
PREGUNTAS FRECUENTES CAMPAÑA QUE OS VOSOS PASEOS NON DEIXEN PEGADA 

 

 

 COMO EVITO QUE OS PASEOS COA MIÑA MASCOTA DEIXEN PEGADA? 

 

Leva sempre unha bolsa para recoller os excrementos e unha botella que conteña a 

seguinte mestura: 50% vinagre branco e 50% auga. 

 

 POR QUE DEBERÍA USAR VINAGRE E AUGA? 

 

 Trátase dunha mestura respectuosa co medio ambiente. 

 

 É unha solución sinxela e ao alcance de todos. 

 

 Evita a sucidade e os malos cheiros na vía pública. Por unha banda, a auga dilúe os 

ouriños e facilita a súa limpeza e, doutra banda, o vinagre neutraliza o cheiro dos 

ouriños. 

 

 Evita que o animal volva ouriñar no mesmo lugar xa que o cheiro que desprende actúa 

como repelente. 

 

 Non lle causa ningún prexuízo ao animal. 

 

 POR QUE NON DEBO USAR OUTROS MÉTODOS COMO BOTAR LIXIVIA, POÑER XOFRE 

OU COLOCAR BOTELLAS DE AUGA NOS PORTAIS? 

 

 O uso de lixivia non é eficaz xa que é un deterxente amoniacal e os ouriños conteñen 

amoníaco. Polo que se limpas con lixivia ou amoníaco o can pode verse atraído pola 

pegada olfativa que desprende e ouriñar outra vez onde limpaches. 

 

Ademais, estes produtos adoitan acabar nos sumidoiros e consecuentemente, 

contaminan as nosas augas. 

 

 O xofre tampouco evita que os cans ouriñen, ademais, trátase dunha substancia que 

non é respectuosa co medio ambiente e que é tóxica para os humanos e as mascotas. 

 

 A colocación de botellas de auga en fachadas e portais tampouco evita que os cans 

volvan ouriñar nestes lugares. 

 

 COMO DEBO LIMPAR OS OURIÑOS E OS EXCREMENTOS DA MIÑA MASCOTA? 

 

Ouriños: 

 

Cando a túa mascota ouriñe na vía pública,  esparexa a mestura de vinagre e auga na 

zona afectada. 

 

Excrementos: 



 

1º  Cando saias pasear á túa mascota leva contigo unha bolsa para retirar os 

excrementos.  

 

2º  Despois de recollelos, limpa o espazo coa mestura de vinagre e auga.  

 

3º  Por último, desbota a bolsa ao contedor de residuos orgánicos. 

 

 ONDE PODO CONSEGUIR A BOTELLA DA CAMPAÑA “QUE OS VOSOS PASEOS NON  

DEIXEN PEGADA”? 

 

 Podes recoller a túa botella nas casetas que se habilitarán nas feiras do concello de 

Cambre durante o mes de maio. 

 

 Ou acudindo ao departamento de medio ambiente do Concello (rúa Wenceslao 

Fernández Flórez, s/n, Cambre) 

 

Xunto a esta botella achegarase un díptico informativo da campaña. 

 

 VANTAXES DA BOTELLA DA CAMPAÑA. 

 

 É reutilizable, o que a fai máis respectuosa co medio ambiente xa que permite reducir a 

cantidade de residuos xerados 

 

 É cómoda, xa que, ademais de ser pregable, dispón dun mosquetón que permite 

enganchala á correa do can, mochila ou pantalón. 

 

 É segura, xa que conta cun sistema de dobre tapón, un deles de plástico enroscado que  

evita que saia o líquido. 

 

 QUE REQUISITOS DEBO CUMPRIR PARA CONSEGUILA? 

 

Para recibir a botella, só terás que facilitar os teus datos persoais (nome, teléfono de 

contacto e lugar de residencia) e os do teu can (nome e raza). 

 

Toda esta información utilizarase co obxectivo de mellorar as infraestruturas e os 

servizos destinados ás mascotas do noso municipio. 

 

 POR QUE É IMPORTANTE QUE RECOLLA E LIMPE OS RESTOS DOS EXCREMENTOS E 

OURIÑOS DAS NOSAS MASCOTAS? 

 

 Evítanse os malos cheiros e a corrosión do mobiliario público como farois, sinais, bancos, 

etc. 

 

 Non se ensucian nin se deterioran as fachadas dos edificios.  

 

 Contribúese a manter en boas condicións o espazo público que compartimos todos e 

todas. 



 

 A QUE SANCIÓNS ME PODO ENFRONTAR SE NON RETIRO E LIMPO AS DEPOSICIÓNS 

DA MIÑA MASCOTA? 

 

O Concello de Cambre aprobou no pleno de xuño de 2020 a modificación de ordenanza 

reguladora de limpeza viaria e ornato público. 

 

Con esta modificación, pasa a tipificarse como infracción leve o incumprimento do deber 

de retirar e limpar os restos das deposicións dun animal de compañía (artigo 27) na 

forma que establece o artigo 15, podendo chegar a supoñer este incumprimento unha 

multa de ata 750 euros (artigo 28). 

 

 COMO EVITO QUE AS MASCOTAS OURIÑEN NO MEU PORTAL, NA MIÑA FACHADA, 

ETC.? 

 

Utilizando a mestura de 50% vinagre e 50% auga.  

 

É a forma máis efectiva, a máis respectuosa co medio ambiente e coa que se conseguen 

os obxectivos desexados sen danar a saúde dos animais. 

 

 QUE FAGO SE VEXO A UN VECIÑO OU VECIÑA INCUMPRINDO ESTAS NORMAS? 

 

 Contactar coa Policía Local de Cambre no seguinte número de teléfono: 981 67 55 33. 

 

 En ningún caso increpe á persoa. 

 

 

 

 


