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Periòdicament els serveis de salut pública reben peticions de la ciutadania en què 
s’expressen preocupacions pels potencials efectes sobre la salut pública de la 
presència de sofre a l’espai públic. En efecte, tot i que no estigui generalitzada, no 
es infreqüent observar a la ciutat indicis de l’aplicació de sofre en pols per evitar 
que els gossos orinin sobre les façanes de comerços o habitatges.  

Valoració de la qüestió de l’ús del sofre 

Els serveis de salut pública han revisat intensivament la qüestió, des de la 
perspectiva sanitària, ambiental i normativa.  

Valoració sanitària. El sofre es troba inclòs al Reglament 1907/2006 REACH que 
dins la Unió Europea abasta el registre, la valoració, l’autorització i la restricció de 
productes químics. L’Agència Europea de Substancies Químiques (ECHA) 
l’identifica amb els codis EC 231-722-6 i CAS 7704-34-9. Revisant la seva 
valoració, queda prou clar que el sofre no s’inclou entre les substancies sotmeses 
a restricció d’ús, ni es considera que sigui persistent, bioacumulable ni tòxic. En la 
classificació de perillositat harmonitzada que fa l’ECHA, se la considera tant sols 
irritant per a la pell (categoria 2). Tampoc consta que hi hagi en marxa cap procés 
de consulta per revisar aquesta classificació. 

Valoració ambiental. La deposició puntual d’una petita quantitat de sofre en el 
medi no té implicacions directes moderades ni greus. Això no ha de portar a 
justificar un exercici generalitzat i intensiu d’aquesta pràctica: per un principi 
elemental de prudència no es pot presumir que el medi sigui capaç d'admetre la 
introducció de grans quantitats sense limitació.  

Valoració normativa. S’ha revisat la normativa vigent, i en particular les 
ordenances municipals de la ciutat, incloent l’Ordenança del medi ambient urbà de 
Barcelona (aprovada el 25/02/2011), l’Ordenança dels usos del paisatge urbà de la 
ciutat de Barcelona (aprovada el 26/03/1999), l’Ordenança de mesures per 
fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona 
(aprovada el 23/12/2005) i l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de 
Barcelona (aprovada el 27/11/1998). Cap d’elles inclou referències específiques al 
tema, per tant és tracta d’un assumpte no regulat. 

Conclusions sobre el sofre a l’espai públic urbà. 
Es considera que el risc per a la salut pública i l’impacte ambiental que puguin 
derivar-se de la presència de sofre a la via pública són baixos i no requereixen una 
especial atenció. L’únic risc identificat és la irritació de la pell si es toca. Els 
possibles problemes que pugui comportar per als gossos poden ser controlats 
fàcilment pels seus propietaris. Altrament, no hi ha cap norma aplicable que en 
prohibeixi l’ús a Barcelona. Per tot això, es valora que l’ús ocasional de sofre a la 
via pública per reduir les dejeccions d’animals no suposa un problema de salut 
pública per a la ciutadania. 


