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El domini .cat resisteix l’embat de la covid i 
segueix creixent  

 
• El .cat arriba als 110.802 dominis amb una taxa de fidelitat del 84,46 % 
• El .cat segueix creixent arreu del món i ja representa el 6,6% fora de l’Estat 

Espanyol 
• El 87,66% dels dominis es concentren als territoris de parla catalana 

 
La fundació.cat presenta l’Observatori anual del domini .cat, una anàlisi infogràfica de les dades 
més rellevants del domini durant el darrer any que permet comparar l’evolució del .cat des del 
2005, any de la seva creació. Enguany, el quinzè aniversari del domini .cat ha coincidit amb un 
any de pandèmia, però malgrat això, el .cat ha demostrat la seva fortalesa i ha seguit creixent. 

Actualment, el domini .cat supera la barrera dels 110.000, aconseguint la xifra de 110.802 
dominis. Això suposa un creixement de l’1.55 % respecte l’any anterior. “Estem molt contents 
de presentar aquests resultats justament aquest any que el domini .cat celebra el seu 15è 
aniversari. Aquestes dades fan palès el treball i l’esforç del Patronat i de l’equip de .cat per 
arribar a tots els racons del territori de parla catalana, ja sigui a través dels nostres projectes 
fundacionals com a través de les aliances i partenariats que hem engegat aquest 2020”, 
comenta el president de la Fundació.cat, en Carles Salvadó. 

Tanmateix, aquest ha estat un any molt complicat per a la societat, un any d’una pandèmia 
mundial que ha obligat molts negocis i treballadors a canviar els seus hàbits digitals. El 
teletreball, la compra en línia, les comandes virtuals... Més que mai hem hagut de ser 100% 
digitals per aconseguir ser més visibles al món. El domini .cat ha sabut acompanyar petits 
negocis i entitats en aquesta transició. A través de projectes fundacionals, com Elteunegoci .cat 
o com la formació a entitats, la Fundació .cat ha fet possible que comerços i petits negocis que 
no tenien presència a Internet, ara puguin vendre i comunicar-se de forma digital. El creixement 
progressiu del .cat avala la feina feta aquest darrer any. 

 

.CAT AL MÓN 

Aquest any el domini .cat ha tornat a créixer a nivell mundial. Concretament, el 6,6 % dels 
dominis es troben fora de l’Estat espanyol. Alemanya és el país que ha viscut un creixement 
més alt respecte el 2019. Ja en són 102 els països amb presència del domini .cat. 
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.CAT ALS TERRITORIS DE PARLA CATALANA 

La presència del domini .cat al conjunt de territoris de parla catalana representa un 87,66%. 
Tot i que Catalunya concentra la major part dels dominis .cat dins del territori, cal destacar que 
Andorra, Illes Balears i el País Valencià segueixen creixent en nombre de dominis. Andorra torna 
a nivells de 2017 i les Illes Balears aconsegueixen un major creixement respecte els altres 
territoris. 

TIPOLOGIA DELS CONTINGUTS 

El 72,62% dels dominis .cat registrats compten amb contingut web i la gran majoria tenen el 
contingut de la pàgina principal en català. Pel que fa a la resta de dominis, el 15,5% dels 
dominis, tot i estar registrats, no tenen contingut web i gairebé el 12% apunten a un pàrquing, 
és a dir, el lloc web existeix però està en construcció. 

TAXA RENOVACIÓ 

La taxa de renovació del .cat, és a dir, la quantitat de dominis que es renoven anualment, 
segueix sent molt positiva. Més de 8 de cada 10 dominis renoven, dada que posa de manifest 
la confiança amb el .cat. 

 

Per descobrir l’informe complet visita el web de l’observatori .cat  

 

 

 

https://observatori.fundacio.cat/2020/

