cifra municipal do ano 2011. Nos edificios novos o grao de desocupación das 
vivendas é dun 32,38% porcentaxe por debaixo da do conxunto do ámbito e da orde da 
media municipal do 2011. 

Así, o alto grao de desocupación que sufre o Casco Vello é debido en maior medida á 
desocupación das vivendas dos edificios antigos, pero non dunha maneira significativa. 

Este grao de desocupación dos edificios antigos do ámbito está correlacionado co 
proceso de perda demográfica sufrido no Casco Vello de Cariño nas últimas décadas e, 
como sucedeu na maioría dos cascos vellos galegos, levou consigo un deterioro 
progresivo e continuo de parte dos edificios que compoñen o seu tecido histórico, o que 
trouxo como consecuencia a perda das condicións de habitabilidade destes edificios e 
das súas vivendas, acelerando, en moitos casos, a súa desocupación. 

Cruzando o dato da distribución das vivendas desocupadas co estado xeral dos edificios 
compróbase que, o estado da edificación non é un factor determinante no grao de 
desocupación das vivendas, xa que logo o 49,02% das vivendas baleiras están en 
edificios en bo estado e o 36,36% en edificios en estado regular. 
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CADRO Nº 9.3. VIVENDAS BALEIRAS SEGUNDO O ESTADO E TIPO DE EDIFICIO 

EN EDIFICIOS ANTIGOS EN EDIFICIOS NOVOS TOTAL VIV. EN 
EDIFICIOS ESTADO DO EDIFICIO 

V.A. % V.A. % V.A. % 
BEN 69 42,59 55 60,44 124 49,02
REGULAR 66 40,74 26 28,57 92 36,36
MAL 18 11,11 5 5,49 23 9,09
sen dato 9 5,56 5 5,49 14 5,53
TOTAL 162 100,00 91 100,00 253 100,00

Fte: Recoñecemento de campo. Elaboración propia. 
(2) Descontando as vivendas baleiras localizadas en edificios en obras 
V.A.: Vivendas das que se ten dato de ocupación. 

De cara a unha análise máis detallada da distribución das vivendas desocupadas, 
analízase a concentración de vivendas baleiras nos edificios onde se localizan. Para iso, 
calcúlanse as porcentaxes de vivendas baleiras sobre o total de vivendas que hai en 
cada edificio, diferenciando entre edificios novos e edificios anteriores ao 1960, cos 
resultados que seguen. 

No Casco Vello de Cariño, o predominio da vivenda unifamilar fronte á colectiva fai que 
esta análise amose moitos edificios totalmente baleiros xa que se refiren a edificios de 
vivenda unifamiliar. 

Así, o 36,66% do total de edificios residenciais do ámbito sobre o que se ten dato de 
ocupación, ten todas ou algunha vivenda baleira. Deles, o 96,33% son vivendas 
unifamiliares. 

No conxunto dos edificios residenciais anteriores a 1960 hai un 39,89% con algunha ou 
todas as vivendas baleiras, algo por riba da situación nos edificios novos, onde os 
edificios con algunha vivenda baleira supoñen o 31,56% dos edificios residenciais 
novos.

CADRO Nº 9.4. EDIFICIOS CON VIVENDAS DESOCUPADAS 
EDIFICIOS ANTIGOS EDIFICIOS NOVOS TOTAL 

ud. % ud. % ud. % 
Ningunha 232 60,10 167 68,44 399 63,34 
Algunha 6 1,55 7 2,87 13 2,06 
Todas 148 38,34 70 28,69 218 34,60 
TOTAL 389 100 250 100 630 100 

Fte: Recoñecemento de campo. Elaboración propia. 
Porcentaxe sobre edificios residenciais dos que se ten dato de ocupación. 

No que respecta a edificios residenciais con todas as vivendas baleiras, tratándose de 
edificios unifamiliares na maior parte, as porcentaxes non difiren moito das anteriores, 
sendo os edificios con todas as vivendas baleiras o 38,34% dos edificios anteriores a 
1960 e o 28,69% dos edificios novos posteriores a 1960. 
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O réxime de tenza das vivendas ocupadas axuda a definir o perfil da ocupación 
residencial. Das 682 vivendas con información de ocupación manexamos o dato, como 
decíamos anteriormente de que 429 vivendas están ocupadas. Destas disponse de 
información sobre o réxime de tenza de 402, o 61,37%. 

A propiedade é o réxime de tenza maioritario no Casco Vello, representando o 96,02% 
das vivendas, con similares valores en edificios anteriores a 1960 e en edificios novos. 

O réxime de aluguer é case inapreciable nas porcentaxes do conxunto do ámbito, 
téndose detectado en campo tan só un 3,48% de vivendas neste réxime. 

CADRO Nº 9.5. RÉXIME DE TENZA DAS VIVENDAS OCUPADAS 
EN EDIFICIOS ANTIGOS EN EDIFICIOS NOVOS TOTAL EDIFICIOS 

V.A. % V.A. % V.A. % 
Vivendas ocupadas(1) 227 100 175 100 402 100 
Ocupadas en propiedade 217 95,59 169 96,57 386 96,02 
Ocupadas en aluguer 8 3,52 6 3,43 14 3,48 
Ocupadas en cesión 2 0,88 0 0 2 0,5 

Fte: Recoñecemento de campo. Elaboración propia. 
(1) Con dato de réxime de tenza. 

Pola súa banda, as vivendas desocupadas ofertadas en venta ou aluguer representan 
tamén un número escaso, con tan só 19 vivendas que se ofertan con esta finalidade. 
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Usos e intensidades da edificación 
Fte. Traballo de campo. Elaboración propia
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9.3. O ESTADO DA VIVENDA. SERVIZOS E HABITABILIDADE 

A análise do estado da vivenda no que se refire á dotación de servizos e ás condicións 
de habitabilidade diríxese ao conxunto das vivendas ocupadas localizadas en edificios 
residenciais anteriores a 1960 que compoñen o casarío do Casco Vello. Obtívose 
información do seu interior nun 63% destas vivendas. 

O recoñecemento interior, con distintos graos de profundidade, de máis da metade das 
vivendas ocupadas aloxadas nestas edificacións permite ter unha mostra representativa 
da dispoñibilidade, nas vivendas ocupadas, dos niveis básicos de servizos e tamén do 
estado material dos mesmos. 

Preséntanse, a continuación, os resultados da información para cada caso. 

Servizos

A dispoñibilidade de auga quente nas vivendas ocupadas dos edificios antigos é a 
situación xeral, carecendo dela unicamente un 1,33% das vivendas das que se teñen 
datos.

Con respecto á instalación de calefacción, un significativo 31,3% das vivendas ocupadas 
nos edificios antigos carecen da mesma. 

A instalación de calefacción é un indicador dun nivel de confort aceptable, e nas vellas 
edificacións implica a implantación dunha nova instalación da que inicialmente carecen 
estes edificios e que leva consigo unha obra de rehabilitación relativamente recente. 

Nas vellas edificacións perviven tamén sistemas de calefacción individual (radiadores 
eléctricos transportables na maioría dos casos) que, se ben non acadan a consideración 
de instalación xeral de calefacción da vivenda para os efectos da nosa análise, non 
supoñen a ausencia dalgún sistema individual de quecemento. 

Ambos resultados indican un nivel de habitabilidade relativamente aceptable nas 
vivendas ocupadas nos edificios antigos do Casco Vello, pero abren tamén un campo 
para a intervención de rehabilitación no que se refire ás instalacións de calefacción. 
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CADRO Nº 9.6. INSTALACIÓNS E SERVIZOS DAS VIVENDAS OCUPADAS NOS EDIFICIOS 
ANTIGOS. EN % (*) 

%
SEN AUGA QUENTE 1,33 
SEN CALEFACCIÓN 31,30 

Fte: Recoñecemento de campo. Elaboración propia. 
(*) Porcentaxe sobre vivendas das que se teñen datos. 

Habitabilidade

O recoñecemento do estado material dos edificios complementouse cunha valoración 
sobre o estado de tres compoñentes da vivenda: o cuarto de baño, a cociña e os 
pavimentos.

Para o conxunto das vivendas ocupadas nos edificios antigos, os cuartos de baño, a 
cociña e os pavimentos presentan unha situación similar en canto ao seu estado. 

Arredor do 85% dos cuartos de baño e pavimentos das vivendas visitadas atópanse en 
bo estado, requirindo melloras arredor dun 13% dos mesmos e reformas profundas un 
2%. No que se refire ao estado das cociñas, algo máis dun 81% atópanse en bo estado, 
un 17% están en estado regular, requirindo melloras, e case un 2% en mal estado. 

CADRO Nº 9.7. ESTADO DAS VIVENDAS OCUPADAS NOS EDIFICIOS ANTIGOS. En % (*).
ESTADO BEN REGULAR MAL 
Cuarto de baño 77,86 20,00 2,14 
Cociña 78,72 18,44 2,84 
Pavimentos 79,72 18,18 2,10 

Fte.: Elaboración propia. 
(*) Porcentaxes sobre vivendas con datos. 

Vistos estes resultados pódese concluír, en primeiro lugar, que a situación xeral das 
vivendas ocupadas no que se refire ás condicións de habitabilidade é boa, dado que 
nunha ampla maioría os cuartos de baño, as cociñas e os pavimentos están en bo 
estado.

En segundo lugar, que hai casos que requiren de obras de mellora, abríndose así unha 
liña de actuación para a rehabilitación. 

No que se refire ao mal estado, que requiren reformas profundas, as porcentaxes son 
poucos significativas. 
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CADRO Nº 9.8. ESTADO DAS VIVENDAS OCUPADAS NO CONXUNTO DE EDIFICIOS. En % (*).
ESTADO BEN REGULAR MAL 
Cuarto de baño 82,86 15,92 1,22 
Cociña 81,45 16,94 1,61 
Pavimentos 85,32 13,49 1,19 

Fte.: Elaboración propia. 
(*) Porcentaxes sobre vivendas con datos. 

A consideración exclusiva das vivendas dos edificios antigos permitiría unha visión máis 
real da problemática propia da rehabilitación residencial, sen as distorsións estatísticas 
da nova construción, pero no caso de Cariño, as proporcións no referente a servizos e 
habitabilidade nas vivendas son similares nos edificios anteriores ao 1960 e no conxunto 
das vivendas do ámbito. 
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9.4. A VIVENDA E OS SEUS HABITANTES 

Acompañando ás visitas de recoñecemento dos edificios, realizouse unha enquisa 
mostral aos habitantes das vivendas ocupadas para complementar as informacións 
estatísticas referidas á poboación, identificar a súa relación coa vivenda e co barrio e 
mesmo percibir a dispoñibilidade de cara á rehabilitación da vivenda. 

Dela obtívose información dunha mostra que representa o 40% do total de vivendas 
ocupadas no ámbito do Casco Vello de Cariño, dentro das cales o 35% están situadas 
en edificios anteriores ao 1960 e o 65% en edificios novos, nunha distribución mostral 
axustada e representativa. 

As vivendas ocupadas do Casco Vello de Cariño están habitadas por unha variada 
tipoloxía de agrupacións familiares que representan fielmente a diversidade á que 
tenden as formas de vida familiares nas sociedades contemporáneas propias de 
calquera outra vila ou cidade. 

CADRO Nº 9.9. TIPOS DE FAMILIAS QUE HABITAN NAS VIVENDAS. EN % 
EN EDIFICIOS ANTIGOS EN EDIFICIOS NOVOS TOTAL 

Unha persoa 40,00 26,09 30,99 
Parella 33,33 34,06 33,80 
Familia con fillos menores 25 anos 6,67 12,32 10,33 
Familia con fillos maiores 25 anos 10,67 13,77 12,68 
Familia extensa 0,00 1,45 0,94 
Outras situacións familiares 9,33 12,32 11,27 

Fte.: Enquisa domiciliaria. Oficina de Planeamiento, S.A. xaneiro 2019. Elaboración propia. 

A agrupación familiar predominante no ámbito é a habitual formada por unha parella, 
presente no 33,80% das vivendas enquisadas, algo máis nas vivendas dos edificios 
novos, onde se presenta tamén como a agrupación dominante (cun 34,06%). 

A unidade familiar formada por una persoa é a seguinte en importancia representando o 
30,99% dos fogares visitados. No conxunto dos edificios antigos esta agrupación acada 
unha maior importancia, estando presente no 40,00% das vivendas. 

As familias con fillos, tanto menores de 25 anos coma maiores, teñen unha importancia 
significativa e moi similar, presentándose no 10,33% e no 12,68% respectivamente das 
vivendas. É significativa a diminución da porcentaxe de familias con fillos menores de 25 
anos nas vivendas dos edificios antigos, que descende ata o 6,67%, manténdose 
constante no caso das familias con fillos maiores de 25 anos. 
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En paralelo van xurdindo outras formas de convivencia, atopándose estas nun 11,27% 
das vivendas, algo máis nas situadas nos edificios novos e algo menos nos antigos. As 
familias extensas son pouco significativas presentándose en apenas o 0,94% das 
vivendas, sendo inexistentes nos edificios antigos. 

Cabe sinalar a diferenza entre o tipo de familia característica dos edificios novos e 
antigos, sendo a dos primeiros a parella e a dos edificios antigos a unidade familiar 
formada por unha persoa representando cada unha delas porcentaxes que superan o 
30%.

A estabilidade da veciñanza é significativa, se ben hai un nivel importante de recente 
renovación.

Así,o 65,13% das familias do Casco Vello levan vivindo na mesma vivenda máis de 18 
anos. Destes un 53,50% levan vivindo na mesma vivenda máis de 28 anos, un 40,01% 
máis de 38 anos e un 23,26% levan vivindo na mesma vivenda “toda a vida”. 

Se fixamos a atención nos habitantes dos edificios antigos e novos por separado, a 
porcentaxe dos que levan vivindo na mesma vivenda máis de 18 anos aumenta 
lixeiramente no caso dos edificios antigos, sendo o caso dun 69,34% das familias. 

Por décadas, o 26,52% das familias levan vivindo na mesma vivenda toda a vida ou 
dende antes de 1960, o 38,67% das familias que habitan os edificios anteriores ao 1960. 
O 13,49% das familias levan vivindo na mesma vivenda dende 1960-1980. O 25,12% 
levan vivindo na mesma vivenda dende 1980-2000, o 27,14% das familias que habitan 
os edificios novos. O 24,65% restante ocuparon a súa actual vivenda nos últimos 18 
anos, un 10,70% deles corresponde á década 2000-2010 e un 13,95% nos últimos 8 
anos. O 10,23% non sabe ou non contesta. 

A porcentaxe dos que se incorporaron ao Casco Vello desde o ano 2000 é máis do 
dobre no conxunto dos edificios novos que no dos edificios antigos, o 30,00% fronte ao 
14,66% destes últimos. 

As familias que se incorporaron ao barrio entre 2000-2010 no conxunto dos edificios 
novos, un 13,57%, representan algo máis que para o conxunto do ámbito (10,70%). 



Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose. 171

CADRO Nº 9.10. TEMPO DE RESIDENCIA DA FAMILIA NA VIVENDA. POR DÉCADAS. En %
TEMPO DE RESIDENCIA EN EDIFICIOS ANTIGOS EN EDIFICIOS NOVOS TOTAL 
Antes de 1960 6,67 1,43 3,26 
De toda a vida 32,00 18,57 23,26 
Dende 1960-1980 9,33 15,71 13,49 
Dende 1980-1990 10,67 15,00 13,49 
Dende 1990-2000 10,67 12,14 11,63 
Dende 2000-2010 5,33 13,57 10,70 
Despois de 2010 9,33 16,43 13,95 

Fte.: Enquisa domiciliaria. Oficina de Planeamiento, S.A. xaneiro 2019. Elaboración propia. 

A residencia anterior das familias foi maioritariamente outra casa do Casco Vello nun 
50,68% dos casos, outro lugar fóra do municipio no 27,70% dos casos e outro lugar da 
Vila ou do municipio de Cariño no outro 20,95% dos casos. 

Isto nos fala da existencia dunha significativa dinámica interna que se alimenta das 
dinámicas interna e externa, da Vila e do municipio. 

CADRO Nº 9.11. LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR DA FAMILIA. En %.

LUGAR DE RESIDENCIA EN EDIFICIOS 
ANTIGOS

EN EDIFICIOS 
NOVOS TOTAL

Fóra do municipio de Cariño 33,33 25,71 27,70 
Noutra casa do Casco Vello 45,24 53,33 50,68 
Noutro lugar da Vila 19,05 17,14 17,57 
Noutro lugar do municipio fóra da Vila 2,38 3,81 3,38 

Fte.: Enquisa domiciliaria. Oficina de Planeamiento, S.A. xaneiro 2019. Elaboración propia. 

Algo máis do 80% das familias manifestan non ter intención de cambiar de vivenda e 
soamente o 18,10% expresa a intención de cambio. O 37,14% delas pensa vivir noutra 
casa da Vila de Cariño fóra do Casco Vello e o 20,00% querería seguir vivindo no 
mesmo. Destacar, polo tanto, que a poboación residente valora o barrio como un bo 
lugar para vivir e manifesta a súa satisfacción co mesmo. 

A mellora das características da vivenda (28,57%) e o mal estado da actual (11,43%), 
motivan o 40,00% das intencións de cambio do 18,10% das familias que expresan a súa 
intención de cambiar de vivenda. O traslado a un lugar mellor representa outro 40,00% 
das motivacións de cambio de lugar de residencia. 

A maior parte dos activos traballan no concello de Cariño (un 73,12%) e fóra do 
municipio (26,88%). Do total dos ocupados o 41,67% usa o vehículo privado para 
desprazarse ao traballo e o 51,04% desprázase ao traballo a pé. O transporte público 
supón o 5,21% e a outros medios de transporte coma a bicicleta correspóndelles un 
2,08%. O 87,50% dos estudantes acoden aos centros de estudo en bus e o 12,50% 
restante trasládanse en coche. 
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O 67,44% dos habitantes fan a compra diaria nas tendas do barrio (un 36,74%) ou ben 
en tendas do barrio e nos supermercados do barrio (un 30,70%). Un 27,91% faina en 
tendas e supermercados da Vila fóra do Casco Vello e apenas un 0,93% faina fóra de 
Cariño. Máis do 76,04% dos habitantes fai as compras diarias a pé e o 13,82% utiliza un 
vehículo particular, sendo a porcentaxe restante os que combinan a pé e vehículo 
particular. As compras ocasionais e excepcionais fanse maioritariamente (un 35,06%) en 
comercios de fóra de Cariño, e dos lugares a onde se dirixen á hora de facer estas 
compras, o 84,21% di desprazarse a Ferrol, sobre un 10,53% a A Coruña e un 5,26% 
opta pola compra online. 

A presenza peonil dos habitantes do Casco Vello nos desprazamentos ao traballo e ás 
compras diarias é moi significativa. O Casco Vello de Cariño presenta uns datos nas 
enquisas que incentivan a recuperación do mesmo toda vez que a poboación ten grande 
interese en continuar habitando no ámbito, as pautas de consumo amosan que as 
compras no Casco Vello son maioritarias e o estudo dos desprazamentos amosa o 
elevado uso peonil do espazo público polos seus habitantes. 

Por todo isto cómpre dar resposta aos problemas do barrio mediante estratexias e 
accións de mellora, tanto das edificacións e vivendas como do espazo público do tecido 
histórico, que agora se afrontan dende este Plan Especial. 
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10. SISTEMA DE EQUIPAMENTOS E ESPAZOS LIBRES

10.1. 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 



Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose. 174



Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose. 175

10.2. 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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10.3. 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. 
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11. INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS URBANOS

11.1. 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). 
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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. 

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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11.2. 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. 
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12. REDE VIARIA E URBANIZACIÓN DO ESPAZO PÚBLICO

12.1. CARACTERIZACIÓN DO ESPAZO PÚBLICO URBANO NO CASCO VELLO 

A forma urbana da Vila está marcada, como non podía ser doutro xeito, polo seu espazo 
de implantación nun aba a cobillo dos ventos e fronte ao varadoiro da actual praia, 
expandíndose radialmente dende o espazo central cara os territorios inmediatos, menos 
protexidos pero que permitiron a inclusión de espazo baleiro privado, esponxando o 
conxunto e que mesmo aínda atesouran espazos libres de construción, elementos moi 
escasos no espazo primixenio. 

Nodos e eixes estruturantes 
Fte: IGN. Elaboración propia
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Este espazo central organízase a partires dunha malla moi compacta que coloca no 
perímetro os espazos comunitarios. As prazas, o mercado de peixe, as fontes ou a 
igrexa parroquial son os elementos que tensionan a malla. 

Ao sudoeste a Praza ou Porta da Pulida, nodo de entrada/saída da Vila e que conectaba 
directamente co camiño cara Sismundi e Ponte de Mera, e que será o principal eixe de 
expansión da Vila contemporánea. 

Ao oeste a Praza da Mariña ou das Cadeas era a porta de entrada para asentamentos 
como os de Vilar, Catadoira ou Airado, que a media ladeira dominaban a chaira dende a 
marxe oposta a Cariño. 

No norte aparece a igrexa parroquial, a Praza do Campo, que aínda conserva a fonte e 
máis o Pósito de Pescadores, puntos de gran centralidade para os residentes da Vila. Estes 
espazos tiñan o seu contrapunto ao sur no espazo de encontro entre as rúas dos Santos, da 
Mariña e San Bartolomé, onde se agrupan unha fonte e un cruceiro, dando testemuña da 
importancia para a Vila histórica, a pesar de estar fóra da delimitación do presente Plan. 

Estes espazos están unidos entre si polos eixes de maior entidade do conxunto, a rúa 
Balbís, que enlaza as prazas da Mariña e da Pulida, a rúa do Rosario, que vai dende a 
da Pulida ate a do Campo, a San Bartolomé, que enlaza o Pósito co comentado espazo 
na marxe exterior do ámbito e co antigo varadoiro, e a rúa do Carme que cruzaba todas 
estas e que enlazaba a praza da Mariña co extremo leste do varadoiro. 

É dende este ámbito que a Vila se expande apoiándose nas trazas e vías de 
comunicación, expandíndose radialmente en todas as direccións. 

Cara ao norte dende o Pósito e a Praza da Mariña nacen sendos eixes cara o cemiterio, 
San Xiao do Trebo e finalmente o Cabo Ortegal. Estes eixes son as actuais rúas do 
Campo e Centeás, a cales converxen á altura da praia do Peiral, rematando aí o seu 
discorrer dentro do ámbito do plan. 

Cara o leste, en dirección ao Castro, unha prolongación da rúa do Carme servía como 
soporte a actividades vencelladas á fronte marítima no período anterior ao recheo, 
transformándose pouco a pouco no espazo netamente residencia que é hoxe en día, en 
continuidade coa rúa Castro de Abaixo, que reenlaza co espazo central. 

É o conxunto destas vías de expansión e das que unen e artellan os espazos públicos, 
as que configuran a principal rede urbana que estrutura o conxunto, completándose a 
mesma cunha fina malla de rúas perpendiculares á pendente na parte central e con 
variables ramificacións que buscan densificar o gran cuarteirón resultante da confluencia 
das rúas do Campo e Centeás. 
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Ancho de vía promediado por tramo 
Fte IGN. Dirección General del Catastro. Elaboración propia 
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Atendendo ao ancho das rúas, vemos a importancia que tiñan as prazas na banda 
central, construídas a partires de vías que raramente superan os 3 m de ancho e que 
presenta múltiples estreitamentos e requebros. Esta cuestión muda de xeito importante 
no resto do Casco Vello, con anchos no entorno dos 4 m en Centeás, de máis de 7 m en 
toda a rúa do Campo ou maioritariamente superiores aos 3 m na zona do Castro. 

Tendo en conta tamén as fortes pendentes xa comentadas, atopamos un Casco Vello 
cunha trama viaria de moi pequenas dimensións, trazados complexos e moi pouca 
capacidade de expansión, especialmente nos ámbitos de menor dimensión, debido á 
enorme compacidade da masa construída. 

Pendentes do espazo público en zonas centrais do casco 
Fte: IGN. Dirección General del Catastro. Elaboración propia 
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12.2. ESTADO ACTUAL DA REDE VIARIA, XERARQUÍAS E TITULARIDADE  

O Casco Vello de Cariño queda fóra das redes de accesibilidade principais da Vila así 
como da mobilidade xeral de Galicia, cuestión directamente derivada do illamento 
infraestrutural do conxunto de Cariño, conectado ao resto de Galicia por so dúas vías de 
titularidade provincial, as cales conflúen no acceso á Vila e non interfiren de xeito algún 
no ámbito máis aló da relación coa rúa Manuel Fraga Iribarne, entendida como 
prolongación das mesma. 

Dunha beira a DP-2205, de Santo Andrés de Teixido a Cariño e que se prolonga até 
Cedeira a través da DP-2204; e doutra a DP-6121 entre Cariño e Ponte de Mera, onde 
enlaza coa autonómica AC-862 que une Cervo e Ferrol. 

Rede de Estradas na Vila de Cariño 
Fte: IGN-RT Viaria. Elaboración propia 



Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose. 192

Trátanse ambas de estradas de escasa entidade e fluxos baixos, especialmente a DP-
2205 que discorre polas cumes da Serra da Capelada, un espazo de grande valor 
natural pero cunha densidade habitacional ou de actividades extremadamente baixo, 
máis aló da actividade eólica e gandería en liberdade. 

É polo tanto a DP-6121 case que a única vía de comunicación rodada da Vila, posto que 
como xa se comentou, non existe vía férrea. Dita estrada trátase dunha vía de Terceira 
Orde, duplo sentido de circulación, un carril por sentido e amplos tramos configurados a 
modo de travesía, con beirarrúas ou beiravías e espazos de estacionamento, xa que 
conforma tamén o eixe principal de núcleos como Sismundi ou Feás. 
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12.3. URBANIZACIÓN DO ESPAZO PÚBLICO 

A urbanización do Casco Vello presenta características desiguais dependendo da zona 
ou ás distintas obra de reurbanización levadas a cabo no últimos anos, pero 
presentando en xeral baixas calidades de acabado e conservación. 

En xeral dominan os pavimentos de formigón, que representan case que o 90,30% do 
total, atopándose en ata 4 formas diferentes: como formigón impreso, como na Praza da 
Pulida; como formigón lavado acompañado con lastros de pedra, como na Praza da 
Mariña, como baldosa nas beirarrúas da rúa do Campo; ou ben como formigón en masa, 
tal e como se pode apreciar na meirande parte das rúas do ámbito. 

A pedra natural aparece en forma de lastro acompañando ao formigón, e especialmente 
como chapa plana en diferentes rúas ou espazos de estancia, tales como a rúa do 
Carme ou o miradoiro de Campo de Abaixo, sendo o acabado de maior prestancia do 
conxunto do ámbito, representando menos do 10% do total. 

CADRO Nº 12.1. TIPOS DE PAVIMENTOS EXISTENTES NO CASCO VELLO 
TIPO ACABADO %
Formigón impreso 5,53
Formigón con lastro de pedra 16,85
Baldosa hidráulica de formigón 3,52
Formigón en masa 64,41
Pedra 9,70
TOTAL 100,00

Fte.: Traballo de campo. Elaboración Propia. 

A diferenciación entre acabados nos remite a cuestións de mobilidade ou uso, e 
responde unicamente á escolla concreta na intervención en cada unha das rúas, non 
aportando ningunha noción clara de xerarquía viaria ou tipificación de ámbitos, o que 
non facilita a lectura dun espazo xa de por si complexo. 
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1.Formigón lavado con lastro | 2.Formigón en masa | 3.Lousado de pedra 

Ademais destes tipos dominantes de acabado, atopamos partes da rede viaria onde a 
terra asoma entre fragmentos de formigón, debida á nula calidade do firme colocado e a 
ausencia de mantemento. Estas situacións aparecen especialmente no interior dalgún 
dos grandes cuarteiróns do norte, e moi concretamente nos camiños ao leste da rúa do 
Campo, que dan acceso ao bordo litoral. 

Do mesmo xeito, certos ámbitos presentan un carácter máis coidado, como o miradoiro 
do Campo ou a Praza da Pulida, onde con diferentes materiais, se consegue dotar ao 
espazo dunha certa unidade e calidade xeral. 

No período de vixencia do Plan Xeral, leváronse a cabo dentro do ámbito do Plan 
especial, a reurbanización da rúa dos Santos e do Carme (1º fase) e están en execución 
as obras de reurbanización da rúa Centeás. 
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En fase de proxecto atópase a reurbanización das rúas Real, resto do Carme, Antiga e 
Castro.



Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose. 196



Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose. 197

12.4. ACONDICIONAMENTO DE ELEMENTOS SINGULARES DO ESPAZO PÚBLICO 

No conxunto do espazo público existe unha serie de elementos ou espazos de especial 
relevancia para a configuración e a caracterización do Casco Vello; pequenas prazas, 
interseccións, parques,... todos eles definitorios da calidade ambiental, así como nodos 
principais do sistema de mobilidade peonil e o dos espazos de relación. 

Preséntanse a seguir un conxunto de fichas atendendo aos elementos principais desta 
rede, destacando o estado de cada un deles, atendendo ás cuestións máis 
significativas. 
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RECOÑECEMENTO DOS ESPAZOS PÚBLICOS NO ÁMBITO  
DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO 

�

�
LOCALIZACIÓN DOS ESPAZOS PÚBLICOS NO ÁMBITO 

�



�

�



RECOÑECEMENTO DOS ESPAZOS PÚBLICOS NO ÁMBITO  
DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO 

NOME:�PRAZA OU PORTA DA PULIDA� REFERENCIA: 01 PÁX.: 1
�
PLANO DE SITUACIÓN�

�

IMAXES�

DESCRICIÓN E TIPOLOXÍA 

A Praza Pulida atópase ao suroeste do Casco Vello de Cariño. Historicamente era a praza dos mercados e das ferias.  O 
espazo público, triangular e con orientación SO/NL, ven xerado pola confluencia das rúas Balbis e Picos. 

Os seus límites son: 
- Al N limita coa Rúa Balbis. 
- Al S limita coa Rúa Picos. 
- Al W limita co espazo xerado na confluencia das Rúa Picos e Angustias. 
- Ao O limita coa Rúa Balbis. 

A praza ten unha pequena zona peonil na parte alta na que se sitúan dúas árbores, as únicas en todo o espazo, e uns bancos 
de madeira. Con carácter xeral a proporción entre o espazo peonil e o rodado é máis propia dun cruce viario que dun espazo 
estancial. No centro da praza existe unha luminaria con cinco farois que funciona a modo de rotonda. Orixinariamente o espazo 
peonil ocupaba a zona central da praza, rodeado de árbores e coa mencionada luminaria situada no centro, nunha zona verde. 



RECOÑECEMENTO DOS ESPAZOS PÚBLICOS NO ÁMBITO  
DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO 

NOMBRE:�PRAZA OU PORTA DA PULIDA� REFERENCIA: 01                                                                      PÁX.: 2

PAVIMENTACIÓN 

- Pavimento de formigón impreso nas zonas rodadas da 
praza, simulando lastro. 

- Pavimento de baldosa nas zonas de estancia onde se 
sitúan os bancos e nas beirarrúas perimetrais. 

ILUMINACIÓN 

�

�

- Un único farol metálico de pé con cinco luminarias 
situado no centro da praza. 

VEXETACIÓN 

� �

- 2 Magnolia (Magnolia sp.)

ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO 

�

�

- Bancos de madeira con asento a un só lado e pés de 
forxa, situados na parte alta do espazo. 

- Papeleiras metálicas de pé nos extremos nos bordos do 
espazo.

- Liñas de bolardos rodeando o farol central. 
- Sinalética de circulación 

ELEMENTOS EN MAL ESTADO E INXERENCIAS

OUTROS ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 



RECOÑECEMENTO DOS ESPAZOS PÚBLICOS NO ÁMBITO  
DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO 

NOME:�PRAZA DA MARIÑA� REFERENCIA: 02 PÁX.: 3
�
PLANO DE SITUACIÓN�

�

IMAXES�

�

DESCRICIÓN E TIPOLOXÍA 

A Praza da Mariña Española atópase ao oeste do Casco Vello de Cariño. Historicamente era a praza dos mercados e das 
ferias.  O espazo público, triangular e con orientación SO/NL, ven xerado pola confluencia das rúas Balbis e Picos. 

Os seus límites son: 
- Al N limita coa Rúa Landín Carrasco. 
- Al S limita coa Rúa Balbis. 
- Al W limita co espazo xerado na confluencia das Rúa Angustias e Parroco Crecente Veiga. 
- Ao O limita coa Rúa Balbis. 

A praza ten unha zona peonil central rodeada no seu perímetro por un muro de pedra e por seis árbores da especie Acer
pseudoplatanus. Ten bancos de madeira e unha estatua central sobre pedestal dedicada aos mariñeiros. O espazo circundante 
da zona peonil e unha calzada para tráfico rodado.  



RECOÑECEMENTO DOS ESPAZOS PÚBLICOS NO ÁMBITO  
DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO 

NOME:�PRAZA DA MARIÑA� REFERENCIA: 02                                                                      PÁX.: 4

PAVIMENTACIÓN 

- Pavimento de formigón en masa con bandas de lastro de 
pedra nas zonas reservadas á circulación rodada. 

- Nas zonas estanciais combínase pavimento de lastro de 
pedra con pavimento de formigón en masa. 

ILUMINACIÓN 

�

�

- Farois metálicos de parede, en fundición e aceiro, 
colocados nas fachadas das vivendas. 

VEXETACIÓN 

� �

- 6 Falsos plátanos (Acer pseudoplatanus)

ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO 

� �

- Bancos de madeira con asento a un só lado e pés de 
forxa, situados na zona central do espazo. 

- Papeleiras metálicas de pé na zona central do espazo. 
- Cadeas metálicas sobre o muro perimentral da zona 

estancial. 
- Monumento aos mariñeiros resolto en pedra. 
- Ancla. 
- Sinalética de circulación 

ELEMENTOS EN MAL ESTADO E INXERENCIAS

OUTROS ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 



RECOÑECEMENTO DOS ESPAZOS PÚBLICOS NO ÁMBITO  
DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO 

NOME:�PRAZA DA FONTE DOS SANTOS� REFERENCIA: 03 PÁX.: 5
�
PLANO DE SITUACIÓN�

�

IMAXES�

� � �

DESCRICIÓN E TIPOLOXÍA 

Pequena praza situada no sur do Casco Vello de Cariño na segunda liña da fronte portuaria da vila. O espazo ven xerado pola 
confluencia das rúas dos Santos e da Mariña que produce un pequeno alongamento onde se situou a fonte dos Santos sobre 
uns chanzos de cantaría de pedra.  

A zona peonil limítase a pequena contorna inmediata da fonte sendo o espazo circundante unha calzada para tráfico rodado. 
Non ten mais mobiliario urbano que a propia fonte. 



RECOÑECEMENTO DOS ESPAZOS PÚBLICOS NO ÁMBITO  
DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO 

NOMBRE:�PRAZA DA FONTE DOS SANTOS� REFERENCIA: 03                                                                      PÁX.: 6

PAVIMENTACIÓN 

- Pavimento de enlousado de pedra granítica tradicional. 

ILUMINACIÓN 

� �

- Farois metálicos de parede, en fundición e aceiro, 
colocados nas fachadas das vivendas. 

VEXETACIÓN 

� �

ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO 

�

�

- Fonte de pedra de dous canos e dúas pías coñecida 
coma Fonte dos Santos e catalogada polo Plan Básico 
Autonómico.

- Sinalética de circulación 

ELEMENTOS EN MAL ESTADO E INXERENCIAS

OUTROS ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 



RECOÑECEMENTO DOS ESPAZOS PÚBLICOS NO ÁMBITO  
DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO 

NOME:�ADRO DA IGREXA DE SAN BARTOLOMEU� REFERENCIA: 04 PÁX.: 7
�
PLANO DE SITUACIÓN�

�

IMAGENES�

�

DESCRICIÓN E TIPOLOXÍA 

Espazo público situado ao redor da Igrexa Parroquial de San Bartolomeu no centro do Casco Vello de Cariño. Carece de zonas 
estanciais limitándose a unha calzada en plataforma única con pavimentos que mesturan o enlousado de pedra co formigón en 
masa. Non existe separación entre as zonas peonís e as zonas reservadas ao tráfico rodado, nin zonas de estacionamento 
reguladas. 

Tampouco ten mobiliario urbano, nin arboredo nin ningún elemento singular máis aló da propia Igrexa que ocupa unha posición 
central no espazo. 



RECOÑECEMENTO DOS ESPAZOS PÚBLICOS NO ÁMBITO  
DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO 

NOMBRE:�ADRO DA IGREXA DE SAN BARTOLOMEU� REFERENCIA: 04                                                                      PÁX.: 8

PAVIMENTACIÓN 

- Pavimento de enlousado de pedra granítica tradicional. 
- Pavimento continuo de formigón en masa. 

ILUMINACIÓN 

�

�

- Farois metálicos de parede, en fundición e aceiro, 
colocados nas fachadas das vivendas. 

- Farol metálicos de pé nun dos laterais da igrexa. 

VEXETACIÓN 

� �

ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO 

� �

- Papeleiras metálicas de pé. 
- Sinalética de circulación 

ELEMENTOS EN MAL ESTADO E INXERENCIAS

OUTROS ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 



RECOÑECEMENTO DOS ESPAZOS PÚBLICOS NO ÁMBITO  
DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO 

NOME:�PRAZA FONTE DO CAMPO� REFERENCIA: 05 PÁX.: 9
�
PLANO DE SITUACIÓN�

�

IMAXES�

�

DESCRICIÓN E TIPOLOXÍA 

Pequeno espazo público situado ao leste do Casco Vello de Cariño nunha beira da Rúa do Campo entorno a Fonte do Campo, 
catalogada polo Plan Básico Autonómico. Ten planta triangular e é na súa totalidade peonil, situándose no centro a citada fonte e a 
ámbolos lados o arboredo. 

Carece de iluminación pública.  



RECOÑECEMENTO DOS ESPAZOS PÚBLICOS NO ÁMBITO  
DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO 

NOMBRE:�PRAZA FONTE DO CAMPO� REFERENCIA: 05                                                                      PÁX.: 10

PAVIMENTACIÓN 

- Pavimento continuo de formigón en masa. 

ILUMINACIÓN 

� �

VEXETACIÓN 

� �

- 2 Falsos plátanos (Acer pseudoplatanus). 
- Unha xardineira cun pequeno arbusto. 

ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO 

� �

- Fonte de dous canos e dúas pías coñecida coma Fonte 
do Campo e catalogada polo Plan Básico Autonómico. 

- Bancos de madeira con asento a un só lado e pés de 
forxa, situados na zona central do espazo. 

- Unha xardineira cun pequeno arbusto. 

ELEMENTOS EN MAL ESTADO E INXERENCIAS

OUTROS ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 



RECOÑECEMENTO DOS ESPAZOS PÚBLICOS NO ÁMBITO  
DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO 

NOME:�PRAZA DO PÓSITO� REFERENCIA: 06 PÁX.:11 
�
PLANO DE SITUACIÓN�

�

IMAXES�

�

DESCRICIÓN E TIPOLOXÍA 

Pequeno espazo público situado ao leste do Casco Vello de Cariño nunha beira da Rúa do Campo e sobre os cantís que limitan 
dito ámbito da vila. 
Ten dúas zonas diferenciadas por pavimentos e cambios de cota, unha peonil con pavimento de enlousado de pedra e separada 
dos cantís por unha varanda de cantaría de pedra, e outra con pavimento de formigón en masa con bandas de lastro de pedra 
reservada á circulación rodada. 
Na zona peonil atópase o mobiliario urbano, salientando a fonte de forxa e os bancos de pedra a ámbolos lados da mesma. 



RECOÑECEMENTO DOS ESPAZOS PÚBLICOS NO ÁMBITO  
DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO 

NOME:�PRAZA DO PÓSITO� REFERENCIA: 06                                                                     PÁX.: 12

PAVIMENTACIÓN 

- Pavimento de formigón en masa con bandas de lastro de 
pedra nas zonas reservadas á circulación rodada. 

- Pavimento de enlousado de pedra granítica tradicional 
nas zonas peonís. 

ILUMINACIÓN 

�

�

- Farois metálicos de parede, en fundición e aceiro, 
colocados nas fachadas das vivendas. 

VEXETACIÓN 

� �

ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO 

� �

- Bancos de pedra con asento a ambos lados e pés tamén 
de pedra, situados na parte norte do espazo. 

- Papeleiras metálicas de pé nos extremos nos bordos do 
espazo.

- Sinalética de circulación 
- Fonte de forxa dun só cano. 
- Contedores de lixo. 

ELEMENTOS EN MAL ESTADO E INXERENCIAS

OUTROS ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
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12.5. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DA REDE VIARIA. FICHEIRO DA REDE 
VIARIA

12.5.1. A sección da rúa, características funcionais. A accesibilidade

Para o estudo do sistema viario do ámbito, analizáronse as rúas en función do seu 
ancho e da súa pendente. 

Agrupáronse así en rúas cun ancho medio menor de 3,5 metros, rúas entre 3,5 e 4,5 
metros, entre 4,5 e 5,5 metros e rúas cun acho medio superior a 5,5 metros. Neste 
sentido indicar que a maior parte das rúas do Casco Vello de Cariño teñen un ancho 
menor de 4,5 metros e tan só as rúas Santa María, do Campo, Castro de Arriba e 
Landín Carrasco presentan un ancho medio superior a 5,5 metros. 

En canto ás pendentes, a maior parte do rueiro do ámbito presenta pendentes 
superiores ao 6% chegando nalgún caso ao 12%, como na rúa Crecente Veiga, que se 
considera viario non accesible. As rúas máis tendidas coinciden co que atravesa o 
ámbito en dirección oeste surleste, ademais da rúa do Campo e algunha outra interior 
que teñen pendentes inferiores ao 6%. 

Ademais destas rúas, identifícanse como puntos non accesibles aqueles nos que 
existen escaleiras sen percorrido alternativo mediante ramplas ou sistemas mecánicos 
para salvar o desnivel. 
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12.5.2. Ficheiro da rede viaria no ámbito

O resumo da análise preséntase pormenorizadamente no seguinte ficheiro 
individualizado das rúas do ámbito do Plan Especial do Casco Vello de Cariño, onde se 
recollen os seguintes datos: 

. Sección Viaria: Imaxe esquemática da sección tipo da rúa acotada coas medidas de 
maior relevancia, indicando o uso de cada un dos treitos da sección. 

. Imaxes: Imaxes de treitos na rúa analizada onde apreciar o seu estado e ocupación. 

. Tipo Viario: Especificase o tipo de rúa. Si é peonil ou ten un carácter mixto con 
trafico peonil e rodado. 

. Aparcamento/Tipo de aparcamento: Existencia ou non de aparcamento en 
superficie e de ser o caso, se é formalizado ou aparcamento empregado de xeito 
informal.

. Arboredo: Sinala a presencia ou non de arbores na rúa analizada. 

. Pavimento: Recolle o tipo de pavimento maioritario na rúa. 

. Accesibilidade: En función das condicións da rúa (pendentes, ancho das beirarrúas) 
indícase si é considerada como accesible ou non. 

As fichas de viario, nas que se analizan as características funcionais deste, están 
organizadas segundo o ancho da rúa, de maior a menor, agrupando as rúas con anchos 
maiores de 5,5 metros, entre 4,5 e 5,5 metros, entre 3,5 e 4,5 metros e aquelas con 
ancho medio menor que 3,5 metros. 



CARACTERÍSTICAS  DA REDE VIARIA
PLAN ESPCIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO

SECCIÓN VIARIA DE MÁIS DE 5,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

SANTA MARÍA

1

SECCIÓN VIARIA DE MÁIS DE 5,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

SI
APARCAMENTO

INFORMAL
TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

SANTA MARÍA

2



CARACTERÍSTICAS  DA REDE VIARIA
PLAN ESPCIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO

SECCIÓN VIARIA DE MÁIS DE 5,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

SI
APARCAMENTO

INFORMAL
TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN E LASTRADO DE
PEDRA

ACCESIBLE

LANDÍN CARRASCO

3

SECCIÓN VIARIA DE MÁIS DE 5,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

RODADO
TIPO VIARIO

SI
APARCAMENTO

INFORMAL
TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
SI

PAVIMENTO
FORMIGÓN E LASTRADO DE
PEDRA

ACCESIBLE

CAMPO
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SECCIÓN VIARIA DE MÁIS DE 5,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

RODADO
TIPO VIARIO

SI
APARCAMENTO

INFORMAL
TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
SI

PAVIMENTO
FORMIGÓN E LASTRADO DE
PEDRA

ACCESIBLE

CAMPO

5

SECCIÓN VIARIA DE MÁIS DE 5,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

RODADO
TIPO VIARIO

SI
APARCAMENTO

INFORMAL
TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
SI

PAVIMENTO
FORMIGÓN E LASTRADO DE
PEDRA

ACCESIBLE

CAMPO
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SECCIÓN VIARIA DE MÁIS DE 5,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

SI
APARCAMENTO

INFORMAL
TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

CASTRO DE ARRIBA

7

SECCIÓN VIARIA DE MÁIS DE 5,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

SI
APARCAMENTO

INFORMAL
TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

CASTRO DE ARRIBA
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SECCIÓN VIARIA DE MÁIS DE 5,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

SI
APARCAMENTO

INFORMAL
TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

CASTRO DE ARRIBA
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SECCIÓN VIARIA ENTRE 4,5 E 5,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN E LASTRADO DE
PEDRA

ACCESIBLE

BALBÍS
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SECCIÓN VIARIA ENTRE 4,5 E 5,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN E LASTRADO DE
PEDRA

ACCESIBLE

BALBÍS

11

SECCIÓN VIARIA ENTRE 4,5 E 5,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN E LASTRADO DE
PEDRA

ACCESIBLE

BALBÍS
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SECCIÓN VIARIA ENTRE 4,5 E 5,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
LOUSADO DE PEDRA

ACCESIBLE

PILAR (1º TREITO)

13

SECCIÓN VIARIA ENTRE 4,5 E 5,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
LOUSADO DE PEDRA

ACCESIBLE

PILAR (1º TREITO)
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SECCIÓN VIARIA ENTRE 4,5 E 5,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

DO CARME (2º TREITO)

15

SECCIÓN VIARIA ENTRE 3,5 E 4,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN E LASTRADO DE
PEDRA *

ACCESIBLE

CENTEÁS

16
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PLAN ESPCIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO

SECCIÓN VIARIA ENTRE 3,5 E 4,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN E LASTRADO DE
PEDRA *

ACCESIBLE

CENTEÁS

17

SECCIÓN VIARIA ENTRE 3,5 E 4,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN E LASTRADO DE
PEDRA *

ACCESIBLE

CENTEÁS
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SECCIÓN VIARIA ENTRE 3,5 E 4,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
LOUSADO DE PEDRA

ACCESIBLE

DOS SANTOS (2º TREITO)
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SECCIÓN VIARIA ENTRE 3,5 E 4,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
LOUSADO DE PEDRA

ACCESIBLE

DOS SANTOS (2º TREITO)
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PLAN ESPCIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO

SECCIÓN VIARIA ENTRE 3,5 E 4,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
LOUSADO DE PEDRA

ACCESIBLE

DOS SANTOS (2º TREITO)
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SECCIÓN VIARIA ENTRE 3,5 E 4,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

SI
APARCAMENTO

INFORMAL
TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

CASTRO DE ARRIBA (2º TREITO)
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PLAN ESPCIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO

SECCIÓN VIARIA ENTRE 3,5 E 4,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

ANTIGUA

23

SECCIÓN VIARIA ENTRE 3,5 E 4,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

ANTIGUA

24
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PLAN ESPCIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO

SECCIÓN VIARIA ENTRE 3,5 E 4,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

SI
APARCAMENTO

INFORMAL
TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

CASTRO DE ABAIXO (2º TREITO)

25

SECCIÓN VIARIA ENTRE 3,5 E 4,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

PEONIL
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

SANTA APOLONIA (1º TREITO)
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PLAN ESPCIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO

SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

TRAVESÍA

NON
ARBOLADO

PEONIL
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

CENTEÁS

27

SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

TRAVESÍA

NON
ARBOLADO

PEONIL
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

CENTEÁS

28



CARACTERÍSTICAS  DA REDE VIARIA
PLAN ESPCIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO

SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

TRAVESÍA

NON
ARBOLADO

PEONIL
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

DO CAMPO

29

SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

TRAVESÍA

NON
ARBOLADO

PEONIL
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

DO CAMPO

30



CARACTERÍSTICAS  DA REDE VIARIA
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SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
SI PARCIAL

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

ANGUSTIAS
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SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

SI
APARCAMENTO

FORMALIZADO
TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

ANGUSTIAS
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SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

SI
APARCAMENTO

INFORMAL
TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

ANGUSTIAS
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SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

ANGUSTIAS
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SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

PARROCO JESÚS CRECENTE VEIGA

35

SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

PARROCO JESÚS CRECENTE VEIGA
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SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
LASTRADO DE FORMIGÓN

ACCESIBLE

ROSARIO
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SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

ROSARIO
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SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

ROSARIO

39

SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
LOUSADO DE PEDRA

ACCESIBLE

DOS SANTOS (1º TREITO)
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SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

SANTA APOLONIA

41

SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

PEONIL
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

SANTA APOLONIA
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SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

SANTA APOLONIA
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SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

REMEDIOS
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SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

SAN BARTOLOMÉ/REAL
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SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

SAN BARTOLOMÉ/REAL
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PLAN ESPCIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO

SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

SAN BARTOLOMÉ/REAL

47

SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

PEONIL
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

SOL
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PLAN ESPCIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO

SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

MARIÑA

49

SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

TRAVESÍA

NON
ARBOLADO

PEONIL
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

DA MARIÑA
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SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

CASTRO DE ABAIXO (2º TREITO)
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SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
FORMIGÓN

ACCESIBLE

CASTRO DE ABAIXO (2º TREITO)
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PLAN ESPCIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE CARIÑO

SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO

TIPO APARCAMENTO

SI NON

BEIRARRÚAS
NON

PAVIMENTO
LOUSADO DE PEDRA

ACCESIBLE

DO CARME (1º TREITO)
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SECCIÓN VIARIA DE MENOS DE 3,5 m

RÚA

NON
ARBOLADO

MIXTO
TIPO VIARIO

NON
APARCAMENTO
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13. TRÁFICO, TRANSPORTE E MOBILIDADE

13.1. 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.
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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 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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13.2. 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, 
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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 



Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose. 208



Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose. 209

13.3. 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. 
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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. 

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. 
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14. MORFOLOXÍA E AMBIENTE URBANO 

14.1. 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 



Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose. 216

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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14.2. 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 
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traseiras e engadindo planta sobre planta ata acadar mesmo superficies de 100 m2

cadrados de vivenda repartidos en 4 alturas. 

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. 
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. 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 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. 
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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 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. 
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- 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 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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14.3. 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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14.4. OS TIPOS EDIFICATORIOS E O PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

14.4.1. 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. 
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14.4.2 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. 
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14.5. A COR 

14.5.1. Introdución

Procedeuse a unha análise secuencial das fachadas urbanas, desde os puntos máis 
afastados, que permitiron unha visión global das fachadas da Vila, chegando ata o grao de 
percepción inmediato que dá a escala das rúas. 

Paralelamente a esta gradación estudáronse as perspectivas, ata agora inéditas, resultado 
da secuencia histórica urbanizadora do ámbito do Plan Especial do Casco Vello. 

A sensación cromática nun medio urbano aparece configurada pola suma de diferentes 
variables: luminosidade do día, inclinación solar, estación do ano, orientación, elementos 
do ámbito publico (pavimentación, xardíns, mobiliario urbano, farois, buzóns, sinais de 
tráfico, etc.), elementos da edificación (fondos, relevos, baseamentos, impostas, 
recercados, carpinterías, ferraxes, cubertas, etc.). Ao existir capacidade de control sobre 
estas dúas últimas variables, é nelas onde se centra o traballo. 

A elección de tonalidades, texturas e acabados será obxecto dunha fase proxectual 
posterior, que terá como base de decisión a información recollida no traballo de campo, 
e en calquera caso, queda aberto ás decisións que se tomen no proxecto definitivo que 
terá a facultade de efectuar os axustes oportunos na selección de edificacións 
afectadas.

Ademais se terán en conta a posible singularidade recollida na memoria da Guía de 
Cor e materiais vinculada á Estratexia e ao catálogo da Paisaxe, que en relación á 
área da Galicia setentrional, para o caso de Cariño establece o seguinte, e que se cita a 
continuación: 

“ … 
Nos núcleos de Viveiro, Xunqueira, Celeiro, O Barqueiro, Porto de Bares, Espasante e Cariño atópanse 
casas mariñeiras, segundo as tipoloxías descritas por Manuel Caamaño (2003) e Pedro de Llano (1983). 
Nos seus muros atópanse restos das antigas xabelgas e pinturas ó cal e nas súas carpinterías restos das 
pinturas utilizadas que, polas súas cores, ben poderían ser pinturas de embarcacións, segundo manifesta a 
tradición oral recollida. A cor das pinturas que se atopan nas fachadas é, recorrentemente, o branco do cal, 
salvo a excepción da rúa Lavandeiras en Celeiro, na que aparecen, nas fachadas actuais dos edificios non 
habitados e sen mantemento desde hai tempo, unhas cores especiais que se estudaron no traballo por 
medio de debuxos sacando as cores do estudo pormenorizado dos restos de pinturas que se atopan nas 
fachadas. A conclusión á que se chega é que esas cores son consecuencia dunha circunstancia que 
habería que buscar nunha análise da evolución urbanística de Celeiro, tendo en conta que na fotografía 
aérea de 1956 ditas construcións aparecen a carón dun areal, circunstancia que cambiou cando se 
procedeu ao recheo que as afastou do mar. 
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No núcleo de Cariño aparece unha linguaxe cromática especial, que ben puidera ser o reflexo da 
reivindicación dunha identidade, consecuencia das aspiracións locais históricas para ser concello, 
conseguidas no ano 1988. Necesitaríase dun estudo individualizado e pormenorizado que podería 
chegar á conclusión da necesidade dun plan de cor específico, polo posible reflexo no uso da cor 
nas fachadas dos edificios do núcleo dunha reivindicación histórica, polo tanto, dunha circunstancia 
social de significación dunha identidade. 
…”. 
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14.5.2. Criterios de utilización da cor. Medición de cor existente en fachadas exteriores

Sendo este, fundamentalmente, un proxecto de utilización da cor, faise necesario definir 
os criterios xerais que se adoptarán no seu emprego. Así como se deberá determinar o 
período e a morfotipoloxía á que pertence o edificio obxecto de análise e intervención. 

O sistema de notación, segundo UNE 48103, fíxase como o N.C.S. (Natural Color 
System). Por isto as cores a empregar serán as máis claras e menos saturadas de cada 
ton, é dicir, pouco pigmento e moita cantidade de branco de maneira que se produza 
unha alteración da paisaxe urbana construída sempre moi controlada. 

A extracción das cores das mostras resultantes descritas, utilizando as cartas N.C.S. 
nas condicións de luz apropiada, con luz exterior e nas horas centrais do día, foron 
comparadas coas obtidas co ceo nubrado. Foron testadas 427 unidades edificatorias, 
das que se obtiveron 272 cores que conforman a carta cromática do estado actual do 
Casco Vello. 

Á hora de medir unha cor, hai certos aspectos que teñen particular relevancia: a 
xeometría de lectura, a fonte de luz, o método de detección da cor. En xeral, trátase de 
simular a percepción visual que o ollo humano ten sobre unha cor ao visualizala, para 
igualar as medicións ao que nós realmente vemos. Isto conséguese a través da fonte de 
luz adecuada (D65, ou Luz Solar) e o detector preferido (foto-detectores ou cámaras 
CCD).

Por outro lado, unha cámara extrae as cores de "o que ve" e non o de "o que de 
verdade hai"; é dicir, que inflúen criticamente as condicións de luz coas que midamos. 

O ollo humano pode ver luz dentro do rango visible; sen embargo, luz non é o mesmo 
que cor. A luz defínese como a radiación que estimula a retina do ollo e posibilita a 
visión. A estimulación do ollo transmítese ao cerebro e é aquí onde o concepto “cor” ten 
lugar por primeira vez, como resposta por parte do cerebro á información recibida 
procedente do ollo. 

O principio polo cal as persoas perciben a cor e o principio polo cal un medidor da cor 
analiza a cor é basicamente o mesmo. O método empregado polos medidores de cor 
denomínase método triestímulo; os colorímetros que empregan este método están 
deseñados para medir a luz de, aproximadamente, o mesmo modo no que o ollo 
humano percibe a luz. 
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Son moitas as causas das diferenzas de cor no pintado das fachadas, afectando de 
diversas maneiras na percepción da cor. Por citar algunhas, que non son as únicas pero 
si as máis importantes: a luz que incide, o tamaño da superficie pintada, a forma da 
fachada, a distancia desde a que habitualmente observamos esa fachada. 

Cada unha destas causas afecta á cor dunha maneira, facendo que a cor que o ollo 
humano ve non sempre sexa o que se ten aplicado. 

Centrados na que consideramos máis importante, a distancia desde a cal vemos unha 
superficie pintada prodúcese un efecto entre a cor real coa que pintamos unha fachada 
e a cor aparente que percibimos desde unha determinada distancia que resulta nunha 
variación na percepción da cor, que depende moito do ton, da cromaticidade e da 
brancura da cor. 

Como regra aproximada considérase que unha cor ao ser observada desde unha 
distancia duns 50 metros, en xeral mantén unha cromaticidade similar, pero a lectura da 
cor é máis clara e máis limpa. 
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14.5.3. Clasificación da cor e modelos de medición

Como sistema de clasificación da cor, elixiuse, por ser de fácil manexo, o N.C.S. Natural 
Color System, que tomando como base a norma sueca SS 019102, aparece 
desenvolvido e recollido en España na UNE 48103, nunha carta de cor que edita 
Color Instant 3D.

Para nomear cada cor emprégase un conxunto de letras e números (exemplo: B3G52). 
A primeira letra dá o ton dominante, a segunda o subton ou matiz e o número entre 
letras indica a escala triangular da color á que pertence B3G.. = 7 partes de azul por 3 
partes de verde. (Debido a que o ollo humano non percibe os escalonamentos de 
lonxitude de onda, nesta, como noutras escalas, o paso dun ton a outro establécese por 
percepción sensorial). 

O penúltimo díxito (...5.) sinala a intensidade de cor: ...52 = 50% de cor, 20% de negro, 
e o resto, 30% de branco. 

O último díxito (....2) sinala a proporción de negro, sendo o branco (claridade) a 
porcentaxe restante: 100% - 50% - 20% e claridade: 30%. 

Adxúntase a continuación una paleta de cores de fondos da escea urbana actual de 
Cariño. A referencia á cor realízase de acordo coa codificación do sistema N.C.S. 
(Natural Color System).

A reproducción das cores pode non ser a exacta, por iso prevalecerá sempre a notación 
N.C.S. delas. 
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14.5.4. Cartas de combinación de cores, estado actual

Edificación construída Casco Vello de Cariño, área paisaxística Galicia Setentrional, 
encadre paisaxístico das Rías Altas Litorais. 

Fondos e elementos compositivos. 
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A reproducción de cores pode non ser a exacta, por iso prevalecerá sempre a notación 
N.C.S. delas. 
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15. VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA DO PATRIMONIO CONSTRUÍDO 

15.1. O CONXUNTO EDIFICADO 

O Casco Vello de Cariño non conserva elementos de interese patrimonial de xeito 
significativo, se ben a abundancia de edificacións de tipoloxía mariñeira e a 
conservación da escala e das gamas cromáticas do mesmo outórganlle grande valor 
ambiental. No centro do casco atópase a parroquial de San Bartolomeu construída a 
comezos do século XX en estilo historicista, salientando a decoración da súa fachada 
con arcos apuntados e unha torre espigada e coroada por unha estatua do santo. 
Atópase nunha contorna moi descontextualizada cun espazo público de escasa calidade 
e numerosos edificios de vivendas que rompen coa escala do casco. Nun dos laterais 
atópase a casa reitoral, unha construción tamén da primeira metade do século XX, moi 
alterada en canto a revestimentos de fachada e carpinterías. 

Morfoloxicamente a Vila ten un trazado baseado en rúas sinuosas e estreitas que dende 
o Castro e o Cemiterio descenden cara o porto, non existindo grandes espazos públicos 
se exceptuamos a Praza Pulida e a Praza da Mariña. As edificacións tradicionais son 
pequenas, de planta baixa e un ou dous andares e elementos decorativos que, de 
existir, son sinxelos, de traza xeométrica e limitados a os recercados dos ocos e os 
esquinais. Fachadas de dous ou tres eixes con acceso desprazado con respecto ao eixe 
central e no andar superior balconadas de madeira que na maioría dos casos foron 
substituídas por galerías co paso do tempo. 
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Ten gran relevancia a utilización das cores nos edificios, sendo os azuis, os ocre, os 
amarelos e os vermellos os máis utilizados nos muros das vivendas tendo este feito 
certa vinculación coas cores dos barcos de pesca e o mundo mariñeiro. 
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15.2. OS CUARTEIRÓNS DO CONXUNTO EDIFICADO. 

No ámbito do Plan Especial delimítanse 43 cuarteiróns dos cales determínase, tras a 
elaboración do traballo de campo, que en 32 existen edificacións que salientan pola súa 
valoración arquitectónica. Os cuarteiróns nos que existen ditas edificacións son os 
seguintes:

11400. Rúa Balbís (impares) e Rúa Landín Carrasco (pares). 
   Presenta un importante número de edificacións con valoración arquitectónica 

nas que destacan as unidades 18, 20, 24, 26, 39 e 42, cunha valoración 
arquitectónica estrutural. Pola súa parte, as unidades 31, 36, 37, 40 e 41 teñen 
unha valoración arquitectónica ambiental. Salienta pola súa presenza a unidade 
24 cunha fachada de estilo ecléctico. 

11407. Rúa Balbís (pares) e Rúa das Angustias (pares). 
   Presenta oito edificacións con valoración arquitectónica nas que destaca a 

unidade 21, cunha valoración arquitectónica estrutural. Pola súa parte, as 
unidades 6, 7, 9, 11, 18, 19 e 20 teñen unha valoración arquitectónica 
ambiental.

12392. Calexón de Picos (s/n), Praza Pulida (pares), Rúa da Mariña (pares) e Rúa dos 
Santos (pares). 

   Existe unha única edificación con valoración arquitectónica, a situada na 
unidade 1, cunha valoración arquitectónica estrutural. Salienta pola súa 
tipoloxía e os materiais construtivos utilizados, de maior nivel que os propios da 
arquitectura popular dunha Vila mariñeira. 

12394. Rúa da Mariña (impares) e Travesía da Mariña (pares). 
   Presenta tres edificacións con valoración arquitectónica ambiental situadas nas 

unidades 1, 3 e 6, salientando polas gramas cromáticas e a galería no andar 
superior a 6. 

12395. Rúa dos Santos (pares), Rúa do Carme (pares) e Travesía da Mariña 
(impares).

   Presenta dez edificacións con valoración arquitectónica nas que destacan as 
unidades 1, 2, 9, 14 e 15 cunha valoración arquitectónica estrutural. Pola súa 
parte, as unidades 7, 18, 19, 25 e 28 teñen unha valoración arquitectónica 
ambiental.



Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose. 252

12401. Rúa do Pilar (pares), Rúa do Rosario (impares), Rúa do Carme (pares) e 
Travesía da Mariña (impares). 

   Existen dúas edificacións con valoración arquitectónica, a situada na unidade 1, 
cunha valoración arquitectónica estrutural, e a situada na unidade 12 con 
valoración arquitectónica ambiental. 

12402. Rúa do Carme (pares), Travesía Balbís e Praza da Mariña (pares). 
   Existe unha única edificación con valoración arquitectónica, a situada na 

unidade 2, cunha valoración arquitectónica ambiental. 

12404. Praza da Mariña (pares), Rúa do Carme (impares) Rúa do Rosario (impares) e 
Travesía das Angustias (pares). 

   Presenta sete edificacións con valoración arquitectónica na que destaca a 
unidade 16 cunha valoración arquitectónica estrutural. Pola súa parte, as 
unidades 11, 12, 15, 18, 19 e 20 teñen unha valoración arquitectónica 
ambiental.

12405. Rúa do Rosario (impares), Rúa das Angustias (impares) e Travesía das 
Angustias.

   Existen unha edificación con valoración arquitectónica, a situada na unidade 1, 
cunha valoración arquitectónica estrutural. 

12406. Rúa do Rosario (pares) e Rúa do Pilar (impares). 
   Presenta catro edificacións con valoración arquitectónica nas que destacan as 

unidades 3, 15 e 16 cunha valoración arquitectónica estrutural. Pola súa parte, 
a unidade 19 ten unha valoración arquitectónica ambiental. 

12417. Praza da Mariña (pares), Rúa Párroco Jesús Crecente Veiga (impares) e 
Travesía de Centeas (pares). 

   Presenta cinco edificacións con valoración arquitectónica nas que destacan as 
unidades 1 e 21 cunha valoración arquitectónica estrutural. Pola súa parte, as 
unidades 11, 14 e 17 teñen unha valoración arquitectónica ambiental. 

12419. Rúa Centeas (pares) e Travesía de Centeas (pares). 
   Presenta dúas edificacións con valoración arquitectónica nas que destaca a 

unidade 1 cunha valoración arquitectónica estrutural. Pola súa parte, a unidade 
10 ten unha valoración arquitectónica ambiental. 
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12426. Rúa Centeas (pares), Travesía de Centeas (pares), Travesía Párroco Jesús 
Crecente Veiga (pares), Travesía do Campo (impares) e Rúa do Campo 
(impares).

   Presenta un importante número de edificacións con valoración arquitectónica 
nas que destacan as unidades 44 e 53, cunha valoración arquitectónica 
estrutural. Pola súa parte, as unidades 23, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 48, 57, 59 e 
65 teñen unha valoración arquitectónica ambiental, na súa maioría interesantes 
exemplos de arquitectura popular mariñeira. 

12429. Rúa Centeas (impares) e Rúa Santa María (pares). 
   Presenta sete edificacións con valoración arquitectónica todas elas cunha 

valoración arquitectónica ambiental. Son as situadas nas unidades 1, 15, 16, 
17, 18, 24 e 28. 

13400. Rúa do Carme (impares), Rúa dos Santos (pares) e Rúa Santa Apolonia 
(impares).

   Presenta dúas edificacións con valoración arquitectónica ambiental, as situadas 
nas unidades 1 e 3. 

13401. Rúa dos Santos (impares) e Rúa do Pilar (pares). 
   Presenta cinco edificacións con valoración arquitectónica, tres con valoración 

arquitectónica estrutural, as unidades 1, 2 e 4; e dúas cunha valoración 
arquitectónica ambiental, as unidades 3 e 8. 

13403. Rúa do Rosario (impares) e Rúa das Angustias (pares). 
   Presenta cinco edificacións con valoración arquitectónica, tres con valoración 

arquitectónica estrutural, as unidades 1, 2 e 3; e dúas cunha valoración 
arquitectónica ambiental, as unidades 7 e 8. 

13404. Rúa do Rosario (pares) e Rúa dos Santos (impares). 
   Presenta oito edificacións con valoración arquitectónica todas elas cunha 

valoración arquitectónica ambiental. Son as situadas nas unidades 1, 2, 3, 8, 9, 
11, 17 e 18. 

13405. Rúa Santa Apolonia (pares) e Rúa dos Remedios (impares). 
   Presenta cinco edificacións con valoración arquitectónica, unha con valoración 

arquitectónica estrutural, a unidade 4; e catro cunha valoración arquitectónica 
ambiental, as unidades 6, 7, 10 e 11. 



Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose. 254

13406. Rúa dos Remedios (pares) e Rúa San Bartolomeu (impares). 
   Presenta cinco edificacións con valoración arquitectónica todas elas cunha 

valoración arquitectónica ambiental. Son as situadas nas unidades 3, 7, 10, 12 
e 16. 

13407. Rúa San Bartolomeu (pares) e Rúa Antiga (impares). 
   Presenta catro edificacións con valoración arquitectónica, todas elas cunha 

valoración arquitectónica ambiental. Son as situadas nas unidades 5, 10, 17 e 
28.

13408. Rúa San Bartolomeu (impares) e Rúa Santa Apolonia (pares). 
   Presenta cinco edificacións con valoración arquitectónica, dúas con valoración 

arquitectónica estrutural, as unidades 1 e 8; e tres cunha valoración 
arquitectónica ambiental, as unidades 7, 9 e 17. 

13409. Rúa dos Santos (pares) e Rúa Santa Apolonia (impares). 
   Presenta sete edificacións con valoración arquitectónica, dúas con valoración 

arquitectónica estrutural, as unidades 1 e 5; e cinco cunha valoración 
arquitectónica ambiental, as unidades 2, 6, 7, 10 e 14. 

13410. Rúa Párroco Jesús Crecente Veiga (pares) e Rúa das Angustias (impares). 
   Presenta oito edificacións con valoración arquitectónica, todas elas cunha 

valoración arquitectónica ambiental. Son as situadas nas unidades 3, 16, 24, 
25, 26, 33, 34 e 35. 

13413. Rúa Jesús Crecente Veiga (impares) e Rúa do Campo (impares). 
   Existe unha única edificación con valoración arquitectónica, a situada na 

unidade 11, cunha valoración arquitectónica ambiental. 

13416. Rúa do Campo (pares). 
   Existe unha única edificación con valoración arquitectónica, a situada na 

unidade 5, cunha valoración arquitectónica ambiental. 

13417. Rúa do Campo (pares). 
   Presenta tres edificacións con valoración arquitectónica, unha con valoración 

arquitectónica estrutural, a unidade 11; e dúas cunha valoración arquitectónica 
ambiental, as unidades 1 e 10. 
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13418. Rúa das Angustias (impares) e Rúa do Campo (impares). 
   Presenta oito edificacións con valoración arquitectónica, cinco con valoración 

arquitectónica estrutural, as unidades 1, 11, 13, 15 e 17; e tres cunha 
valoración arquitectónica ambiental, as unidades 6, 10 e 16. As unidades 1, 11 
e 15 atópanse catalogadas no Catálogo de Bens a protexer do Plan Xeral 
vixente.

14389. Rúa Castro (impares) e Rúa Castro de Arriba (impares). 
   Existe unha única edificación con valoración arquitectónica, a situada na 

unidade 6, cunha valoración arquitectónica ambiental. 

14390. Rúa Castro (impares) e Rúa Castro de Arriba (impares). 
   Existe unha única edificación con valoración arquitectónica, a situada na 

unidade 36, cunha valoración arquitectónica ambiental. 

14400. Rúa Castro de Arriba (pares). 
   Existe unha única edificación con valoración arquitectónica, a situada na 

unidade 4, cunha valoración arquitectónica ambiental. 

15380. Rúa Castro (pares). 
   Existe unha única edificación con valoración arquitectónica, a situada na 

unidade 6, cunha valoración arquitectónica ambiental. 
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Valoración arquitectónica 
Fte. Traballo de campo. Elaboración propia



Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose. 257

15.3. AS ÁREAS DE CONTORNA DO CASCO VELLO. 

Nos bordos do ámbito delimitado do Casco Vello de Cariño existen numerosos 
elementos de singular valoración, tanto patrimonial como natural ou arqueolóxica e 
arquitectónicos. O bordo oriental do casco está limitado polos cantís incorporados á 
Zona de Especial Conservación Costa Ártabra-Serra da Capelada (ZEC) e da Zona de 
Especial Protección dos Valores Naturais Costa Ártabra-Serra da Capelada (ZEPVN). 
Tamén neste ámbito atópase o Castro de Cariño GA15901002 ao redor do cal hai 
delimitado un plan especial e unha cualificación de zona verde. 

Ao norte do ámbito o cemiterio parroquial de Cariño ten elementos de valor patrimonial 
tanto nos propios enterramentos coma na porta de acceso, sobre a cal se atopa unha 
cruz de pedra. 

No bordo occidental non existen practicamente edificacións e tampouco elementos con 
valoración patrimonial. Si existen no límite sur, concretamente na fachada marítima da 
Vila, situada fóra do ámbito do Plan Especial, onde salientan numerosas edificacións de 
comezos do século XX coma a unidade 18 do cuarteirón 13391, unha antiga nave 
industrial na unidade 14 do cuarteirón 12392 ou as edificacións situadas nas unidades 
15 e 46 do cuarteirón 11400. 
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15.4. OS EDIFICIOS CATALOGADOS. 

O Plan Xeral cataloga os edificios que se describen a continuación. 

IGREXA DE SAN BARTOLOMEU 
Denominación: Igrexa de San Bartolomeu de Cariño
Autor: Descoñecido
Cronoloxía: Comezos do século XX
A Igrexa Parroquial de San Bartolomeu atópase no centro do Casco Vello de Cariño e 
foi construída a comezos do século XX en estilo historicista, salientando a decoración da 
súa fachada con arcos apuntados. Ten torre espigada de cantería de pedra vista na 
fachada principal coroada por unha estatua do santo e con varios reloxos no corpo 
superior. Planta de cruz latina cunha única nave e sobre o cruceiro ten ciborio octogonal. 
Muros de fábrica de cachotería de pedra revocada con cemento e pintada de cor 
branca, agás nos esquinais que ten cantería de pedra. Cuberta a dúas augas de lousa. 
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CASA REITORAL DE CARIÑO 
Denominación: Casa Reitoral de Cariño
Autor: Descoñecido
Cronoloxía: Comezos do século XX
A casa reitoral da parroquial de San Bartolomeu é unha construción da primeira metade 
do século XX, atópase moi alterada en canto a revestimentos de fachada e carpintarías, 
non sendo xa a as orixinais de madeira.Ten fachada de tres eixes con miradoiro central 
e cuberta a dúas augas. Conserva un pequeno xardín cunha palmeira diante da fachada 
principal.
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VIVENDA NA RÚA DO CAMPO 5 
Denominación: Vivenda na rúa do Campo 5
Autor: Descoñecido
Cronoloxía: Comezos do século XX
Vivenda de arquitectura popular situada na rúa do Campo 5. Tipoloxía mariñeira tendo 
como elemento principal a grande balconada de madeira sobre canzorros do mesmo 
material e que se cobre coa prolongación da cuberta, a cal é a dúas augas resolta en 
tella do país. Os muros, de cachotería de xisto, son recebados e pintados en cores 
brancas e terra. Carpintarías de madeira. Non se atopa en bo estado de conservación 
pero mantén intactos os elementos arquitectónicos da súa tipoloxía. 
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VIVENDA NA RÚA DO CAMPO 9 
Denominación: Vivenda na rúa do Campo 9
Autor: Descoñecido
Cronoloxía: Comezos do século XX
Vivenda de arquitectura popular situada na rúa do Campo 9. Tipoloxía mariñeira tendo 
como elemento principal a grande balconada de madeira sobre canzorros do mesmo 
material e que se cobre coa prolongación da cuberta, a cal é a dúas augas resolta en 
tella do país. Muros, de cachotería de xisto, recebados e pintados en cores amarelas e 
terra. Non conserva as carpintarías de madeira orixinais. Atópase en bo estado de 
conservación e mantén os elementos arquitectónicos da súa tipoloxía. 
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VIVENDA NA RÚA DO CAMPO 17 
Denominación: Vivenda na rúa do Campo 17
Autor: Descoñecido
Cronoloxía: Comezos do século XX
Vivenda de arquitectura popular en esquina entre as rúas do Campo e Párroco Crecente 
Veiga. Tipoloxía mariñeira tendo como elemento principal a grande balconada de 
madeira pintada en cor verde sobre canzorros do mesmo material e que se cobre coa 
prolongación da cuberta, a cal é a dúas augas resolta en tella do país. Os muros, de 
cachotería de xisto, son recebados e pintados en ocres e terra. Carpintarías de madeira. 
Non se atopa en bo estado de conservación pero mantén intactos os elementos 
arquitectónicos da súa tipoloxía. 
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VIVENDA NA RÚA DO CAMPO 25 
Denominación: Vivenda na rúa do Campo 25
Autor: Descoñecido
Cronoloxía: Comezos do século XX
Vivenda de arquitectura popular situada na rúa do Campo 25. Tipoloxía mariñeira tendo 
como elemento principal a grande balconada de madeira sobre canzorros do mesmo 
material. A vivenda está moi alterada cunha ampliación dun segundo andar e a 
modificación completa da balconada. Os muros, de cachotería de xisto, son recebados e 
pintados en cores amarelas e ocres. Carpintarías de madeira. Atópase en bo estado de 
conservación máis perdeu os elementos arquitectónicos da súa tipoloxía. 
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16. A PROTECCIÓN ARQUEOLÓXICA 

A Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia, no seu artigo 35. Protección do 
Patrimonio Cultural no planeamento urbanístico, fai referencia a que “os instrumentos de 
planeamento urbanístico incluirán necesariamente no seu catálogo todos os bens 
inmobles do patrimonio cultural, tanto os inscritos no Rexistro de Bens de Interese 
Cultural de Galicia como no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia situados no 
ámbito territorial que desenvolvan, no momento da aprobación inicial da figura de 
planeamento, como aqueles que indique motivadamente a consellaría competente en 
materia de patrimonio cultural ou a entidade local correspondente, estean ou non 
incorporados no censo”.

Neste senso, o vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal recolle no seu catálogo de 
protección o xacemento arqueolóxico do Castro de Cariño como elemento A-2. 
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A Punta do Castro de Cariño, pertence á parroquia de San Bartolomé de Cariño; é un 
castro costeiro situado sobre o peirao de Cariño. Accédese á superficie conservada do 
xacemento dende a rúa do Castro. 

Dadas as modificacións que experimentou ao urbanizarse sería difícil imaxinar a súa 
configuración orixinal, pero documentación fotográfica anterior ao momento da súa 
alteración permítenos asegurar que o xacemento estaba rodeado por unha dobre 
muralla en todo o seu perímetro; a defensa máis externa caía en pronunciado talude 
sobre a praia do peirao; completaba o sistema defensivo cun foxo, apreciándose aínda 
restos do mesmo cara o leste e oeste. 
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17. DIAGNOSE CONCLUSIVA

Para os efectos de resumo e diagnose conclusiva da información elaborada nesta fase 
da elaboración dos traballos, pódense destacar os seguintes ítems: 

. O Casco Vello de Cariño, pese a non contar cunha protección patrimonial representa 
un importante exemplo da morfoloxía mariñeira, vinculada a uns espazos de maior 
singularidade e valor ambiental. Como núcleo de identidade litoral, Cariño nace 
cunha clara vinculación coas actividades relacionadas coa pesca e a salgadura, 
como porto de abrigo privilexiado, presentando unha forma urbana tradicional, 
apiñada e abigarrada, con rúas estreitas e en xeral tortuosas, agás as perimetrais. As 
edificacións son de carácter popular, de dúas ou tres plantas, con tendencia á 
policromía nas fachadas, incluso nos inmobles máis recentes, que dota de 
singularidade á paisaxe urbana, e unha composición de fachadas sinxela e 
recorrente, onde destaca por veces, e por riba da planta baixa, a disposición dun 
corredor de madeira, que paulatinamente vai sendo substituído pola utilización de 
galería, o que determina que os escasos exemplos de arquitectura máis culta e de 
estilo tomen un renovado valor como referencias da escena urbana. 

. A súa estrutura urbana está fortemente caracterizada polas condicións topográficas 
do medio físico no que se implanta, nun 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. 
O Casco Vello sitúase ao leste dunha chaira na antesala da Rada de Cariño, busca a 
protección fronte ao mar que proporciona a Punta do Castro e escala levemente cara 
o norte en dirección a Gabieira, liberando así en orixe unha importante extensión 
plana bañada polo río Morela que discorre en paralelo á praia. 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. 

. Funcionalmente o Casco Vello desvincúlase do resto da Vila. Nun primeiro lugar pola 
singularidade do propio soporte xeográfico territorial sobre o que se asienta, que 
produciu unha relación entre o Casco Vello e o resto da Vila fortemente 
condicionada, e en segundo lugar pola falla de reflexión agregada nas 
determinacións do Plan Xeral sobre á definición dunha estratexia de conxunto para a 
recuperación de todo o territorio municipal, na que debe enmarcarse a rehabilitación 
do Casco Vello, en tanto que ordenador integral do territorio, coordinador da estrutura 
xeral viaria, regulador de usos que permita a salvagarda funcional e produtiva de todo 
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o conxunto urbano, como ferramenta de ordenación e equilibrio do sistema de 
espazos libres e equipamentos, e finalmente en canto que referencia e xerador das 
determinacións xerais de protección e conservación e do marco normativo necesario 
para o desenvolvemento das medidas indiferenciadas e xerais de rehabilitación do 
patrimonio edificado. 

. O Casco Vello manifesta unha actividade económica escasa e centrada na parte 
baixa do ámbito. En síntese podemos falar dun equilibrio entre negocios recentes e 
tradicionais e que conta cun tecido económico estable e de longo percorrido vital, que 
segue a servir como punto de abasto na compra habitual tanto a residentes como a 
veciños do resto da Vila, pero que non é capaz de cubrir o espectro de necesidades, 
amosando dinámicas de decaemento e pouco afán renovador. Dende o punto de 
vista da accesibilidade a situación é mala, con so un 35% de locais con boa 
accesibilidade dende o exterior, cuestión especialmente importante nun ámbito de 
poboación avellentada. 

. Igualmente presenta altos niveis de avellentamento da poboación, aumento da tasa 
de desempregados, e consecuentemente unha perda significativa de poboación. A 
enquisa realizada ao efecto reflicte un aumento de case que cinco puntos porcentuais 
dos grupos de maior idade no conxunto da poboación do Casco Vello, o que alerta do 
reservorio para a reposición da poboación maior de 65 anos nas próximas décadas. 
O proceso de envellecemento da actual poboación vaise a seguir agravando e a 
perda demográfica polo movemento natural desta poboación continuará caendo no 
futuro, salvo que se produza a incorporación de novos efectivos nos treitos de 
poboación fértil. 

. O Casco Vello de Cariño compóñeno un casarío dominado pola vivenda unifamiliar, 
con presenza de diferentes tipos arquitectónicos mesturados froito do proceso da 
evolución histórica. Nestes procesos de consolidación do tecido residencial 
modificáronse parcelas, camiños, corgas, e venelas, e deixaron restos a modo de 
calexas e calexóns, favorecendo un modelo de asentamento, moi denso e 
enormemente atomizado da propiedade, que configura unha realidade sobre a que 
plantear estratexias de rehabilitación que prioricen o mantemento da vivenda 
unifamiliar por riba das condicións volumétricas. 

. Dos edificios que conforman o Casco Vello de Cariño o 69,27% están en bo estado, o 
26,26% están en estado regular e o 4,47% están en mal ou moi mal estado. Tanto os 
edificios anteriores ao ano 1960 como os edificios novos demandan de intervencións 
de mantemento e conservación, se pretendemos unha acción de recuperación 
urbana de todo o conxunto. As necesidades de rehabilitación percibidas polos 
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habitantes dos edificios antigos constitúen unha base de demanda potencial á que 
deberían responder as políticas de rehabilitación a establecer. O principal atranco á 
rehabilitación que perciben os habitantes é de natureza económica, recoñecido como 
tal en case un 80% dos casos, un 79,1% cando se trata de edificios antigos. Por tanto 
as axudas económicas das políticas de rehabilitación acompañadas dunha xestión 
activa tendente a implicar a usuarios e propietarios, deberán contribuír a superar os 
atrancos que poidan inhibir a actuación dos particulares. 

. Analizado o réxime da propiedade verifícase a existencia dunha significativa 
tendencia que se alimenta das dinámicas interna e externa, da Vila e do municipio, 
onde a propiedade é o tipo de tenza maioritario do Casco Vello, representando o 96% 
das vivendas, con similares valores en edificios anteriores a 1960 e en edificios 
novos. O réxime de aluguer é case inapreciable, así como as vivendas desocupadas 
ofertadas en venta ou aluguer. O 26% das familias levan vivindo na mesma vivenda 
toda a vida ou dende antes de 1960, e elévase ata o 38% no caso das familias que 
habitan os edificios anteriores ao 1960. O 13% das familias levan vivindo na mesma 
vivenda entre 1960-1980, e o 25% levan vivindo na mesma vivenda no período entre 
1980-2000. Outro 25% ocuparon a súa actual vivenda nos últimos 18 anos, un 11% 
deles corresponde á década 2000-2010 e un 14% nos últimos 8 anos. A porcentaxe 
dos que se incorporaron ao Casco Vello desde o ano 2000 é máis do dobre no 
conxunto dos edificios novos que no dos edificios antigos, o 30% fronte ao 15% 
destes últimos. As familias que se incorporaron ao barrio entre 2000-2010 no 
conxunto dos edificios novos, un 14%, representan algo máis que para o conxunto do 
ámbito (10%). O Casco Vello de Cariño presenta uns datos nas enquisas que 
incentivan a recuperación do mesmo toda vez que a poboación ten grande interese 
en continuar habitando no ámbito, as pautas de consumo amosan que as compras no 
Casco Vello son maioritarias e o estudo dos desprazamentos amosa o elevado uso 
peonil do espazo público polos seus habitantes. 

. O espazo público é reducido e caracterízase polo baixo nivel de equipación, existindo 
unha carencia de espazos libres, unha ausencia de zonas verdes ou estanciais de 
calidade. A inexistencia 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, e obriga a que os seus habitantes empreguen 
necesariamente as dotacións localizadas fóra do ámbito do Plan Especial. Atópase 
unha convivencia de acabados e materiais diversos no tratamento superficial do 
espazo público, derivada de actuacións dispersas e descontinuas, que dificultan a 
súa lectura unitaria. Cabe destacar a baixa calidade do conxunto do espazo público, 
existindo numerosas rúas camiños e corgas en moi mal estado, dando como 
resultado unha imaxe global do espazo público pobre e descoidada. O cableado e 
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outras instalacións urbanas, nas fachadas dos inmobles e que percorren rúas e 
prazas, lixan a lectura do espazo urbano, con elementos que aparecen sen 
demasiado orde ou coordinación, tales como tapas de rexistro ou contedores, e 
ocupan espazos centrais, coa consecuente diminución na calidade do conxunto 
percibido.

. Os aspectos valorados positivamente polos habitantes do Casco Vello responden a 
cuestións relacionadas coa tranquilidade, co carácter céntrico do ámbito e coa boa 
vecindade, destacando un 16% dos enquisados para os que todo no barrio é positivo. 
Pola outra banda entre as melloras demandadas as respostas máis frecuentes son 
as de "ordenación do tráfico e aparcamento" e a da necesidade de “mellora e limpeza 
de rúas e prazas”, cuestións concordantes coa baixa calidade e falta de mantemento 
do espazo público do ámbito, ao que podemos tamén engadir outra porcentaxe de 
respostas referidas directamente aos pavimentos. O despoboamento e as súas 
consecuencias negativas na conservación e mellora do barrio preséntase como outra 
das inquietudes máis relevantes (36%) así como a ausencia de traballo (12%). Cabe 
tamén destacar a pouca atención prestada á necesidade de arranxo das edificacións, 
polo que podemos dicir que a presenza de ruínas ou edificios en moi mal estado non 
é un problema percibido polos cidadáns. A pesar dos altos graos de intervención 
rexistrados nos últimos quince anos nos edificios antigos, tanto no interior das 
vivendas como nos edificios, os habitantes declaran a necesidade de intervención 
tanto nas vivendas como, e sobre todo, nos edificios. Nun terceiro nivel, indicouse a 
preocupación pola carencia de servizos e a deficiente accesibilidade coa que 
conviviren a diario. 

Estudo DAFO 

. Análise do marco territorial. 
DEBILIDADES FORTALEZAS 
Illamento por condición de bordo. Espazo de elevado valor ambiental. 
Condicións climatolóxicas adversas. Porto de abrigo privilexiado. 
Débil infraestutura de comunicacións. Grande biodiversidade; ría-praia-duna-cantís-serra. 
AMEAZAS OPORTUNIDADES 
Descontextualizado crecemento urbano. Forte reclamo eco-turístico. 
Incremento do risco de exclusión territorial. Vinculación con actividades mariñeiras. 
 Relación cos bens naturais declarados. 
 Declarado Núcleo de Identidade Litoral. 
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. Análise da paisaxe urbana e do sistema ambiental. 
DEBILIDADES FORTALEZAS 
Perda de presenza na Vila. Mantemento da morfoloxía urbana de vila mariñeira. 
Ocultación da fachada marítima tradicional. Posición sobre a ría de Cariño-Ortigueira. 
Impactos visuais das medianeiras. Relación co contorno natural. 
Urbanización difusa no contorno do Casco.  
Inexistencia de estratexia ambiental en Cariño.  
Carencia dun marco normativo e regulador dos usos.  
AMEAZAS OPORTUNIDADES 
Incremento da degradación no contorno urbano. Percepción cidadá de necesidade de protección. 
 Reclamo turístico. 
 Valorización da singularidade da súa paisaxe urbana. 

Posta en valor do contorno do castro e os Atallos en 
relación co cantil. 
Mellora da imaxe do Casco Vello a través da 
Rehabilitación.

. Análise urbanística. Parque edificatorio. 
DEBILIDADES FORTALEZAS 
Alteracións tipolóxicas. Morfotipoloxía mariñeira singular 

Estado parcial da edificación. Unha cuarta parte da edificación mantén as 
características básicas orixinais. 

Existencia de vivendas baleiras. Existencia de vivenda unifamiliar dentro do ámbito. 
AMEAZAS OPORTUNIDADES 
Despoboamento do ámbito. Rehabilitación a través do Plan Especial. 
Aumento de proxectos descontextualizados no interior do 
ámbito. Regulación detallada dos niveis de intervención. 

 Creación dunha oficina de xestión de ARI. 

. Análise urbanística. Espazo público, espazos libres e zonas verdes. 
DEBILIDADES FORTALEZAS 
Ausencia de espazo público de relación e estancial. Características singulares da morfoloxía urbana. 
Deficiencia nos niveis de urbanización e mobiliario no 
espazo público. 
AMEAZAS OPORTUNIDADES 
Aumento da ausencia de actividades no espazo público. Existencia de espazos de oportunidade baleiros. 

Despoboamento. 
Posibles espazos de relación cultural e medioambiental 
en continuidade co futuro Parque do Castro e o dos 
Atallos.

. Análise urbanística. Mobilidade e accesibilidade. 
DEBILIDADES FORTALEZAS 
Fóra das redes accesibles da Vila. Fácil contacto coa natureza e espazos declarados. 
Fortes pendentes, pouca capacidade de expansión. Tráfico eminentemente peonil. 
Existencia de treitos inaccesibles.  
AMEAZAS OPORTUNIDADES 
Afondar no illamento do Casco en relación coa Vila. Posibilidade de novas alternativas de comunicación. 

Despoboamento. Posibilidade de mellora da relación coa primeira liña de 
costa da Vila. 

Aumento da ocupación do espazo público por parte dos 
vehículos de xeito indiscriminado. 
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. Análise urbanística. Equipamentos. 
DEBILIDADES FORTALEZAS 

Ausencia de equipamentos comunitarios. Contenedores históricos capaces de albergar usos 
públicos.

Ausencia de referencia de centralidade.  
AMEAZAS OPORTUNIDADES 

Despoboamento. 
Capacidade municipal de situar equipamento e usos de 
centralidade neste ámbito coa escala correspondente ao 
Casco.

. Análise infraestruturas urbanas. 
DEBILIDADES FORTALEZAS 
Deficiente servizo de saneamento. Ámbito acoutable. 
Negativo impacto visual dos cables aéreos. Deficiencias subsanables. 
Ausencia de redes de telecomunicacións avanzadas.  
Iluminación pública descontextualizadora.  
AMEAZAS OPORTUNIDADES 
Empeoramento da calidade dos servizos e subministros. Mellora das redes de infraestruturas. 
Deterioro da imaxe do Casco. Implantación de redes de telecomunicacións avanzadas. 

. Análise urbanización do espazo público. 
DEBILIDADES FORTALEZAS 
Baixas calidades de acabados e mantemento do 
urbanizado Espazo acoutado. 

 Morfoloxía urbana uniforme. 
AMEAZAS OPORTUNIDADES 
Empeoramento da calidade da urbanización do espazo 
público.

Accións municipais no proceso de nivelación do estado da 
urbanización.
Introdución de tratamentos superficiais homoxéneos. 

. Análise demográfica. 
DEBILIDADES FORTALEZAS 
Envellecemento da poboación do Casco Vello. Arraigo da poboación ao Casco. 
Saldo vexetativo negativo. Capacidade de acollida de novos residentes. 
AMEAZAS OPORTUNIDADES 
Dinámica de saldo vexetativo negativo por enriba da do 
conxunto da vila. 

Atracción de poboación a través da dinamización e 
rehabilitación.

. Análise da actividade económica. 
DEBILIDADES FORTALEZAS 

Ausencia de actividade económica. Posibilidade de incremento dunha actividade económica 
diversificada.

Despoboamento.  
AMEAZAS OPORTUNIDADES 

Despoboamento. 
Capacidade de acollida de novas actividades 
relacionadas cos servizos de proximidade e o eco-
turismo.



Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose. 275

. Análise social e das condicións de vida. 
DEBILIDADES FORTALEZAS 
Envellecemento da poboación do Casco Vello. Ámbito acoutable 
Existencia de problemas de habitabilidade e 
accesibilidade. Arraigo da poboación. 

 Capacidade de mellora. 
Demanda social para a rehabilitación das vivendas e 
condicionamento do espazo público. 

AMEAZAS OPORTUNIDADES 
Incremento do número de vivendas baleiras. Redacción do Plan Especial. 
Despoboamento. Política de Rehabilitación. 

. Análise urbanística. Patrimonio natural e cultural. 
DEBILIDADES FORTALEZAS 
Descaracterización patrimonial da escena urbana. Morfoloxía urbana. 
Alteracións volumétricas das pezas orixinais. Contacto directo co patrimonio natural. 
AMEAZAS OPORTUNIDADES 
Incremento do  tratamento inadecuado da edificación. Mellora da relación da Vila co contorno natural. 
Perda do carácter do Casco Vello. Plan Especial. 
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