
 

 
 

 
ARRIBA LA REVOLUCIÓ  
EN ELS NOMS DE DOMINI A INTERNET 

 
Tots els internautes ens havíem avesat a que els dominis a Internet es fitaven a 
un reduït conjunt de paraules (conegudes com gTLD: o dominis genèrics de 
nivell superior) els mes coneguts son: .com, .net, .edu, .gov, .org, als que 
afegim els propis de països: .es, .co.uk, .fr … 
 
La agencia responsable de regular tot això,que és la ICANN (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers), ha introduït als darrers anys, 
amb mes o menys èxit, un grup molt restringit de nous gTLD dels que podem 
destacar els següents:.biz, pensat per ser una alternativa al .com, .info, de 
informació, .int, dissenyat per a organismes internacionals, o .name, pensat per 
a llinatges o onomàstica. 
 
Als gTLD ja fa uns anys que els hi va sumar els sTLD (dominis de nivell 
superior esponsoritzats) impulsats sempre per una agencia o fundació que ha 
demostrat un ample suport per ventura el mes proper a nosaltres és el .cat que 
impulsat per la Fundació Puntcat no respon a un país sinó a l’ús d’un idioma (el 
català), però en trobem més exemples: .aero (industria aeronàutica) , .asia 
(zona Asia – Pacífic), .coop (associacions cooperatives), .jobs (recursos 
humans), .mobi (telefonia mòbil), .museum (museus), .post (correus), .xxx 
(industria pornogràfica, l’ús d’aquest domini facilita el filtre parental), entre 
d’altres. 
 
Fins ara com dèiem les regles del joc eren aquestes, tot i que s’ha fet ús de 
màrqueting de dominis de país com ara .fm (relacionat amb la radio però en 
realitat és el propi dels Estats Federats de Micronèsia, .tv (usat por productores 
i programes de televisió però que és el propi de les illes Tuvalu), que 
evidentment es van crear així pel seu potencial i no per la importància del país, 
per citar-ne alguns. 
 
Davant aquestes pràctiques, que bordegen la ètica en violar l’esperit amb que 
es van crear els dominis, i juntament amb el fet de que els dominis s’estan 
acabant, cada vegada costa mes trobar un domini disponible, essent 
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pràcticament impossible registrar en un domini .com, .net o .org una paraula de 
menys de sis lletres, la ICANN ha deciditliberalitzar l’ús de dominis d’alt nivell 
(gTLD) y permetre noves fórmules: anomenats nous gTLDs. 
 
En aquests moments fer un domini per exemple .gadeso es possible si 
s’acredita els drets sobre el nom, podríem fer una web a www.web.gadeso o a 
informacio.gadeso, però a partir d’aquest estiu està previst que es liberalitzi 
completament. 
 
Això vol dir que ara es el moment de fer un pensament a sobre la nostra 
estratègia de dominis a Internet, començar els tràmits per enregistrar les 
nostres marques (sobre tot si son reconegudes). 
 
La part negativa està en els costs, enregistrar un nou gTLD costaa hores d’ara 
185.000 $, a més a més només una empresa o institució (mai no un particular) 
amb reconeguda solvència tècnica pot enregistrar un nou gTLD, i el mecanisme 
de resolució de disputes es complex i l’àrbitre es la ICANN. 
 
A la praxis només grans empreses i institucions públiques podran accedir a un 
gTLD als primers estadis, però cal estar a l’aguait ja que s’ha obert la veda i 
això arribarà a normalitzar-se en breu, es preveu que a l’estiu algunes 
empreses de Internet comencin a oferir el registre de un nou gTLD com ara ho 
fan de un .com o similar, tot i que seran al principi bastant mes cars. 
 
Això sí, per ventura no podrem adquirir un nou gTLD però sí que podrem 
adquirir un domini a sota un nou gTLD que hagi enregistrat una altra empresa, 
així les empreses registradores oferiran nous dominis per a que contractem als 
gTLD de nova creació, veurem dominis a .empresa o a .turism per exemple 
(noudomini.empresa o noudomini.turism), i aquests seran mes assequibles. En 
resum que a partir d’aquest estiu s’haurà acabat la dominància dels dominis 
clàssics. 
 
Referencies web: 
 
Si es vol consultar el que ja s’ha demanat es pot fer a: 
http://newgtlds.icann.org/en/program-status/application-results/strings-1200utc-
13jun12-en 
 
I per tràmits i consultes:  
http://newgtlds.icann.org/ 
 
La guia completa per enregistrar un nou gTLD en castellà es pot llegir a: 
http://archive.icann.org/es/topics/new-gtlds/rfp-clean-19sep11-es.pdf 
 


