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El .cat és el domini que més creix a Catalunya
Ha augmentat un 16,2% durant els primers sis mesos de 2013 mentre que
el .es ho ha fet en un 2,9% i el .com s’ha mantingut estable
Disposa de més de 68.500 usuaris registrats i és el tercer domini més
emprat darrere del .es i del .com, i davant del .net, el .org i el .info
És el segon domini que més va créixer a tot el món durant el 2012, només
per sota del .me de Montenegro
Barcelona, 2 d’agost del 2013-. El domini .cat ha superat aquest agost els
68.500 registres i és el domini que més creix al país. Concretament, durant els
primers sis mesos de 2013, va passar de 52.800 a 61.372 registres a Catalunya,
el que suposa un increment del 16,2% Durant el mateix període de temps, el .es
va augmentar un 2,9% a Catalunya al passar de 214.500 a 220.805 dominis
registrats, mentre que el .com s’ha mantingut estable amb 205.000 dominis.
El .cat ha crescut una mitjana del 21% anual des de la seva posada en marxa, al
febrer de 2006, i ha assolit l’11’4% de la quota de mercat catalana el 30 de juny
d’aquest any. Aquesta xifra el consolida com el tercer domini més emprat al país
per darrere del .es (41,2% de quota) i del .com (38,2%), i per davant del .net
(4,4%), el .org (2,9%) i el .info (1,3%).
Així mateix, el .cat va ser, segons un estudi de la revista francesa especialitzada
01Business, el segon domini que més va créixer en percentatge a tot el món entre
novembre del 2011 i novembre del 2012. Només el .me de Montenegro va
augmentar més. Amb aquestes dades, el .cat se situa com el 72è domini més
emprat a tot el món amb només 7 anys de vida.
Pel que fa al conjunt d’Espanya, el .cat és també el domini que més ha crescut
durant els primers sis mesos de 2013 amb un increment del 9,8%. El .es (3,4%) i
el .com (0,6%) també han augmentat els seus registres, mentre que el .net (1.3%), el .org (-1,7%) i el .info (-0,6%) n’han perdut. La quota de mercat del .cat
a tot l’estat és del 2% i se situa en cinquena posició per darrere del .es (48,6%),
el .com (38,5%), el .net (5,2%) i el .org (3,4%). Val a dir que dels 64.300
dominis .cat registrats en territoris de parla catalana a juny de 2013, el 95%
(61.372 dominis) estan localitzats a Catalunya i el 5% restant, 2.928 dominis,
s'han registrat a les Illes Balears, País Valencià, Aragó, Andorra i Pirineus Orientals.
En canvi, si es té en compte el total de .cat registrats en les mateixes dates,
67.442 dominis, un 91% han estat registrats a Catalunya, un 4,3% a la resta de
zones catalanoparlants i un 4,7% a altres indrets del món.
Segons la infografia presentada per la Fundació puntCAT, l’entitat sense ànim de
lucre que gestiona el .cat, aquest domini té una taxa de renovació anual del 85%,
xifra superior a la mitjana del mercat mundial de dominis. A mode d’exemple, el
.com es renova anualment un 70% i el .uk un 69%. Pel que fa a la segmentació del
domini .cat, el 56,8% dels webs .cat són d’empreses, el 20% d’entitats, el 12,4%
d’organismes públics i el 10,9% d’usuaris particulars.
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El domini .cat
El domini .cat va néixer el 2006 i va ser el primer domini associat a una comunitat
lingüística i cultural. Impulsat per la societat civil, el .cat pertany a la categoria de
dominis patrocinats i, per poder registrar-s’hi, el web ha de tenir continguts
significatius en català o tractar temes vinculats amb la cultura catalana.
La Fundació puntCAT
La Fundació puntCAT és una entitat privada sense ànim de lucre ni filiació política
fundada el 28 de desembre de 2004. La seva finalitat fundacional és promoure tota
mena d'activitats relacionades amb la creació, gestió i control del registre del nom
de domini .cat i, en general, amb la promoció de la llengua i la cultura catalanes a
l'àmbit d'Internet i de les noves tecnologies de la informació.
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