BAN
Benjamí Soler Palomares, Alcalde-President de l'Ajuntament del Campello,

Davant de la pràctica ciutadana de depositar productes que contenen gran contingut de
sofre en la via pública i les proximitats de les vivendes, amb la finalitat d'evitar que els animals
domèstics, especialment els gossos, orinen en les fatxades, voreres, cantons de vivendes i altres
elements i edificis particulars, S'INFORMA QUE EL SOFRE és una substància perillosa que
pot afectar la salut quan és inhalat, ingerit i/o contacta amb la pell. A més, suposa també
un risc per al Medi Ambient i la Seguretat Ciutadana, donat la seua naturalesa química i
els seus efectes en contacte amb l'aire, l'aigua o altres materials oxidables.
Si bé és una creença popular molt arrelada que el sofre en pols repel·lix els
animals (sobretot, els gossos) impedint que orinen, no hi hi ha evidència científica respecte
d'això i en cap cas està justificat el seu ús amb aquesta finalitat, degut als riscos que comporta.
En aquest sentit, l' Ordenança Municipal Reguladora d'Arreplegada de Residus i
Neteja Pública estableix que queda prohibit tirar i/o abandonar en les platges i zones públiques
qualsevol classe de residus, objectes o productes (article.- 11.1); i, a més, també es prohibixen,
en la via pública, els actes següents: buidar o abocar qualsevol classe de producte industrial
líquid, sòlid o solidificable que, per la seua naturalesa, siga susceptible de produir danys als
paviments o les zones verdes, o afectar la integritat i seguretat de les persones, de les coses i de
les instal·lacions municipals de sanejament i realitzar qualsevol altres actes o activitats que
puguen produir brutícia o siguen contraris a la neteja i decor de les zones públiques (article 24.1,
lletres a i f).
En correlació amb l'anterior, és necessari que els amos o conductors de gossos (i
la resta d'animals) es consciencien de tals problemes i adopten uns hàbits higiènics adequats per
a les seues mascotes. L'Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d'Animals de
Companyia i Potencialment Perillosos estableix, entre altres, una sèrie d'obligacions bàsiques
dels responsables de les mascotes (article 19): la d'impedir que els animals depositen les seues
dejeccions en les voreres, passejos i llocs dedicats al trànsit de vianants, estada o gaudi dels
ciutadans; la de portar-los, per a l'evacuació de les seues necessitats, als llocs expressament
assenyalats i, si no existiren, a la calçada i/o el més pròxim als embornals o albellons de
clavegueram o en zones no destinades al trànsit de vianants; i, en tot cas, s'haurà de netejar i
retirar tals residus.
Per tant, l'ús de sofre per a evitar o repel·lir les miccions de les mascotes és
una pràctica prohibida i indeguda, així com la deposició de qualsevol altre producte
químic en les vies públiques, per la mateixa o per qualsevol altra finalitat. Igualment, les
persones que porten animals per les zones públiques seran responsables dels mateixos,
pels actes que aquests realitzen. Per a ambdós supòsits, els costos de retirada i neteja podran
ser imputats a les persones responsables, sense perjuí de les sancions que corresponguen i de
la possible responsabilitat civil i penal.
El que es fa públic per a general coneixement.
En el Campello,
L'Alcalde,
Fdo: Benjamí Soler Palomares
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