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Els dominis al món
QUÈ ÉS UN DOMINI?
Els dominis són la manera que tenim d'identificar una pàgina web. Estan compostos de nom i extensió i
no n’hi ha dos dominis iguals.
L'extensió que fem servir per al nostre domini és determinant perquè diu moltes coses sobre la nostra
marca: en alguns casos, la localització geogràfica del negoci i, fins i tot, en el cas dels nous dominis, a
què es dedica la nostra empresa (.clinic, .restaurant, .lawyer, etc.).
La IANA (Internet Assigned Numbers Authority) registra al seu portal web totes les extensions de
dominis que hi ha al món, que es poden consultar al llistat actualitzat d’extensions. En l’actualitat, hi ha
més de 1.500 extensions de dominis de primer nivell.
Conèixer les dades estadístiques de cada tipus d'extensió t'ajudarà a escollir la que més et convingui
per al teu negoci.
🌎 Al món hi ha 366.300.000 dominis d’internet*
📈 Creixen a un ritme de més d’1 milió de registres al mes.

*A finals de 2020, segons Verisign.
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Els dominis al món
Les 10 extensions més emprades
L’extensió .com és la més emprada del món. Aproximadament el 53% dels webs de tot el món
acaben en .com. També és l’extensió amb què el públic està més familiaritzat i que genera més
confiança. A Espanya, el 39% dels dominis són .com.

*primer trimestre de 2021, Verisign

Com és que l’extensió .tk és la segona extensió més registrada del món?
El domini .tk correspon a l'arxipèlag de Tokelau, territori situat a Oceania i dependent
administrativament de Nova Zelanda. Allà viuen aproximadament 1.500 persones. Com pot ser
que hi hagi 10.000 vegades més dominis .tk que no pas habitants?
Doncs perquè Tokelau permet que qualsevol persona registri tants dominis com vulgui amb la
seva extensió de forma gratuïta. No obstant això, aquest fet fa que moltes persones amb
intencions malicioses la facin servir, de manera que el domini .tk ha adquirit mala reputació.
Els dominis .tk que ja no es fan servir o que expiren són recuperats pel Registry i el trànsit
residual es ven a empreses de publicitat. Per tant, els dominis amb extensió .tk no se
suprimeixen mai. D'aquí que hi hagi tants dominis d'aquest tipus.
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Dominis amb extensió genèrica (gTLD)
Els dominis amb extensió genèrica no tenen cap vinculació territorial.
El primer domini que es va registrar tenia una extensió genèrica. Va ser el 1985 i era
symbolics.com
🌎 Les extensions .com, .net i .org sumen 178 milions de dominis
📈 📈 Durant el primer trimestre de 2021 es van crear 11,6 milions de nous dominis amb
l’extensió .com i .net.

Les extensions genèriques més registrades

*primer trimestre de 2021, Verisign
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Dominis amb extensió territorial (ccTLD)
Els dominis amb extensió territorial corresponen a cada país o comunitat cultural. Són
importants per al SEO perquè indiquen on volem tenir presència.
🌎 Al món hi ha 156,5 milions de dominis amb extensió territorial*
📉 Això és un descens del 1,5%**

*A finals del primer trimestre de 2021 (Verisign)
**Respecte a l’últim trimestre de 2020 (Verisign)
A finals de març de 2021 hi havia 308 extensions territorials.

Les extensions territorials més registrades
🗺️ Les 10 principals extensions territorials representen el 64,3% del total de les extensions
territorials.

*primer trimestre de 2021, Verisign
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Els dominis a Espanya
A Espanya hi ha registrats al voltant de 3,5 milions de dominis.
El més registrat és el domini .es (amb una proporció de més del 50%), seguit del .com.

*Fonts:
Dominios.es
EuRid
Fundacio.cat
Fundacion PuntoGal
Fundacion .eus
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Els dominis a Espanya: L'extensió .es
El .es constitueix l’extensió territorial d’Espanya. Es troba al TOP 25 dels ccTLD
més registrats del món.
A maig de 2021, hi havia 1.978.124 dominis registrats amb l’extensió .es.
Des de la creació del .es al 1998, ha experimentat un creixement sostingut.

* Font: Red.es
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Els dominis a Espanya: L'extensió .es
Distribució geogràfica
Les comunitats autònomes on hi ha més dominis .es actius són Madrid, Andalusia i
Catalunya. Fora d'Espanya, als Estats Units, Alemanya, Regne Unit i França són els
països amb més dominis registrats amb l'extensió .es.

* Font: dominios.es
https://www.dominios.es/sites/dominios/files/2021-06/Est_May_21_ES.pdf
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Els dominis a Espanya: L'extensión .cat
La Fundacio.cat va crear el domini .cat el 2005 i va ser el primer del món concedit
per representar una comunitat lingüística i cultural. A l’actualitat, ja té més de
100.000 registres.
Creixement del domini .cat

El 6,6% dels dominis .cat es troben fora d’Espanya.
El domini.cat també es registra molt a països com França, Alemanya i Estats Units.

*Font: https://observatori.fundacio.cat/#
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Els dominis a Espanya:
L'extensió .gal y .eus
Extensió .gal
L’Associació PuntoGal es va constituir al 2006 i el 2012 va presentar la sol·licitud a
ICANN per crear el domini .gal per donar suport a la llengua i cultura gallega a
Internet. Es va fer realitat el 2013 i actualment hi ha 5.998 dominis registrats amb
l’extensió .gal.

Extensió .eus
La Fundacion PuntuEus es va constituir el 2008 i al 2021 va presentar la
candidatura per crear el domini .eus a ICANN, l’autorització de la qual va ser
concedida el 2013. El 2020 ja hi havia aproximadament 12.000 dominis .eus
registrats.

*Font: https://observatori.fundacio.cat/#
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Noves extensions de domini (new gTLD)
Són extensions de recent creació, que mostren l'activitat del teu web de forma més
precisa.
🌎 Els nous gTLD representen el 6,3% del total de dominis.
🌎 Hi ha 22,8 milions de webs amb nous gTLD al primer trimestre de 2021.
📉 Això és un descens del 12,3% comparat amb l’últim trimestre de 2020.

Hi ha més de 1170 extensions de nous gTLD. Es poden consultar a nTLDStats.

Les noves extensions més registrades
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Noves extensions de domini (new gTLD)
Noves extensions de domini amb extensió territorial
A finals de març de 2021 hi havia 47 gLTDs amb una nova extensió territorial (per
exemple, .barcelona) amb més de 1.000 dominis registrats. Aquestes extensions
representen un 1,2% dels dominis amb extensió territorial.

*Font: Verisign
A Espanya, hi ha els dominis .barcelona amb 5.259 registres i el .madrid amb 3.304.
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Les noves extensions més emprades per a l’spam
Algunes d'aquestes noves extensions s'han fet servir molt per a webs correu brossa.
Per això, els sistemes antispam poden bloquejar-les.

*xifres
del
23
de
juny
de
https://www.spamhaus.org/statistics/tlds/

2021.

Font:

spamhaus.org.
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Els dominis més cars

Comprar i vendre dominis és una pràctica poc profitosa normalment, perquè no
acostumen a ser gaire cars i perquè trobar un comprador pot costar anys. Malgrat
tot, hi ha gent que ha guanyat molts diners venent dominis.

business.com - 345 milions de dòlars

Lasvegas.com - 90 milions de dòlars

Carinsurance.com – 49,7 milions de dòlars

*xifres
del
23
de
juny
de
https://www.spamhaus.org/statistics/tlds/

2021.

Font:

spamhaus.org.
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