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Objectiu
L’objectiu d’aquest informe és avaluar l’eficàcia del substrat vegetal utilitzat per a la
retenció dels orins de gos amb la finalitat de valorar els possibles impactes del
dispositiu UrbanDog ubicat al municipi de Barcelona en relació a una eventual
generació de males olors.

Metodologia
El procediment utilitzat ha consistit en el mostreig del material absorbent utilitzat en el
dispositiu ubicat a l’interior del parc per a gossos (pipicà) de l’avinguda Mistral de
Barcelona (Avda. Mistral, 68). El material absorbent es va mostrejar en el moment de
carregar el dispositiu, durant el mes de juny, i en el moment de buidar el dispositiu,
aproximadament un mes després de la seva instal·lació (16/07/2019). També es va
prendre mostra del material utilitzat per recarregar el dispositiu, el mateix
16/07/2019.

Figura 1. Imatge del dispositiu UrbanDog ubicat al pipicà de l’avinguda Mistral. Data de
la fotografia: 16/07/2019

El material absorbent utilitzat per carregar el dispositiu al mes de juny, i que s’ha
retirat al cap d’un mes (16/07/2019), està constituït per restes de gespa, que tenen
una bona capacitat de retenir els orins (veure figura 2). Per contra, el material amb què
s’ha recarregat el dispositiu el 16/07/2019 està constituït bàsicament per acícules de pi
mesclades amb vegetació herbàcia fresca (veure figura 2).

Figura 2. A dalt, detall del substrat vegetal (restes de gespa) utilitzat com a absorbent,
en el moment de retirar-lo, el 16/07/2019. A baix, detall del substrat vegetal (acícules
de pi i restes herbàcies) utilitzat per recarregar el dispositiu el mateix 16/07/2019.

Per tal de determinar el possible impacte odorífic s’ha realitzat una apreciació de l’olor
despresa pel dispositiu d’acord amb el test Bonitur (Huerta et al. 2010)1. Aquest test,
utilitzat per a l’avaluació qualitativa de composts, estableix una gradació en relació a
l’olor despresa pel material que es vol caracteritzar. Estableix quatre nivells: neutre,
poc desagradable, desagradable, molt desagradable. El test s’ha aplicat en quatre
situacions diferents: abans d’obrir la reixa del dispositiu, un cop oberta la reixa, en una
mostra representativa del material vegetal absorbent continguda en un recipient
hermètic de 100 ml, i en la mateixa mostra tancada durant 12 h a 20 ºC en un recipient
hermètic, tot just després de ser destapat. Les mesures sobre les mostres s’han
realitzat a 20 cm de distància. Per a cada dispositiu s’ha pres una mostra composta
representativa del material vegetal en recipients hermètics de 100 ml. Per a cada
mostra s’ha determinat el pH (relació 1:10, pes:volum) i la conductivitat elèctrica
(relació 1:10, pes:volum).

Resultats
Seguidament es presenten els resultats obtinguts durant el mostreig a peu de carrer
realitzat el dia 17/07/2019, així com els de les mostres analitzades al laboratori.

Avaluació a peu de carrer
A la taula 1 es resumeixen els resultats de l’aplicació del test Bonitur al dispositiu
UrbanDog i a la mostra a peu de carrer. Com es pot observar, s’aprecia una olor
desagradable d’orins a l’entorn del dispositiu, si bé aquest olor no es pot atribuir al
propi dispositiu sinó al fet que el mobiliari i el propi sauló del pipicà estan impregnats
d’orins. De fet, al propi pipicà s’observen també femtes de gos (veure figura 3).
El dispositiu presenta humitats a la base del piló, el que en demostra el seu ús (figura
4). Pel que fa al material vegetal utilitzat com a absorbent, s’ha detectat una forta olor
a orins en el moment d’obrir la tapa del dispositiu.
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Taula 1. Resultats de l’aplicació del test Bonitur al dispotiu UrbanDog ubicat al pipicà
de l’avinguda Mistral de Barcelona. Els resultats es refereixen a l’entorn immediat del
dispositiu (olor general), a l’olor després a l’obrir la reixa del dispositiu (olor a l’obrir) i
a l’olor després per una mostra del material vegetal situada dins d’un vaset (olor
mostra).
OLOR GENERAL

neutre/imperceptible

OLOR A L’OBRIR

poc desagradable

OLOR MOSTRA

desagradable

molt desagradable

Figura 3. Marques d’orins en parterres, reixes i sauló, al pipicà d’avinguda MIstral. Fins
i tot s’observen femtes de gos. Data de la fotografia: 16/07/2019

Figura 4. Detall de la base dels piló del dispositiu UrbanDog durant el mostreig del
16/07/2019. S’observen humitats aparentment degudes a la utilització del dispositiu
per part de gossos mascles.

Avaluació al laboratori
Pel que fa a l’anàlisi olfactiu de les mostres incubades 12 h a 20 ºC en recipients de 100
ml hermèticament tancats, els resultats obtinguts no difereixen substancialment dels
obtinguts en les mesures realitzades a peu de carrer, si bé l’olor a orins s’intensifica en
la mostra AM12 (veure taula 2). S’observa una gran diferència amb la mostra presa en
el moment de carregar el dispositiu (AM11), en la que no s’aprecia olor d’orins.

Taula 2. Resultats de les determinacions realitzades al laboratori amb les mostres del
dispositiu ubicat a l’avinguda Mistral. AM11 correspon a les restes de gespa que es van
prendre en el moment de carregar el dispositiu (juny 2019), AM12 a les restes de
gespa mostrejades en el moment de buidar el dispositiu (16/07/2019), AM21 a les
restes vegetals utilitzades per recarregar el dispositiu el mateix 16/07/2019. Els
resultats referents a olor s’han obtingut aplicant el test Bonitur.
OLOR MOSTRA
(12 h)

CE 25 ºC
pH
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1:10)

CODI

MOSTREIG

AM11

Juny

7,6

5,3

AM12

Juliol

8,8

12,1

AM21

Juliol

6,5

0,1

neutre/imperceptible

poc desagradable

desagradable

molt desagradable

Els valors de pH en la mostra inicial (AM11) se situen entre la neutralitat i una lleugera
alcalinitat, mentre que en la mostra obtinguda al cap d’un mes el pH s’ha incrementat,
probablement per la presència de cations bàsics a l’orina. Per altra banda, s’observa un
increment molt important de la conductivitat elèctrica al cap d’un mes d’haver
carregat el dispositiu (AM12), la qual cosa demostra l’acumulació d’elements solubles.
Aquests valors de conductivitat elevada en la mostra AM12 indiquen una imbibició del
material vegetal amb orins, i per tant que el dispositiu realitza la funció per a la qual ha
estat dissenyat.

Conclusions
En l’anàlisi realitzada no s’han detectat males olors a peu de carrer vinculades al
dispositiu UrbanDog, malgrat que les restes vegetals utilitzades com a absorbent
presenten evidències d’estar impregnades d’orins i s’observen humitats a la base del
piló, la qual cosa demostra la utilització del dispositiu. Els valors elevats de
conductivitat elèctrica en els extractes generats a partir de la mostra obtinguda el
16/07/2019 corroboren els resultats de l’apreciació a peu de carrer. Per tant, el
dispositiu UrbanDog és efectiu en relació a l’absorció de l’olor d’orins i no provoca
impactes odorífics significatius a l’entorn.
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