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POLÍTICA DE REGISTRE DE DOMINIS .CAT 
 

A fi de completar el procés de registre, cal que llegiu i accepteu totes les condicions i 
termes següents. 

TERMES I CONDICIONS 
 

1. Definicions 
"Vosaltres" i "el Vostre" es refereix a l'individu o l'entitat que vol registrar un nom de 
domini .CAT o un registre defensiu (tal i com es defineix més endavant). 

"Nosaltres" i "el Nostre" es refereix a la Fundació puntCAT ("Registre"), amb domicili al 
Carrer Aribau 230-240, 7a planta, Despatx M, 08006 Barcelona (Catalunya, Espanya, UE), 
l'entitat responsable de gestionar i operar el registre .cat TLD. 

"Dades de registre" es refereix al conjunt de dades personals i informació que s'ha de 
proporcionar al Registre per poder registrar vàlidamant un nom de domini .cat. 

"Política de Registre" es refereix a aquesta Política de Registre de Noms de Domini .cat. 

"Registrador" es refereix a l'entitat que presenta la sol·licitud .cat en nom vostre, i que 
està acreditada pel Registre per crear, modificar, actualitzar i eliminar noms de domini 
a la base de dades .cat. 

"ICANN" significa Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, l'entitat que 
ha seleccionat a la Fundació puntCAT com a Registre per al TLD (domini de primer nivell) 
.cat. 

 

2. Abast de les Polítiques de Registre 
2.1. Aquesta Política de Registre expresa les Nostres obligacions envers Vosaltres i les 
Vostres obligacions envers Nosaltres en relació amb el Vostre ús dels nostres serveis de 
Registre. Hi ha disponibles per a persones i entitats qualificades els següents tipus de 
registres dins del Domini de Primer Nivell .cat: 

• Noms de Domini Registrats (o sigui, Noms de Domini .CAT); 

• Registres Defensius (o sigui, registres concedits als Titulars l'objectiu dels quals 
sigui impedir que un tercer pugui registrar una marca registrada exactament 
igual o qualsevol variació d'una marca registrada. 

el registre de la qual no resoldrà dins del sistema de noms de domini. 

2.2. Per registrar un nom de domini .CAT, declareu que sou part de la comunitat 
lingüística i cultural catalana en els termes que s'especifiquen a l'Especificació 12 del 
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contracte amb ICANN que es pot trobar a  

https://www.icann.org/sites/default/files/tlds/cat/cat-agmt-html-08oct15-en.htm 

i que s'incorporen en aquesta Política com a referència. En cas que no compliu el que 
s'estipula, el Registre podria suspendre o cancel·lar el nom de domini registrat després 
del seu registre. 

3. Compliment de la Política 
3.1 El registre del nom de domini implicarà l'acceptació de les Polítiques. Després de 
l'acceptació , els termes i les condicions seran vinculants per a ambdues parts. 
Certifiqueu que accepteu aquestes Polítiques a través d'un registrador .CAT acreditat. 

3.2 El Registre podrà esmenar aquest Contracte en qualsevol moment, i la vostra 
continuïtat en l'ús del nom de domini, entès com la presència del vostre nom dins del 
nostre sistema, implicarà l'acceptació de les noves condicions. La versió actual de les 
Polítiques es pot trobar a:  

http://fundacio.cat/ca/domini/sobre-el-cat/normativa 

4. Dades de Registre i Privacitat 
 
Aquesta Secció us informa del tractament de les vostres Dades de Registre d'acord amb 
les polítiques d'ICANN i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió 
Europea, així como de qualsevol altra normativa aplicable. 

Responsables 

ICANN, el Registre, el Vostre Registrador i, en cas de ser-hi, el Vostre revenedor, som els 
Responsables conjunts (o Encarregats del tractament quan sigui aplicable) del 
processament de les Vostres Dades de Registre, tal i com es descriu en aquesta Secció. 
Els principals motius pel processament inclouen, entre d'altres, el manteniment de la 
operativa del vostre Nom de Domini, la seva possible transferència, i la informació 
necessària per l'eina de Whois.  

El paper d'ICANN, una entitat sense ànim de lucre de California, Estats Units, és el 
d'establir les politiques que afecten al tractament i publicació de les vostres Dades, així 
com de regular i garantir que el sistema dels Noms de Domini sigui segur i estable.  

Pots trobar més informació d'ICANN aquí:  

http://icann.org 

ICANN ens requereix contractualment tant a Nosaltres com al vostre Registrador perquè 
processem les vostres Dades Personals i que apliquem les polítiques que regulen 
aquestes obligacions que, en part, són polítiques establertes per la comunitat d'ICANN. 
ICANN també requereix a totes les parts implicades contractualment informació regular 
sobre el compliment d'aquestes polítiques.  

https://www.icann.org/sites/default/files/tlds/cat/cat-agmt-html-08oct15-en.htm
http://fundacio.cat/ca/domini/sobre-el-cat/normativa
http://icann.org/


 
 

Fundació puntCAT - C.Aribau 230-240, 7a planta, despatx M - 08006 Barcelona 3 

El paper del Registrador, o, en el seu cas, del revenedor, és el d'oferir als Titulars de 
Noms de Domini el registre dels noms, així com el d'altres serveis relacionats. D'acord 
amb els requisits establerts per ICANN, les Dades de Registre han de ser processades pel 
Registrador i posteriorment transferides al Registre.  

El paper del Registre és el de mantenir el repositori central de tots els registres de Noms 
de Domini .cat i el de permetre la resolució d'aquests noms al Sistema de Noms de 
Domini (en anglès, DNS). El Registre no ofereix el registre de Noms de Domini 
directament.  

Ens podeu contactar aquí:  

Fundació puntCAT 
C./ Aribau 230-240, Planta 7a, Despatx M 
Barcelona (Catalunya) 
Phone: +34 936 750 354 
E-Mail: dpd@domini.cat 
 

Les dades que tractem. Dades de Registre 

En tant que domini comunitari tenim disposicions específiques per les vostre Dades de 
Registre. Les Dades de Registre són el conjunt de dades contingudes en aquesta Secció, 
incloent les dades de tots els contactes, així com de la intenció d'ús.  

Els Registradors recullen les següents dades per després transferir-les a Nosaltres.  

- Nom de Domini  
- Servidors de Nom 
- Nom del Titular  
- Organització  
- Carrer  
- Ciutat  
- Codi Postal  
- Província  
- Estat  
- Telèfon  
- Extensió de telèfon  
- Fax  
- Extensió de Fax 

 
Els mateixos elements que es recullen del Titular de domini es recullen també dels 
contactes Administratiu i Tècnic. També del contacte de Facturació, tot i que aquest 
darrer és opcional.  

- Intenció d'ús: A més, heu de proporcionar la intenció d'ús pel vostre Nom de 
Domini. 
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Base legal per la recollida  

La base legal per la recollida de les vostres Dades és l'Art. 6.1.b) del RGDP. Pel Titular del 
domini i la intenció d'ús és atenent a l'execució de les Polítiques de Registre del Nom de 
Domini d'acord amb els requisits específics d'eligibilitat i per la validació posterior al 
registre; pel contacte Administratiu és per tal de permetre les gestions del Nom de 
Domini, com les transferències, i per motius de supervisió de compliment de la 
normativa; pel contacte Tècnic és per habilitar el contacte per motius tècnics.  

Quan dades de terceres parts són recollides, p.ex. quan el Titular, i els contactes 
Administratiu i/o Tècnics són diferents de la persona o persones que proporcionen al 
Registrador les dades, el Registrador és responsable d'informar a aquelles terceres parts 
respecte els elements d'aquesta Política de Registre, incloent-ne les previsions de 
privacitat.  

ICANN, el Registre, el Registrador, i, quan escaigui, el revenedor, són Responsables de 
les dades.  

Transferència de dades al Registre  

També requerim al Registrador la transferència de les Dades de l'apartat anterior. La 
base legal per això és l'article 6.1.f) del RGPD, ja que tenim un interès legítim en 
identificar i investigar models de conducta que puguin vulnerar la normativa, 
proporcionar informació en relació a disputes sobre la titularitat del domini, i en operar 
un repositori central de dades dels titulars.  

Per aquesta activitat de tractament, ICANN i el Registre som els Responsables de les 
dades, i el Registrador l'encarregat.  

Processament de dades per terceres parts  

Fem servir els serveis de CORE Association (entitat radicada a Suïssa) com a proveïdor 
de serveis tècnics de back-end pel Registre de dominis, que és Encarregat del tractament 
del tractament de les vostres Dades. 

El Registre també és Encarregat del tractement de les vostre Dades per transmetre-les 
a un agent de dipòsits (Escrow Agent) tal i com requereix ICANN (Responsable del 
tractament) i les dades poden ser transferides a un Operador d'Emergència (EBERO) 
indicat per ICANN en cas de suspensió d'activitats del Registre.  

Publicació de les dades 

El Registre no publicarà les vostres Dades al whois o les farà públiques excepte en els 
casos següents:  

La transferència de les vostres dades només es donarà si hi ha una base legal suficient 
per aquesta transferència, que serà avaluada cas a cas. La base legal pot ser l'article 
6.1.b) (en cas d'UDRP o d'URS), l'article 6.1.c) (en cas de sol·licituds d'autoritats 
públiques competents) o l'article 6.1.f) (base legal en l'interès legítim d'una tercera part) 
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Fins que ICANN adopti un model d'acreditació per tramitar les sol·licituds, totes es 
tractaran individualitzadament pel Registre. 

Període de retenció de les dades 

Les Dades de Registre s'esborraran des del moment en que el motiu pel seu tractament 
ha quedat sense efecte. Les dades tractades pel Registre s'esborraran en el moment en 
que caduquin els períodes de retenció imposats per les lleis. El Registre donarà 
compliment als articles 17 i 18 del RGPD.  

ICANN pot imposar alguns d'aquests períodes de retenció. Les Dades de Registre poden 
haver de ser mantingudes durant un període d'un (1) any després de que el domini hagi 
estat esborrat.  

Drets 

Podeu exercir els drets següents:  

- Dret d'accés de l'interessat. Art. 15 RGPD;  
- Dret a la rectificació. Art. 16 RGPD. Les modificacions poden ser sol·licitades al 

vostre Registrador, o, en el seu cas, al vostre revenedor, ja que el Registre no pot 
executar aquesta rectificació per sí mateix;  

- Dret a la supressió. Art. 17 RGPD. La supressió de les dades pot donar lloc a la 
cancel·lació del vostre Domini;  

- Dret a la limitació del tractament. Art. 18 RGPD;  
- Dret a la portabilitat de les dades. Art. 20 RGPD;  
- Dret d'oposició. Art. 21 GDPR. 
 

Teniu dret a iniciar un procés de queixa davant l'Autoritat de Protecció de Dades 
respecte al processament que puguem fer de les vostres Dades. 

Correcció de les vostre Dades 

Us comprometeu a corregir i actualitzar immediatament les vostres Dades durant el 
període de registre del vostre Nom de Domioni si en cap moment deixen de ser 
correctes.  

Tractament de les vostre Dades 

Només tractarem les vostres Dades d'acord amb la normativa aplicable de protecció de 
dades i adoptarem totes les mesures tècniques i organitzatives per de protegir les 
vostres Dades de possibles pèrdues, usos incorrectes, accesos, modificacions o 
publicacions no autoritzades i del seu esborrament. Adoptarem així mateix qualsevol 
mesura de seguretat requerida legalment.  

5. Agents 
Accepteu que encara que qualsevol persona accepti aquesta Política en el vostre nom, 
en forma d'agent, en qualsevol cas sereu Vosaltres considerats la part principal segons 
tots els termes i condicions estipulats, inclosa la normativa de resolució de conflictes. 
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6. Normativa sintàctica 
Accepteu que el Nom de Domini Registrat compleix les normes sintàctiques establertes 
per ICANN i que no està format per cap dels noms reservats establerts per nosaltres. 
Accepteu que un nom de domini registrat que contravingui les normes sintàctiques o els 
noms reservats pot ésser cancel·lat. En cap cas Nosaltres no serem responsables 
d'aquesta cancel·lació. 

7. Resolució de Conflictes 
Accepteu que, si el Vostre ús dels Nostres serveis de registre de noms de domini és 
impugnat per un tercer, se sotmetrà als procediments iniciats sota la Normativa de 
Resolució de Conflictes sobre Requisits d'Admissibilitat (ERDRP), així com a les altres 
Normatives de reoslució de disputes que pugui determinar el Registre. Aquestes 
normatives s'incorporen en aquest Contracte per a referència i es poden trobar a:  

http://fundacio.cat/ca/domini/sobre-el-cat/normativa 

Accepteu acatar les decisions preses en relació amb el nom de domini o registre defensiu 
com a conseqüència dels procediments iniciats sota la Normativa de Mediació del 
Registre, la Normativa de Resolució de Conflictes sobre Requisits d'Admissibilitat 
(ERDRP), així com a les altres Normatives de reoslució de disputes que pugui determinar 
el Registre, incloent el possible bloqueig o cancel·lació del nom de domini o del registre 
defensiu. Aquestes normatives poden estar subjectes a modificacions. 

Accepteu sotmetre els procediments iniciats sota la Normativa Uniforme de Resolució 
de Conflictes de Noms de Domini (UDRP) i sota la Normativa de Suspensió Ràpida (URS) 
de la ICANN. La UDRP s'incorpora en aquest Contracte per a referència i es pot trobar a:  

http://www.icann.org  

Aquesta normativa està subjecta a modificacions. 

Accepteu que, en cas de conflicte d'un Nom de Domini Registrat o Registre Defensiu 
amb un tercer, ens indemnitzareu i ens mantindreu a Nosaltres i al Registrador 
indemnes, de conformitat amb els termes i condicions establerts més avall. Si se'ns 
notifica que s'ha presentat una denúncia davant un organisme judicial o administratiu 
en relació amb l'ús que feu dels Nostres serveis de registre de noms de domini, us 
comprometeu a no realitzar canvis en les Dades de Registre del Vostre nom de domini 
o registre defensiu sense el nostre consentiment previ. Nosaltres podem no autoritzar-
vos a realitzar canvis en aquest nom de domini fins  

i. que l'organisme judicial o administratiu corresponent així ens ho ordeni, o  

ii. si Nosaltres rebem una notificació Vostra i de l'altra part que ha impugnat el 
vostre registre indicant que el conflicte ha quedat resolt. 

8. Incompliment de la Política 
Accepteu que l'incompliment de qualsevol disposició d'aquesta Política, de qualsevol 
regla o norma de funcionament del Registre o en cas de proporcionar deliberadament 

http://fundacio.cat/ca/domini/sobre-el-cat/normativa
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Dades de Registre errònies o poc fidedignes com a part del procés de registre, així com 
en cas de no actualitzar les Vostres Dades de Registre perquè siguin actuals, completes 
i correctes, o en cas de no respondre abans de quinze (15) dies naturals a la nostra 
sol·licitud d'informació en relació a la correcció dels detalls associats al registre del 
Vostre nom de domini o registre defensiu, Nosaltres podem considerar que qualsevol 
d'aquests motius és suficient per considerar un incompliment d'aquesta Política.  

En aquest cas, us faríem arribar una notificació per escrit amb una descripció de 
l'incompliment detectat. Si en quinze (15) dies naturals des de la data d'aquest avís no 
ens proporcioneu una prova raonable demostrant que no heu incomplert les obligacions 
d'aquesta Política, procediríem a l'anul·lació del Vostre registre del nom de domini o 
registre defensiu i/o a la finalització de la resta de serveis que utilitzeu del Registre, 
sense previ avís.  

No se us reemborsarà cap quantitat pagada si aquestes acciones es deriven del Vostre 
incompliment. No es disculparà cap d'aquests incompliments per part vostra pel sol fet 
que no reaccionem immediatament en resposta a aquest o a cap altre incompliment per 
part Vostra. 

9. Cancel·lació i Suspensió del Nom del Domini 
9.1. Accepteu el compliment dels requisits exposats pel Registre per tal de registrar un 
nom de domini .CAT. Aquests requisits estan inclosos en aquest Contracte per a 
referència i poden trobar-se a:  

http://fundacio.cat/ca/domini/sobre-el-cat/normativa 

En cas d'incompliment dels requisits esmentats o d'ús del nom de domini amb fins 
il·legals incloent-hi, entre d'altres, la inscripció especulativa, l'ús de mala fe o amb 
l'objectiu de perjudicar els drets de tercers, la desviació de les intencions d'ús que 
declareu en el moment de registrar el nom de domini, la transmissió massiva de 
comunicacions electròniques no sol·licitades («spam» o brossa) o qualsevol altre ús 
il·legal, accepteu que el Registre cancel·li el nom del domini emprat per a aquestes 
finalitats. 

9.2. Reconeixeu que  

i. si ens faciliteu deliberadament informació imprecisa o incorrecta, o bé 
intencionadament no actualitzeu la informació sense demora; i  

ii. no seguiu les normes d'ús establertes per ICANN i el Registre. 

això constituirà un incompliment material d'aquest Contracte, fet que ens permetrà 
cancel·lar el vostre registre. 

9.3. Enteneu i accepteu que el registre del vostre nom de domini sigui cancel·lat, suspès 
o traspassat d'acord amb qualsevol especificació o norma adoptada per ICANN o previst 
per qualsevol registrador o procediment de registre que correspongui amb una 
especificació adoptada per ICANN  

http://fundacio.cat/ca/domini/sobre-el-cat/normativa
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i. per tal de corregir errades durant el registre del nom de domini, incloent-hi entre 
d'altres la cancel·lació del nom del domini, dins un termini de quaranta-cinc (45) 
dies des del moment de registre, quan aquest hagi tingut lloc com a resultat 
d'una cancel·lació prèvia errònia; o bé  

ii. per a la resolució de conflictes sobre el nom de domini. 

9.4. Enteneu i accepteu que el Registre dugui a terme la cancel·lació o la transferència 
del vostre registre si ho considera necessari, a la seva discreció, per tal de protegir 
l'estabilitat del Registre, per complir qualsevol llei aplicable, regles o requisits 
governamentals, demandes d'intervenció per les autoritats administratives, o per tal 
d'evitar qualsevol responsabilitat, ja sigui civil o criminal. 

Enteneu que haurem de dur a terme la cancel·lació del registre del vostre nom de domini 
o registre defensiu si rebem una notificació a tal efecte emès per alguna autoritat 
competent segons la llei aplicable pertinent. 

10. Noms de Domini Internacionalitzats (IDN) 
10.1 Accepteu que en el cas que registreu un nom amb algun caràcter especial permès 
pel Registre (à; ç; é; è; í; ï; l·l; ó; ò; ú; ü) també estareu registrant l'equivalent ASCII (és a 
dir, sense aquests caràcters especials). Ambdós dominis estaran relacionats en tots els 
aspectes (contactes, servidors, ús). Però només se us carregarà el preu d'un domini. 

10.2 Reconeixeu que aquests Noms de Domini Internacionalitzats encara es troben en 
una etapa experimental i encara no els reconeixen tots els navegadors o altres 
aplicacions d'Internet. el Registre podria decidir separar en el futur les dues versions 
(ASCII i IDN) del vostre domini, i començar a cobrar per cadascun d'ells per separat en el 
moment de la renovació subseqüent. 

11. Renúncia de les Garanties 
Ens deslliguem de tota garantia de qualsevol mena, sigui explícita o implícita, inclosa 
però no limitada a les garanties implícites de comerciabilitat, idoneïtat per a una finalitat 
determinada i no violació de drets de tercers. No garantim que el(s) nostre(s) servei(s) 
compleixin els vostres requeriments, o que aquest(s) servei(s) siguin ininterromputs, 
oportuns, segurs o lliures d'error; ni oferim cap garantia pel que fa als resultats que es 
puguin obtenir de l'ús del(s) servei(s) o de la precisió o fiabilitat de qualsevol informació 
obtinguda a través del(s) nostre(s) servei(s). Enteneu i accepteu que qualsevol material 
i/o dada descarregada o obtinguda altrament a través del(s) nostre(s) servei(s), es fa a 
la vostra discreció i responsabilitat i que sereu els únics responsables de qualsevol dany 
en el vostre sistema informàtic o pèrdua de dades que resulti de la descàrrega d'aquest 
material i/o dades. No oferim cap garantia pel que fa als articles o serveis comprats o 
obtinguts mitjançant qualsevol dels nostres serveis ni de cap transacció realitzada a 
través dels mateixos serveis. Cap avís o informació, sigui oral o escrit, que obtingueu de 
nosaltres suposarà cap garantia que no estigui expressament indicada en aquest 
Contracte. En la mesura que les jurisdiccions no permeten l'exclusió de certes garanties, 
pot ser que algunes de les exclusions citades anteriorment no us siguin aplicables. 
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12. Limitació de la Responsabilitat 
12.1. Accepteu que no som responsables per  

i. qualsevol pèrdua de registre d'un nom de domini o registre defensiu per 
qualsevol motiu que no sigui causa de la nostra negligència o mala conducta 
deliberada;  

ii. demores d'accés, errors del sistema o fallades o interrupcions en el nostre 
sistema de registre;  

iii. falta de lliurament o mal lliurament de dades entre vosaltres i nosaltres;  

iv. esdeveniments més enllà del nostre control raonable;  

v. esdeveniments produïts seguint les instruccions rebudes d'ICANN;  

vi. l'aplicació de qualsevol de les normes de resolució de conflictes. 

12.2. En cap cas la responsabilitat que es derivi d'aquest Política o la demanda de tercers 
podrà excedir les quantitats que hagueu pagat efectivament al vostre Registrador per 
tal de registrar el nom de domini .CAT pertinent o Registre Defensiu. En cap cas tindrem 
cap responsabilitat per qualssevol danys indirectes, casuals o resultants, qualssevulla 
que siguin i en qualsevol aspecte de responsabilitat, incloent-hi, entre d'altres, la pèrdua 
de guanys esperats, encara que s'hagi informat de la possibilitat d'aquests danys. 

13. Indemnització 
13.1. Ens constateu i ens garantiu que, pel que sabeu, ni el registre del nom de domini 
o el registre defensiu o la manera com aquest és utilitzat directament o indirectament 
infringeixen els drets legals de cap tercera part. 

13.2. Indemnitzareu i mantindreu indemnes el Registre i els seus directors, 
responsables, empleats i agents per i contra qualssevol reclamació, pèrdues, prejudici, 
responsablitats, costos i despeses (incloent-hi minutes i despeses legals raonables) que 
puguin sorgir del -o que hi facin referència al registre del vostre nom de domini, registre 
defensiu o ús que se'n faci. Aquesta indemnització és a més a més de qualsevol 
indemnització requerida sota la normativa de resolució de conflictes. 

14. Llei aplicable i Jurisdicció 
14.1. Aquesta Política està subjecte a les lleis de Catalunya i de l'Estat espanyol. 

14.2. Qualsevol reclamació, conflicte o cap altre aspecte respecte a o que sorgeixi 
d'aquesta Política, o del seu incompliment, l'haurà de resoldre qualsevol dels jutjats del 
vostre domicili, tal com s'indica a la nostra base de dades Whois en el moment en què 
es presenti la reclamació, o els jutjats del Nostre domicili registrat (Barcelona). 

15. General 
15.1. Aquesta Política comprenen el marc normatiu de registre dels noms de dominis 
.cat, sense que  hi hagi altres pactes ni condicions tret dels documents expressament 



 
 

Fundació puntCAT - C.Aribau 230-240, 7a planta, despatx M - 08006 Barcelona 10 

incorporats per a referència. Aquesta Política substitueix qualsevol altra Contracte o 
Política anteriors que regissin la relació entre vosaltres i nosaltres. 

15.2. Si qualsevol de les Seccions d'aquesta Política és declarada nul·la o inexecutable 
per qualsevol motiu, les disposicions restants continuaran essent vàlides i executòries. 
SI algun tribunal troba que alguna disposició d'aquesta Política és nul·la o inexecutable, 
però que si es delimita aquesta disposició podria ser vàlida o executòria, 
conseqüentment aquesta disposició podrà ser escrita, interpretada i executada tal com 
hagi estat delimitada. 
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