Prohibició de la pràctica d'utilitzar pols de sofre
per evitar les miccions de mascotes
En relació amb pràctica ciutadana de tirar pols de sofre a la via
pública i les proximitats dels habitatges a l'efecte d'impedir que
els animals domèstics, especialment els gossos, realitzin les
seves miccions en les zones "tractades" s'informa que:
1. El sofre (núm CAS 7704-34-9) és una substància perillosa
que pot afectar la salut quan és inhalat, ingerit i / o per
contacte amb la pell. Els efectes de l'exposició poden incloure
ulceració de la pell, conjuntivitis, inflamació de la mucosa
nasal, manca de respiració, asma i traqueobronquitis. A més
es tracta d'un sòlid altament inflamable, podent originar
mescles explosives en contacte amb l'aire o amb materials
oxidables. S'ha d'evitar el seu contacte amb aigua. Ha de ser
emmagatzemat en fred, amb ventilació adequada, lluny de
fonts d'ignició i de materials oxidables. Per a més informació
es pot consultar la seva fitxa toxicològica en TOXNET (HSDB)
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~aLfIf8:1
2. No hi ha evidència científica de l'efecte d'aquesta substància com a repel·lent dels animals de
companyia i en concret dels gossos, a l'efecte d'evitar que es orinin a la façana dels edificis, si
bé hi ha una creença popular molt expandida d'aquest efecte.
3. El RD 3349/83 RTS per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides estableix a
l’article 10.3.3. la prohibició de la utilització dels plaguicides inscrits en els registres oficials
corresponents en aplicacions, condicions o tècniques d’aplicació diferents a les autoritzades.
Els plaguicides d’ús domèstic són productes per a la llar i no poden utilitzar-se en
establiments ni espais públics. En aquests llocs s’han d’utilitzar plaguicides autoritzats i
aquest tipus de productes s’han d’aplicar per personal especialitzat, amb carnet.
4. Així mateix, l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença D’animals Domèstics. estableix
en el seu article 23, que les persones que portin animals de qualsevol espècie seran
responsables de qualsevol acció dels mateixos que ocasioni brutícia a les vies i espais
públics.
Per tot això es conclou que:
La deposició de productes químics en la via pública és una pràctica prohibida. En aquest sentit
ressaltar que si bé és una creença popular que el sofre en pols repel·leix als gossos impedint
que orinin a les façanes dels edificis, no hi ha constància científica d'aquest efecte, i és necessari
conscienciar els amos d'aquestes mascotes a que adoptin uns hàbits higiènics dels mateixos en
la via pública. Tot això d'acord amb les normatives d'aplicació.
[i] El RD 3349/83 RTS per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides estableix a l’article 10.3.3. la
prohibició de la utilització dels plaguicides inscrits en els registres oficials corresponents en aplicacions,
condicions o tècniques d’aplicació diferents a les autoritzades.
Els plaguicides d’ús domèstic són productes per a la llar i no poden utilitzar-se en establiments ni espais públics.
En aquests llocs s’han d’utilitzar plaguicides autoritzats i aquest tipus de productes s’han d’aplicar per personal
especialitzat, amb carnet.
[ii] Al document Registro de productos fitosanitarios podeu trobar la descripció i limitacions de l’ús d’un preparat a
base de sofre, on s’especifica que el seu us està reservat a agricultors i aplicadors professionals.
[iii] Al document: Prohibición azufre Ajuntamiento de Madrid, des del “Instituto de Salud Pública” i sota el
títol: PROHIBICIÓN DE LA PRÁCTICA DE UTILIZAR POLVOS DE AZUFRE PARA EVITAR LAS MICCIONES
DE MASCOTAS, podeu trobar la resposta que va donar l’ajuntament de Madrid en aquest tema.
[iv] El document: “LA IMPORTÀNCIA DE LA COMUNICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA I EL
MARCATGE DEL TERRITORI”, és un intent d’entendre la necessitat que tenen els gossos de marcar/orinar al
carrer per poder comunicar-se.

