
Como  obter  máis  espazo  no  disco  duro  en
Windows 10

É inevitable que cada certo tempo aparézanos o odioso mensaxe de que nos estamos 
quedando sen espazo. Non importa que o teu disco principal sexa espazoso ou que 
mesmo conectásemos un disco externo.

Afacemos ter espazo de sobras, baixamos a garda e as conexións de banda ancha fan 

que, ao cabo duns meses, o noso PC estea repleto de arquivos de gran tamaño, algúns 

dos cales nin lembramos. Pero non hai problema sen solución, e Windows 10 ten as 

súas ferramentas e opcións para analizar o espazo en disco de que dispoñemos e 

facer un pouco de limpeza.

Obviamente non existe a solución definitiva, e aínda que apliques todos estes consellos 

sempre hai un límite de espazo ocupado. Aínda así, lograrás respirar tranquilo uns 

meses máis ata que volvas ocupar o espazo que liberes cos seguintes trucos.

Analizar o espazo ocupado

Antes de poñernos a borrar arquivos como tolos temos que saber que arquivos son 

eses que non necesitamos e que ocupan espazo.

Windows 10 trae por defecto esa opción, mostrar o espazo libre e ocupado e clasificalo 

por tipo de contido: sistema, aplicacións, documentos, imaxes, música…



Tan so temos que ir a Configuración > Sistema > Almacenamento e veremos o disco ou 

discos instalados e a súa capacidade. Se accedemos a el, mostraranos en que tipo de 

contido temos repartido o espazo ocupado.

Pois ben, a partir de aquí xa podemos tomar certas decisións para gañar espazo.

Liberar espazo

Primeira parada, a xa clásica ferramenta de Windows para liberar espazo. En Windows 

10 podemos acceder a ela desde Configuración > Sistema > Almacenamento > Liberar 

espazo agora.

Tras analizar os arquivos temporais gardados, veremos canto espazo gañaremos se os 

borramos. Arquivos de rexistro, informes de erro, instaladores de actualizacións… En 

definitiva, arquivos temporais que quedan aí e que xa non necesitamos, pois fai xa 

moito que cumpriron co seu labor.

A ferramenta permítenos seleccionar elementos. Por defecto, os que xa están 

marcados son máis que suficientes. No meu caso, gañarei case 2 GB de espazo.

Só teremos que pulsar en Quitar arquivos e Liberar espazo agora fará o seu labor.

Windows 10 ten un modo automático para liberar espazo. Desde Configuración > 

Sistema > Almacenamento atoparemos a opción Cambiar o modo de liberar espazo 

automaticamente.

Se entramos, veremos que podemos facer que limpe os arquivos temporais cada certo 

tempo (por defecto faio cada 30 días), que elimine os arquivos do cartafol As miñas 

descargas cada X días (por defecto nunca), etc.

Aplicacións e xogos

É posible que instalásemos unha gran cantidade de apps e xogos e algúns quedasen no 

esquecemento.

Se botamos unha ollada desde Configuración > Sistema > Almacenamento e pulsamos

no disco principal e logo na categoría Aplicacións e xogos, veremos a lista de apps

instaladas e canto espazo ocupan.

Se as ordenamos por tamaño ou data de instalación veremos mellor cales ocupan máis 

e cales instalamos unha vez e nunca máis volvemos abrilas.

O proceso de desinstalación é sinxelo. Pulsamos na aplicación ou xogo, logo en 

Desinstalar e xa está. Nalgúns casos abrirase un instalador propio.
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