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http://www.eurid.org

Dominis “.eu” i “.cat” 

Els ciutadans, les empreses i tots els  organismes de la Unió Europea poden tenir 
de forma immediata el domini ".eu" afegit al seu nom per a les adreces de Internet 
i de correu electrònic. En el mes de maig de 2003 la Comissió Europea  va 
seleccionar EURid, un consorci d’organitzacions belgues, italianes i sueques, com a 
organització privada encarregada de la gestió i explotació del nou domini de primer 
nivell “.eu”. Aquesta organització, anomenada el Registre, facilita a la seva pàgina 
tota la normativa administrativa sobre cóm registrar noms de domini.  
 
Els més de 750 registres habilitats en els 25 països de la UE per a la inscripció dels 
nous noms es van obrir, en una primera fase, el 7 de desembre de 2005. En 
aquesta primera etapa, que es va acabar el passat dilluns dia 6 de febrer, només 
podien sol·licitar aquest domini les institucions públiques i els titulars de marques 
registrades. Ara, a la fase II que acaba el 6 d’abril, s’atendran les sol·licituds 
d’aquells qui vulguin fer valer un altre tipus de drets anteriors, per exemple, noms 
d’empreses i/o noms artístics. A la fase III (a partir del 7 de abril de 2006) el 
registre serà completament lliure. Aquí podeu trobar tota la informació. 
 
A Catalunya, el domini “.cat” inicia també la primera fase de pre-registre demà 
dilluns dia 13, i fins el dia 21 d’abril, per a institucions directament relacionades 
amb la promoció de la llengua i la cultura catalanes. 
Del 20 febrer al 21 d'abril es reserva a entitats de tot tipus amb presència en català 
a Internet. I en una tercera fase (del 20 de febrer al 23 d'abril) es reservarà a les 
més de 68.000 persones, entitats i empreses que es van adherir a la campanya de 
suport a la candidatura del “.cat.”. Tant en Toni com jo la vam signar. Però la 
signatura més important la va posar José Montilla com a Ministre d’Indústria que, 
en una carta a l’ICANN, l’organisme que reconeix dominis d’Internet a nivell 
mundial, va manifestar que el Govern espanyol no tenia cap inconvenient per al 
reconeixement del domini “.cat”. 
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