
 

 

Aforrar no fogar 

Non hai fórmulas máxicas para gastar menos, pero seranos máis doado se reducimos o consumo de enerxía e 

contratamos tarifas telefónicas, eléctricas ou de gas económicas. Tamén podemos aforrar se obtemos o máximo 

rendemento do noso consumo de auga, gas e electricidade, adaptando os fogares: acumuladores, uso de lámpadas de 

baixo consumo, termóstatos, burletes para portas e ventás... Outra fonte de gastos susceptible de intervención é a cesta 

da compra: se pensamos mellor a lista e adquirimos só o que precisamos e buscando o mellor prezo, poderemos aforrar 

uns cartos. 

Para os primeiros casos debemos facer uso da información que nos dan os profesionais. 

No caso da cesta da compra somos os da casa quen debemos aprender a facer un consumo razoable e san; para iso aí vai 

este decálogo: 

1. Antes de saír da casa, elabora unha lista do que precisas, con cantidades exactas e cínguete a ela. 

2. Compara os prezos que para un mesmo produto ofrece cada marca e cada establecemento. 

3. Cunha compra grande ao mes, ou cada 15 días, controlarás mellor o que gastas e enfrontaraste menos veces á 

tentación da "compra por impulso". 

4. Aproveita ofertas de produtos non perecedoiros (conservas, limpeza, hixiene...) para encher a despensa. 

5. Adquire marcas brancas de distribuidor. Segundo o produto, poderás aforrar ata un 25%.  

6. Consume produtos de temporada, soen estar mellor de prezo. 

7. A finais de mes, fai un cadro cos gastos de luz, auga, teléfono, etc., e ponte de acordo coa familia para intentar 

reducilos. 

8. Leva as túas contas ao día. Anota cada noite o que gastaches durante o día. Serás consciente dos gastos 

innecesarios que realizaches e terás un estímulo para non reincidir. 

9. Reduce o uso da tarxeta de crédito e paga en metálico. Case sempre se gasta menos. 

10. Todos os membros da casa deben colaborar a consumir só o que é realmente necesario. 
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