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INSTAL·LACIÓ DE PLANTILLES AMB MACROS  
AL WORD  

 
Presentació  
 

Els programes del paquet ofimàtic del Microsoft Office permeten que l’usuari enregistri macros que 
permeten automatitzar determinades accions. Un dels sistemes que hi ha per instal·lar aquestes macros 
en un altre ordinador és mitjançant una plantilla del Word (.dot). 
 
En aquest document s’expliquen els passos que cal seguir per instal·lar una plantilla amb macros al 
Word perquè es carreguin automàticament en engegar l’aplicació. 
 
Les instruccions d’aquest document fan referència a la versió 2013 del Word i, per tant, hi pot haver 
diferències en relació amb altres versions del programa. 
 

 

Instal·lació  
 

Perquè el Word carregui automàticament les macros enregistrades en una plantilla, només cal desar la 
plantilla en una carpeta determinada de l’ordinador i modificar alguns paràmetres de la configuració de 
l’aplicació. 

 

Ubicació de la plantilla 
 
El fitxer de la plantilla del Word (amb l’extensió .dot) s’ha de copiar a la carpeta Startup, perquè en 
engegar el Word es carreguin les macros enregistrades. 
 
En el Windows 7, la ubicació d’aquesta carpeta normalment té el camí C:\Program Files\Microsoft 
Office\Office[núm. de la versió]\Startup.1 
 
És possible que, segons la instal·lació que s’hagi fet, la ubicació de la carpeta variï. Si no la localitzeu, 
sempre podeu fer una cerca de la carpeta Startup dins la unitat C:. 
 
  

                                                      
1. De vegades hi pot haver alguna variació en el camí, com ara que la carpeta inicial sigui Fitxers de programa (x86), en les 
versions de 64 bits, o que la carpeta següent porti afegida la versió de l’Office (p. ex., Microsoft Office 2013). 
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Configuració del Word 
 
Per evitar que el Word bloqui l’ús de les macros enregistrades a la plantilla, heu de canviar uns 
paràmetres de configuració. 
 
Obriu el Word. Aneu a Fitxer > Opcions > Centre de confiança i premeu el botó Configuració del 
Centre de confiança…  

 

 
 

En el quadre Centre  de  confiança, heu de triar l’opció Configuració  de  les  macros i activar 
l’opció Habilita totes les macros que apareix a la banda dreta del quadre. 

 
 
 


