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Simplificadamente, un emisario sub-

mariño é unha tubaxe que conduce a 

auga das Estacións Depuradoras de 

Augas Residuais (EDAR), situadas na 

costa, ata o mar¹, a suficiente distancia 

e profundidade², tras recibir trata-

mento primario nas EDAR. Son, por 

tanto, o punto final no sistema de 

saneamento ou evacuación. O obxe-

tivo destes é a dispersión dos conta-

minantes emitidos a través a fin de 

evitar un risco para a saúde humana e 

dos ecosistemas ².

As tubaxes, de entre 1 a 4 km de 

lonxitude, perforadas con orificios e 

situadas a unha profundidade de 

entre 20 e 70 metros², permiten 

afastar as verteduras das EDAR (pluma 

de contaminación) da costa¹. Se estas 

estruturas non existen, o que sucede é 

que a vertedura se realiza directa-

mente no medio natural, a unha 

distancia próxima ao medio litoral, o 

que impide que a vertedura se poida 

afastar da costa.

Ao final destas tubaxes atopamos un 

tramo de tubo perforado³ cunha serie 

de difusores, cuxo obxectivo é a 

dilución da vertedura, disminuíndo, 

por tanto, a concentración de verte-

duras contaminantes ao mar ¹.

QUE SON OS 

EMISARIOS

SUBMARIÑOS?

A súa existencia ga-

rante que a verte-

dura dos efluentes 

urbanos e industriais 

non acabe preto da 

beira, asegurando 

así que non haxa 

efectos  adversos 

contra a saúde das 

persoas. Tamén é 

importante recalcar 

que non todas as 

descargas ao mar 

requiren de emisa-

r i o s  s u b m a r i ñ o s 

longos ⁴.
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A capacidade de depuración do mar 

para algúns tipos de contaminantes 

levou durante anos a usar este medio 

como último receptor para dispersar 

os contaminantes producidos polo ser 

humano, terra dentro, e que son verti-

dos polos emisarios submariños.

Esta capacidade débese ao osíxeno 

disolto na auga, que é capaz de 

achegar a demanda biolóxica ou 

bioquímica de osíxeno (DBO) das 

augas residuais, grazas en parte a que 

o movemento das masas de auga 

polas correntes mariñas favorece a 

osixenación dos océanos e das masas 

de auga.

Isto non significa que se poida  verter 

en calquera lugar ou calquera tipo de 

substancia. A finalidade é evitar un 

prexuízo á saúde humana e evitar o 

dano das zonas máis sensibles, 

ademais de evitar que o efluente 

conteña substancias perigosas.

Ademais do osíxeno disolto, a súa alta 

salinidade e a exposición á radiación 

solar, confiren á auga do mar o poder  

bactericida capaz de eliminar as 

bacterias e substancias contami-

nantes expulsadas polo efluente⁵.

A CAPACIDADE

DEPURADORA

DO MAR

Emisario submariño
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Estación de tratamento e bombeo

Formada por grupos de bombeo, 

arquetas con válvulas e elementos de 

protección (ventosas, cheminea …). 

Aquí recóllense e tratan as augas que 

se van a verter ao mar a través do 

emisario.

Conducións submariñas

Formadas pola tubaxe principal, o 

tramo difusor e os difusores. É un 

tramo pechado que conduce o efluen-

te desde a cámara anterior ata o mar. 

Non entra nin sae auga, só transpór-

tanse as augas residuais.

Tramo difusor

Inclúe embocaduras de inxección ou 

aberturas que permiten a saída da 

auga residual cara ao mar. As embo-

caduras permiten a dilución do 

efluente na auga de mar e facilitan a 

súa mestura¹.

PARTES DUN

EMISARIO

SUBMARIÑO

Partes e montaxe dos 
emisarios submariños
(fonte: ACSA AGBAR 

Construcción S.L.)
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COMO FUNCIONAN

OS EMISARIOS

SUBMARIÑOS

Dilución primaria: chorro de saída

Depende da súa saída polo chorro e da diferenza de densidade 

coa masa de auga. É dicir, o efluente sube cara á superficie 

debido á diferenza de densidade coa auga, á vez que se vai 

diminuíndo a concentración dos contaminantes pola mestura 

coa auga mariña¹. Ás veces tamén sucede que non ascenden á 

superficie pola densidade do medio. Esta fase adoita ser rápida e 

alta, cun tempo de mestura de entre 1 e 10 minutos².

Dilución secundaria: de mestura ou dispersión

Nesta fase xa hai unha única mancha que permite que os 

contaminantes sexan movidos polas correntes mariñas ao 

desaparecer o efecto de flotación. A concentración é variable, 

debido a que depende do transporte e a dispersión da masa 

contaminante ¹. Esta fase é máis lenta que a anterior, cun tempo 

de mestura de entre 1 e 20 horas, pois aquí entra en xogo a 

turbulencia².

Dilución terciaria: diminución da concentración das bacterias  

coliformes.

Nesta fase desaparecen os nutrientes e morren as bacterias  

coliformes, debido á radiación solar e á salinidade da auga de 

mar. Normalmente enténdese como o tempo de decrecemento 

do 90% da concentración, o cal, dependendo do lugar, debe estar 

máis ou menos afastado da beira para que non se arrastre cara á 

costa¹. Esta fase é a máis lenta das tres, cun tempo de mestura de 

entre 1 e 100 días,aquí son os procesos externos os que deben 

degradar os contaminantes e evitar a súa acumulación².

xuntando nunha soa mancha e que se acabará transportando 

polas correntes mariñas¹.Pódense distinguir tres fases:

Para diluír a vertedura, os difusores 

teñen unha pluma que termínase 
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As regulacións para a dispersión, en 

base a uns obxectivos de calidade, 

defínense para cada costa polo seu 

organismo correspondente ⁶. En liñas 

xerais ¹:

✔A distancia mínima entre a liña de 

cota en baixamar máxima  equinocial 

e a embocadura de descarga máis 

próxima, debe ser maior a 500 metros.

✔O factor de dilución inicial debe 

ser maior de 100:1.

✔Os obxectivos de calidade teñen 

por obrigación comprobar que, en 

calquera punto da liña de costa, dita  

dilución é suficiente.

✔A súa localización debe asegurar 

unha rápida e eficiente dilución, así 

como evitar que se alcancen zonas de 

uso humano e/ou de alto valor 

ecolóxico ².

DISPERSIÓN

DOS

CONTAMINANTES

Verteduras ao litoral
nas Rías Baixas
procedentes de 
nucleos urbanos 

aillados
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É importante recalcar que os emisa-

rios submariños non son elementos  

EFECTOS 

AMBIENTAIS DOS

EMISARIOS

✔Humanos, como danos á saúde pública por bacterias fecais e outros 

contaminantes, ou afeccións a diversas actividades recreativas e 

deportivas⁸.

✔Socioeconómicos, debidos ao seu cheiro, á coloración das augas, ou 

á exposición continuada dunha determinada zona a episodios de 

contaminación⁹.

✔Alteración dos fondos mariños e contaminación mariña, debido á 

expulsión de nutrientes que xeran  eutrofización, á emisión doutros 

contaminantes, etc., que terminan prexudicando á cadea  trófica⁴ e que 

xeran unha deterioración dos bens e servizos do ecosistema.

Doutra banda, hai algúns estudos que inferen a inocuidade dos 

emisarios submariños¹⁰, polo menos de forma parcial, ao concluír 

nos seus resultados que a carga contaminante e bacteriolóxica só 

dáse na cámara de carga e no punto de vertedura do emisario, 

pero non nas zonas de mestura. E que ademais, as concentracións 

destes microorganismos diminúen coa profundidade, sendo 

practicamente inexistentes bacterias patóxenas a profundidades 

maiores de 10 metros.

Con todo, os estudos relativos aos seus efectos son poucos, e non 

se poden obviar os seus efectos, sexan máis ou menos intensos, en 

función dunhas zonas ou outras de estudo. Tampouco podemos 

obviar os danos, deterioración e posibles roturas, que a curto e 

medio prazo afectan gravemente o ecosistema e actividade que se 

desenvolve neste. Actividades tan importantes como a pesca¹¹.

inocuos capaces de facer milagres sen ningún tipo de afección ao 

medio. Non só afectan á fauna e a flora, afectan tamén ás corren-

tes, á temperatura, á salinidade e aos usos costeiros, entre outros, 

sen esquecer tamén as consecuencias do seu mantemento ou os 

danos producidos por episodios de fortes choivas⁷. A grandes 

liñas, algúns dos seus efectos máis destacables son os seguintes:
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Desgraciadamente, non se puido 

extraer unha cifra exacta do total de 

emisarios submariños en España.

CANTOS EMISARIOS

SUBMARIÑOS HAI

EN ESPAÑA

Atendendo aos datos propios analizados por Ecoloxistas en Acción 

no último informe titulado “Depuración e Saneamento no Litoral 

do Estado español”¹², no ano 2019 rexistráronse 394 EDAR litorais 

de máis de 2000 habitantes equivalentes, segundo a información 

do GeoPortal¹³.

En base a isto, dedúcese que 394 é a cifra mínima de emisarios 

submariños que debe haber en todo o litoral español (aproxi-

madamente un cada 20 km de litoral). Con todo, este valor non foi 

posible contrastalo debido á escaseza de información relativa a 

este tema. 

Ademais, non todas as EDAR analizadas no devandito informe 

verten as súas augas a través de emisarios submariños, polo que, 

aínda sendo unha cifra aproximada, non se pode extraer como 

definitiva nin exacta.

Número de EDAR litorais rexistradas no GeoPortal
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Normativa en relación á regulación 

NORMATIVA

Real Decreto-lei 11/1995, do 28 de decembro, polo que se 

establecen as normas aplicables ao tratamento das augas 

residuais urbanas.

Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o 

Regulamento do Dominio Público Hidráulico (e posteriores 

modificacións).

Re a l  D e c re to  5 0 9 / 1 9 9 6 ¹ ⁵ ,  d o  1 5  d e  m a r zo,  d e 

desenvolvemento da Real Decreto-lei 11/1995, do 28 de 

decembro, polo que se establecen as normas aplicables ao 

tratamento das augas residuais urbanas.

Orde do 13 de xullo de 1993¹⁶ pola que se aproba a instrución 

para o proxecto de conducións de verteduras desde terra ao 

mar.

Real Decreto Lexislativo 1/2001¹⁷, do 20 de xullo, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei de Augas.

Lei 7/2007¹⁸, do 9 de xullo, de Xestión Integrada da Calidade 

Ambiental.

Lei 41/2010 ¹⁹, do 29 de decembro, de protección do medio 

mariño.

Resolución do 6 de febreiro de 2019²⁰, da Secretaría de 

Estado de Medio Ambiente, pola que se declaran zonas 

sensibles nas concas intercomunitarias.

das verteduras de augas residuais procedentes de depuradoras 

a través de emisarios¹⁴.
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Para que unha industria poida 

realizar unha vertedura debe 

QUE SUCEDE COAS

VERTEDURAS

INDUSTRIAIS

contar coa autorización de vertedura correspondente. Para 

garantir que as verteduras xeran o menor impacto posible sobre 

as masas de auga, a autorización de vertedura para a industria en 

España regula as condicións en que estes deben realizarse²¹, 

establecendo:

11 Orixe das augas

residuais e localización

do punto de vertedura 22 Caudal e valores

límite de emisión

do efluente.

3 43
Tipo de instalacións de

depuración e evacuación

que o Organismo de Cuenca

considere suficientes para

cumprir coa normativa sobre

a calidade do medio receptor.

4 Prazo das distintas fases

das obras das instalacións

de depuración,así como as

distintas medidas que se

deban adoptar para reducir

a contaminación.

5 65 Prazo de vixencia

da autorización. 6 Importe do canon de 

control de verteduras, 

taxa destinada á protección, 

mellora e estudo do medio 

receptor.

7 87 Tipo de actuacións e 

medidas que se deban 

tomar en caso de 

emerxencia. 8 Redución da

contaminación para a

progresiva adecuación

da vertedura.
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No caso de que as verteduras se 

realicen ao mar, a autorización 

da vertedura debe solicitarse á 

Consellería de Medio Ambiente 

da Comunidade Autónoma na 

que se atope.

A lexislación das augas marí-

timas está constituída pola Lei 

22/1988 de Costas e o Regula-

mento de Costas de 1989 (REAL 

DECRETO 1471/1989, modi-

ficado por  RD 1115/1992, do 18 

de decembro). 

Este establece a normativa xeral 

sobre verteduras de substancias 

perigosas desde terra ao mar, a 

cal se aplica a todo vertedura, 

efectuado desde terra, nas augas 

interiores e no mar territorial 

español, que poida conter unha 

ou varias das substancias indica-

das nas relacións que se presen-

tan en detalle a continuación. 

Todo vertido destas caracte-

rísticas requirirá autorización 

previa da correspondente conse-

llería autonómica. Se as verte-

duras realízanse a través de 

emisarios submarinos débese 

ter en conta a Orde de 13/7/93 

pola que se aproba a instrución 

para o proxecto de conducións 

de verteduras desde terra ao 

mar²².

QUE SUCEDE COAS

VERTEDURAS

INDUSTRIAIS
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O efluente ao medio mariño das 

EDAR realízase en moitos casos 

mediante emisarios submari-

ALTERNATIVAS

AOS EMISARIOS

SUBMARIÑOS

ños. En moitos deles o auga non sae coa calidade que se supón que 

debería saír en base á normativa, fenómeno que queda reflectido 

cando os emisarios rompen. Con todo, as EDAR continúan nas 

mesmas condicións de funcionamento desde hai anos.

Non é de estrañar escoitar con frecuencia denuncias pola 

aparición de “manchas marróns” nas costas, xa sexa pola ausencia 

dos emisarios submarinos ou pola súa rotura. Isto, ademais, xera 

críticas  por parte da cidadanía, que está a pagar unha taxa de 

depuración a través dos seus impostos, mentres pode apreciar 

con absoluta claridade a contaminación xerada polo efluente. 

Desde Ecoloxistas en Acción estamos convencidas de que os 

emisarios non deben ser a solución compracente para as 

verteduras²³, e de que hai alternativas para a reutilización das 

augas residuais²⁴ que permiten garantir á cidadanía un control da 

calidade do efluente que se verte ao medio. Por ese motivo en 

decembro de 2020 presentamos á Dirección Xeral da auga do 

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, as 

alegacións ao Plan Nacional de Depuración, Saneamento, 

Eficiencia, Aforro e Reutilización (Plan DSEAR)²⁵. Ditas alegacións 

referíanse exclusivamente ao Obxectivo de  Gobernanza 6 (OG6), 

é dicir, ao “Fomento da reutilización das augas residuais” ²⁶.

Tal e como se indica no Plan, en España xéranse anualmente da 

orde de 4.800 hm³ de augas residuais depuradas, das cales 3.081  

hm³ vértense ao dominio público hidráulico (DPH) e 1.711 hm³ van 

parar ao dominio público marítimo-terrestre (DPMT). Destas 

augas, reutilízanse directamente 382 hm³ anuais (campaña 2017-

2018). A reutilización de augas residuais é unha alternativa que 

debe ser contemplada. 

Por unha banda, pode servir para substituír recursos procedentes 

de fontes convencionais, o que contribuiría a aliviar a presión 

sobre os recursos hídricos superficiais e subterráneos. 
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Asimesmo, pueden servir de 

garantía dunha aeitada depura-

ción das augus residuais por 

parte das EDAR, que actual-

mente nun porcentaxe impor-

ALTERNATIVAS

AOS EMISARIOS

SUBMARIÑOS

tante (35%), depuran de maneira deficiente. E poden empregarse 

para o baldeo e riego das cidades, evitando o uso indeseable de 

auga potable.

 Con todo, como indicamos anteriormente, actualmente vértense 

ao mar da orde de 1.711 hm3 anuais de augas residuais 

depuradas, en bo número de casos mediante emisarios 

submarinos. Como podemos apreciar, trátase dun gran volume de 

auga.

O control social que pode realizarse sobre o nivel e calidade da 

depuración nestes casos é baixo e moi complicado. Todo apunta a 

que a calidade da depuración que levan a cabo a maior parte das 

EDAR que verten as súas augas ao mar é nunha alta porcentaxe 

bastante deficiente, desde logo bastante maior que as que verten 

aos leitos de ríos. 

Por iso, desde Ecoloxistas en Acción solicítase que se aumente 

substancialmente a reutilización das augas residuais depuradas 

que se verten directamente ao mar, para os diferentes usos, 

sempre que substitúan recursos procedentes de fontes 

convencionais. De feito, poderían servir para aliviar a sobre-

explotación que actualmente sofren bastantes cursos de auga, así 

como acuíferos costeiros, que ademais sofren cada vez máis a  

intrusión mariña.
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E sta  m e d i d a ,  a d e m a i s  d e 

contribuír a reducir a presión 

sobre os recursos hídricos super-

ficiais e subterráneos, serviría 

para garantir unha adecuada 

depuración desas augas que se 

van a empregar na reutilización.

A creación de lagoas de augas de 

refugallo tratadas axeitada-

mente poderían contribuír a 

recarga dos acuíferos costeiros e 

a frear a intrusión mariña.

Mitigando así, en certa medida, 

as consecuencias da sobreexplo-

tación dos acuíferos costeiros, 

consecuencias que serán máis 

acusadas co Cambio Climático 

debido á elevación do nivel do 

mar.

Con todo, como indicamos 

anteriormente, actualmente 

vértense ao mar da orde de 

1.711 hm³ anuais de augas 

residuais depuradas, en bo 

número de casos mediante 

emisarios submariños. Como 

podemos apreciar, trátase dun 

gran volume de auga. 

O control social que pode reali-

zarse sobre o nivel e calidade da 

depuración nestes casos é baixo 

ALTERNATIVAS

AOS EMISARIOS

SUBMARIÑOS

La reutilización de aguas 

residuales es una 

alternativa que debe 

ser contemplada.
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ALTERNATIVAS

AOS EMISARIOS

SUBMARIÑOS

e moi complicado, a pesar de que 

nalgunhas comunidades sexa un 

pouco máis elevado. 

De feito todo apunta a que a 

calidade da depuración que 

levan a cabo a maior parte das 

EDAR que verten as súas augas 

ao mar é nunha alta porcentaxe 

bastante deficiente, desde logo 

bastante maior que as que 

verten aos leitos de ríos. 

Por iso, desde Ecoloxistas en 

Acción solicítase que se aumente 

substancialmente a reutilización 

das augas residuais depuradas 

que se verten directamente ao 

mar, para os diferentes usos, 

sempre que substitúan recursos 

procedentes de fontes conven-

cionais. 

De feito, poderían servir para 

aliviar a sobreexplotación que 

actualmente sofren bastantes 

cursos de auga, así como acuí-

feros costeiros, que ademais 

sofren cada vez máis a  intrusión 

mariña.

E sta  m e d i d a ,  a d e m a i s  d e 

contribuír a reducir a presión 

sobre os recursos hídricos super-

ficiais e subterráneos, serviría 

Parte dos volumes 

de auga que non se 

reutilicen deberán deixar 

de verterse directamente 

ao DPMT.
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ALTERNATIVAS

AOS EMISARIOS

SUBMARIÑOS

para garantir unha adecuada 

depuración desas augas que se 

van a empregar na reutilización.

Unha das propostas, para aque-

las zonas nas que sexa posible 

levalo a cabo, é crear pequenas 

lagoas costeiras próximas ás 

EDAR onde se vertan as augas 

residuais depuradas, e de aí 

pasar a verterse mediante un 

aliviadoiro, e no seu caso tamén 

cun colector, ata o mar; isto a 

condición de que exista chan 

dispoñible. 

Desta maneira, unha deficiente 

depuración podería ser detec-

tada en pouco tempo, tanto por 

parte da poboación como polas 

autoridades encargadas de facer 

cumprir a normativa ambietal. 

En definitiva, poderíase exercer 

un control social máis eficaz 

sobre a calidade da depuración 

que se leva a cabo nas EDAR 

costeiras, que agora non se 

produce.

En algúns casos, ditas lagoas 

poderían contribuír a recárga dos 

acuíferos costeiros e a frear a 

intrusión mariña freando unha 

das consecuencias indesexables 
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ALTERNATIVAS

AOS EMISARIOS

SUBMARIÑOS

do Cambio Climático, o incre-

mento da intrusión mariña pola 

elevación do nivel do mar. 

Nas devanditas lagoas debería 

favorecerse o desenvolvemento 

da vexetac ión arbust iva  e 

arbórea autóctona propia de 

a m b i e n t e s  r i p í c o l a s  e  d e 

humidais.

Isto contribuiría de maneira 

significativa a mellorar a calidade 

da depuración das augas, xa que 

esta vexetación elimina os 

nitratos e fosfatos de maneira 

natural. 

Ademais, estas lagoas costeiras, 

coa súa vexetación autóctona, 

contribuirían a unha mellora da 

biodiversidade.

Ditas lagoas poderían acoller 

tanto a diferentes especies de 

invertebrados e vertebrados que 

habitarían de continuo nelas.

Tamén como pola súa importan-

cia como lugar de parada e inver-

nada para as moitas especies de 

aves migratorias, que migran 

seguindo a costa.

La reutilización de aguas 

residuales es una 

alternativa que debe 

ser contemplada.
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