
CONCELLO DE 150
SANTIAGO

PREGUNTA ORAL DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE USO DO GLIFOSATO
NOS PARQUES E XARDINS DE SANTIAGO

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

Santiago, presenta a seguinte PREGUNTA ORAL sobre o uso do glifosato nos espazos verdes municipais.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O 13 de setembro, a asociación ecoloxista ADEGA denunciou ñas súas redes sociais que o Concello de

Santiago retoma o uso do glifosato nos seus espazos. O glifosato ven sendo denunciado desde hai moitos

anos polos seus potenciáis efectos sobre a saúde humana. A propia Organización Mundial da Saúde (OMS),

clasificou o glifosato no 2015 como "probablemente canceríxeno para os seres humanos", baseándose nunha

forte evidencia do que é canceríxeno para os animáis. Tamén se suspeita que actúa como disruptor endocrino

e que é tóxico para a reprodución,

Malia que a Comisión Europea decidiu en 2017 renovar a licenza para o seu uso ate o 2022, o Parlamento

Europeo aprobou ese mesmo ano, e por ampla maioría, a prohibición total dos herbicidas a base de glifosato

a partir de decembro de 2022, con restricións inmediatas na súa utilización. Austria é na actualidade o

primeiro país europeo en prohibir o seu uso, Alemana anunciou a súa prohibición a partir de 2023 e Francia

tamén deu os primeiros pasos para a súa erradicación. En Galicia, A Coruña, Cúrense, Marín, Combarro,

Ames, Brión, ou Ponteareas, entre outros, decretaron oficialmente nos últimos anos a prohibición de utilizalo

ñas actividades municipais O Concello de Santiago, decretou en 2015 a prohibición do seu uso no tratamento

das herbas adventicias ñas rúas e parques e xardins.

Por todo isto, o grupo muncipal de Compostela Aberta realiz as seguintes preguntas:

• Retomou o concello o uso de dito herbicida? De ser así porqué?

• No borrador do prego técnico do novo servizo de limpeza viaria e recollida de RSU a abriga de

tratar as herbas adventicias con medios mecánicos. Pensan manter esta cláusula?
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