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A REDE VIARIA E A URBANIZACIÓN DO ESPAZO PÚBLICO 

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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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 
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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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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. 
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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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CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DA REDE VIARIA. FICHEIRO DA REDE 

VIARIA 

 

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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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. 

 

 
























































