
 

PREGUNTA DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE A COMPRA DE PISTOLAS                       

TÁSER PARA A POLICIA LOCAL 

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de               

Santiago, presenta a seguinte PREGUNTA ORAL para a súa resposta no Pleno sobre a adquisición de                

pistolas táser para a policia local 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:    

O 18 de maio, o Observatorio para a defensa dos diretiso e liberdades, EsCULcA enviou unha mensaxe ao                  

Alcalde de Santiago de Compostela, en que solicitaba retirase as dúas pistolas Táser adquiridas para uso dos                 

axentes da Policía Local da cidade contrariando o sentido da moción aprobada polo Pleno da Corporación                

Municipal o 20 de xullo de 2017. A moción aprobada reclamaba a interrupción na cidade do uso dos axentes                   

de forzas e corpos policiais de armas perigosas. Se ben é verdade que no texto daquel acordo non son                   

mencionadas explicitamente as Pistolas Taser, o certo é que este tipo de armas mostraron xa amplamente en                 

numerosos países a súa perigosidade, e mesmo a súa letalidade, e entendemos portanto que, se non na                 

letra, no sentido do acordo si deben considerarse incluídas.  

Na mesma petición, ao alcalde, EsCULcA xuntaba unha nota breve sobre os riscos que o propio fabricante                 

destas armas, a Compañía texana Taser, describe no seu Guía para o usuario, onde alerta de posíbeis                    

danos severos. 

O propio fabricante, a compañía texana Taser, adverte sobre os severos danos que pode chegar a causar                 

este tipo de armas electronicas e alerta do perigo que implica a utilización. A proba é que tivo de enfrentar xa                     

un centenar de xuízos polos danos causados, embora conseguise contornar os procesos porque o guía para                

os usuarios adverte de todos os riscos que entraña a utilización destes dispositivos e subliña que o suxeito,                  

ao se resistir á autoridade, “xa está pondo en risco a súa vida”. 

Someter unha persoa a 15 segundos de descargas produce o mesmo efecto físico que ter sido esganado ou                  

ter trabado loita, e adverte que eses efectos psicolóxicos e metabólicos, “aumentan o risco de morte ou dano                  

severo”, explica o Guía. 

Entre os posíbeis efectos adversos están as hernias, deslocacións en tendóns e ligamentos e mesmo               

fracturas, debido ás contraccións que experimentan os músculos durante as descargas. 

As persoas con doenzas previas son ainda máis propensas a sufrir feridas e menciona como poboación de                 

risco, ainda que non a limita a esas persoas, as mulleres grávidas, persoas con osteoporose, ou que sufriron                  

operacións, crianzas ou persoas de constitución pequena. 
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Tamén indica que o dano pode ser maior se a persoa reacciona tentando facer un movemento rápido no                  

momento de recibir a descarga eléctrica, algo que, como é previsíbel, acontece na práctica. 

Desmaios e quedas provocadas polo colapso no sistema nervoso periférico que controla a mobilidade poden               

resultar en feridas e efectos non desexados. 

Se se disparar apuntando á cabeza tamén podería causar epilepsia. Stress e dor acompañados de tremores,                

pánico e medo previo e posterior son outros efectos probabeis cando se utilizan as Taser. Efectos                

psicolóxicos e mudanzas no metabolismo tamén son descritos no Guía. Tecnicamente os dispositivos non son               

armas de fogo, embora utilicen un sistema de propulsión de nitróxeno comprimido para transmitir pulsos               

eléctricos admistrando unha descarga de 50 mil voltios que deixa o individuo incapacitado de forma               

inmediata. O X26 utiliza dous dardos condutores lanzados a unha distancia de até 11 metros e transmite un                  

sinal eléctrico que ataca o sistema nervoso periferico, afectando a mobilidade e o equilibrio.O fabricante               

admite mesmo que os dardos poden atravesar varias camadas de roupa así como penetrar até unha pulgada                 

dentro da pel, provocando feridas, se a persoa está co tronco nu ou se quen dispara apunta a unha parte                    

descoberta do corpo a pouca distancia. 

Tendo en conta a situación da mocidade como un dos grupos máis impactados pola crise da Covid, formúlase                  

a seguinte PREGUNTA: 

● Ten o alcalde respostado á petición de EsCULcA para emitir orde de retirar as Pistolas Táser                               

recentemente adquiridas para uso da Policía Local tomando outras medidas menos perigosas                       

para garantir a seguridade dos axentes e das persoas que eventualmente teñan que ser                           

reducidas por quebrantar o confinamento ou por outra causa? 

 

Santiago de Compostela, 18 de Maio de 2020 

 

Jorge Duarte Vázquez 

 

 

Concelleiro do Grupo Municipal de Compostela Aberta 
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