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1. Acceptació d'aquesta normativa de registre del llançament
Aquesta normativa de registre del llançament estableix els termes i les condicions que
regiran els registres del nom de domini .barcelona durant el període de llançament.
1.1 En presentar la sol·licitud per registrar un nom de domini .barcelona durant el
període de llançament, accepteu sotmetre-us legalment a:
a)

Aquesta normativa de llançament, així com a la normativa de registre general
de .barcelona disponible a domini.barcelona/normativa i que s'incorpora aquí
com a referència.

b)

L'acord de registre facilitat pel registrador acreditat per mitjà del qual heu
sol·licitat el vostre nom de domini .barcelona; i

c)

Qualsevol altra normativa que pugui arribar a exigir ICANN periòdicament.

1.2 En virtut d'aquest document ens manifesteu i ens garantiu que les declaracions
fetes en el vostre acord de registre davant del registrador acreditat patrocinador quant
al vostre nom de domini .barcelona són completes i exactes.
1.3 Teniu la responsabilitat única de determinar si el registre del vostre nom de domini
.barcelona i el seu ús compleixen amb aquesta normativa de registre.

2. Definicions
2.1 En aquesta normativa de registre:
a)

“Registrador acreditat” es refereix al registrador acreditat d'ICANN que ha
arribat a un acord (l'“Acord registre-registrador”) amb l'operador del registre i
que està autoritzat per registrar noms al TLD .barcelona.

b)

“Disponibilitat general" es refereix al període de registre general que comença
després de les fases de llançament, durant el qual els noms de domini
.barcelona disponibles es posaran a la disposició, generalment, de tots els
titulars que estiguin qualificats per registrar noms de domini seguint
estrictament l'ordre de sol·licitud, en virtut del procés que es descriu a la
normativa de registre general .barcelona.

c)

“Normativa de registre general .barcelona” i/o “Normativa de registre” es
refereix a la normativa disponible al web de l'operador del registre a
domini.barcelona/normativa i que s'incorpora aquí com a referència, la qual
regula el registre dels noms de domini .barcelona.

d)

“ICANN” és la Corporació per a l'Assignació de Noms i Números a Internet.
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e)

“Nom Premium” es refereix a un nom de domini .barcelona enumerat a la llista
de noms Premium que pot estar disponible per registrar-se a una tarifa
Premium o pot estar reservat inicialment per l'operador del registre per ser
subhastat o venut més endavant.

f)

“Administracions públiques” es refereix a les autoritats internacionals,
nacionals, regionals, locals i municipals i a altres departaments
governamentals; també fa referència a altres institucions públiques o entitats
pertinents amb competència a la província de Barcelona.

g)

“Sol·licitant de registre” i totes les al·lusions a “vós” fan referència a la persona
o entitat que sol·licita o que vol registrar un nom de domini .barcelona a un
registrador acreditat.

h)

“Operador del registre” i totes les al·lusions a “nosaltres” fan referència a
l'operador del registre de .barcelona, com a entitat responsable del
funcionament del TLD .barcelona, independentment de si actua directament o
mitjançant un agent autoritzat (per exemple, la Fundació puntCAT).

i)

“Nom reservat” és un nom de domini .barcelona que figura a la llista de noms
reservats que es reté sense registrar.

j)

“TLD” són les sigles en anglès de Top-Level Domain (domini de primer nivell).

3. Condicions generals i resum del llançament
3.1 Sol·licituds
Per registrar un nom de domini .barcelona durant el llançament, la sol·licitud ha de
complir:
i)

Els requisits específics d'idoneïtat establerts en aquesta normativa de
llançament per a cada categoria de llançament.

ii)

Els requisits generals d'idoneïtat i les condicions d'ús establerts a la normativa
de registre de .barcelona, que s'incorporen com a referència. En concret, per
registrar i renovar un nom de domini .barcelona, les normatives de registre
requereixen que sigueu una persona física o una entitat jurídica amb un nexe
amb la comunitat .barcelona en el moment del registre i en endavant. Aquest
nexe implica que heu d'estar vinculat a la comunitat en el moment del registre
i, a partir d'aleshores, en una activitat lingüística, cultural, turística, comercial
o d'algun altre caire que condueixi al benestar de la comunitat .barcelona.

iii) Sense perjudici d'altres requisits, les accions del titular a la comunitat
.barcelona, així com l'ús que aquest faci del nom del domini registrat, han de
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ser:
i)

generalment acceptades com a legítimes;

ii)

beneficioses per a la causa i els valors de la comunitat .barcelona;

iii) en consonància amb la tasca i la importància del nom del domini
registrat; i
iv) de bona fe en el moment del registre i en endavant.
Els sol·licitants de registre han de declarar l'ús que pretenen fer del nom de domini
registrat. Una declaració falsa de la intenció d'ús és un indicador de mala fe i podria
implicar la suspensió del nom de domini.
Després del registre i al llarg de tota la vida del nom de domini .barcelona, heu de ser
capaç de demostrar que us poden ser aplicables qualsevol dels aspectes esmentats
anteriorment. El nexe amb la comunitat està subjecte a una validació posterior
mitjançant un programa de compliment que es basa en els mateixos criteris en què es
fonamenta el TLD.
La fortalesa de la validació ha d'estar en consonància amb la importància del nom del
domini subjacent, basant-se en el supòsit d'allò que un usuari mitjà raonablement faria
en el context d'aquest nom del domini.
La normativa de registre general .barcelona s'aplicarà a tots els aspectes del vostre
registre, encara que no estiguin específicament contemplats en aquesta normativa de
llançament.

3.2 Dates
La fase de llançament de .barcelona s'iniciarà el 12.01.2016 a les 12:00 UTC i finalitzarà
el 15.03.2016 a les 12:00 UTC. Aquesta fase vindrà seguida d'un període de reflexió de
cinc dies abans de començar el període de disponibilitat general, el 21.03.2016. Durant
aquest termini únic de 63 dies naturals, s'acceptaran cinc categories de sol·licituds:
quatre categories per als titulars amb drets anteriors i una categoria addicional per a
les sol·licituds sense drets anteriors (Landrush). Les sol·licituds de les 5 categories
s'acceptaran de manera simultània i s'assignaran al final de la fase de llançament,
d'acord amb la jerarquia de prioritats de cada categoria. Per tant, cada categoria estarà
completament assignada (és a dir, acceptada, rebutjada o enviada a la resolució de
disputes) abans no s'assigni cap nom de la categoria següent. Cada reclamació de
prioritat la validarà l'operador del registre de manera individual i exhaustiva. Les
autodeclaracions no es consideraran suficients. Les categories són les següents, d'acord
amb la condició de prioritat (de màxima prioritat a mínima prioritat):
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Categoria/Prioritat

*Durada

Resum

1. Sunrise

Del 12.01.2016 12:00 Data límit del període Sunrise per
UTC
a les marques validades per la
al
TMCH.
15.03.2016 12:00 UTC

2. Període de registre
limitat
a
les
administracions
públiques

Del 12.01.2016 12:00
UTC
al
15.03.2016 12:00 UTC

Període de registre limitat que
permet que les administracions
públiques de la província de
Barcelona registrin:
i)

els seus noms (incloses les
seves variacions evidents i/o
les abreviatures);

ii) els noms dels serveis públics
en línia o fora de línia;
iii) els noms geogràfics i els noms
de llocs de referència locals;
iv) els mateixos noms de domini
que ja hagin registrat en altres
TLD i que s'utilitzin de manera
efectiva; i
v) les seves marques registrades.
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3. Període de registre Del 12.01.2016 12:00 Període de registre limitat que
limitat a les marques UTC
permet que les entitats jurídiques
locals
al
registrin:
15.03.2016 12:00 UTC
Marques no validades per la
TMCH amb efecte a l'àrea
d'influència de Barcelona (és a dir,
marques registrades espanyoles,
marques registrades de la Unió
Europea i marques internacionals
de l'OMPI en vigor a Espanya) i
denominacions
d'origen
reconegudes per la legislació
internacional,
catalana
o
espanyola.

4. Període de registre Del 12.01.2016 12:00
limitat a entitats locals UTC
al
15.03.2016 12:00 UTC

Període de registre limitat que
permet que les entitats jurídiques
locals amb domicili social o lloc de
treball ubicat a la província de
Barcelona registrin:

- els seus noms corporatius i/o

comercials,
incloses
les
variacions i/o abreviatures
evidents; i

- els mateixos noms de domini

que ja hagin registrat en altres
TLD i que s'utilitzin de manera
efectiva

5. Període de registre Del 12.01.2016 12:00
limitat de Landrush
UTC
al
15.03.2016 12:00 UTC

Termini durant el qual qualsevol
part interessada té l'oportunitat
de presentar una o més
sol·licituds per registrar noms de
domini .barcelona que no hagin
estat assignats prèviament en les
categories 1 a 4 esmentades
abans, o que hagin estat reservats
per l'operador del registre.

7

Registre Obert

21.03.2016 12:00 UTC

Servei de notificació de Del 21.03.2016 12:00
reclamacions
de UTC
marques
al
19.06.2016 12:00 UTC

Període de registre general
continuat que comença després
de les fases de llançament i durant
el qual qualsevol persona física o
jurídica pot registrar noms de
domini disponibles que acabin
amb
.barcelona,
seguint
estrictament l'ordre de sol·licitud,
en el marc del procés descrit a la
normativa
de
registre
de
.barcelona.
Període durant el qual el
registrador acreditat està obligat a
notificar a tots els sol·licitants
potencials d'un nom de domini
que intentin registrar un nom del
domini que coincideix amb el
Registre de marques verificat per
la
Trademark
Clearinghouse
("Notificació de reclamacions") i la
Trademark
Clearinghouse
comunicarà els noms registrats
("NORNs" per les seves sigles en
anglès)
als
propietaris
de
marques.

IMPORTANT: L'operador del registre es reserva el dret de revisar o ampliar el programa
de qualsevol de les categories de llançament indicades abans a la seva única discreció.
Tanmateix, el període Sunrise durarà un mínim de 60 dies i el Servei de notificació de
reclamacions de marques estarà en vigor com a mínim mentre duri el període
Landrush i els primers 90 dies de Registre Obert.
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4. Categoria de prioritat 1: Sunrise
4.1 Requisits d'idoneïtat i de selecció del nom en el període Sunrise
Aquesta categoria és per a les marques registrades per la TMCH: propietaris registrats,
llicenciataris o cessionaris de marques comercials verificats per la Trademark
Clearinghouse (TMCH);
Aquests requisits s'afegeixen al del nexe amb la comunitat .barcelona, tal com està
definit al punt 3.1 descrit abans, així com a qualsevol altre requisit general aplicable a
tots els registres de .barcelona, com estableix la normativa de registre de .barcelona.
No se sol·licitarà cap altre requisit (per exemple, classe de marca registrada).

4.2 Validació
Marques registrades per la TMCH: L'operador del registre només registrarà el nom del
domini sol·licitat en la mesura que:
a)

el nom del domini compleixi els criteris generals d'idoneïtat establerts a la
normativa de registre de .barcelona;

b)

el nom del domini es correspongui exactament amb una marca validada, a
petició del sol·licitant, per la Trademark Clearinghouse per a serveis Sunrise;

c)

es presenti un arxiu SMD en el moment de la sol·licitud;

d)

la sol·licitud coincideixi amb una etiqueta que ha de contenir l'arxiu SMD;

e)

el nom de domini estigui disponible.

No se sol·licitarà cap altre requisit (per exemple, jurisdicció, classe de marca o
presència local).
4.3 Durada
El període Sunrise durarà seixanta-tres (63) dies naturals i s'executarà en paral·lel amb
la resta de fases de llançament.

4.4 Resolució de sol·licituds duplicades
En cas que hi hagi més d'una sol·licitud apta per al mateix domini en aquesta categoria,
la disputa es resoldrà a través d'un procés de subhasta. No s'aplicarà cap altre criteri de
resolució de la disputa.

4.5 Normativa de resolució de disputes en el període Sunrise
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Les assignacions i els rebuigs de noms de domini sota aquesta categoria del període
Sunrise de la TMCH podran ser impugnats a través de la normativa de resolució de
disputes en el període Sunrise (SDRP, per les seves sigles en anglès), que es pot
consultar al lloc web de l'operador del registre.

5. Categoria de prioritat 2: període de registre limitat a administracions públiques
Aquesta categoria és per a les administracions públiques amb competències a la
província de Barcelona. Només els sol·licitants que acreditin aquest aspecte específic
tindran permís per registrar noms amb subjecció als requisits d'idoneïtat i de selecció
del nom que s'estableixen a continuació.

5.1 Requisits d'idoneïtat i de selecció del nom
Les administracions públiques amb competències a la província de Barcelona poden
registrar:
i)

els seus noms (incloses les seves variacions i/o les abreviatures evidents);

ii) els noms dels serveis públics en línia i fora de línia;
iii) els noms geogràfics i els noms de llocs locals d'interès;
iv) els mateixos noms de domini que ja hagin registrat en un altre TLD i que
s'utilitzin de manera efectiva; i
v) les seves marques comercials registrades.

Les administracions públiques tenen dret específicament a registrar els noms dels
serveis públics sobre els quals tinguin responsabilitats específiques. Això inclou, com a
mínim, els serveis següents:

-

Ordre públic i seguretat pública.

-

Afers públics i relacions institucionals.

-

Salut pública.

-

Taxació, desenvolupament i promoció econòmica.

-

Instal·lacions públiques.

-

Transport.
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-

Urbanisme i protecció del medi ambient.

-

Cultura i educació.

-

Participació ciutadana.

-

Turisme.

-

Noms geogràfics per a qualsevol àmbit administratiu (per exemple, províncies,
ciutats, districtes, barris o carrers), llocs d'interès locals i altres noms
emblemàtics i rellevants a escala local sobre els quals les administracions
públiques esmentades al punt 2.1 f) anterior siguin l'autoritat competent
d'acord amb la llei local, incloses les seves variacions i abreviatures evidents.

L'operador del registre només registrarà el nom de domini sol·licitat en la mesura que
aquest nom del domini:
i)

compleixi els criteris generals d'idoneïtat establerts a la normativa de registre
general .barcelona;

ii)

compleixi els requisits específics d'idoneïtat i de selecció del nom establerts a
la clàusula 3.1 anterior; i

iii) estigui disponible.

5.2 Validació
El procés de validació serà efectuat pel Registre. Qualsevol sol·licitant que declari
idoneïtat per a la seva consideració en aquesta categoria es contrastarà amb la llista de
recursos disponibles per al públic.

5.3 Durada
El període de registre limitat d'interès públic durarà seixanta-tres (63) dies naturals i
s'executarà en paral·lel amb la resta de fases de llançament.

5.4 Resolució de sol·licituds duplicades
En cas que hi hagi més d'una sol·licitud apta per al mateix domini en aquesta categoria,
la que provingui de l'Ajuntament de Barcelona o de qualsevol dels seus departaments

11

i/o d'empreses propietat de l'Ajuntament o en les quals tingui participació prevaldrà
sobre qualsevol altra sol·licitud. En cas que la disputa sigui entre dues o més sol·licituds
que provinguin d'administracions públiques que no siguin l'Ajuntament de Barcelona o
qualssevol dels seus departaments o empreses, la disputa es resoldrà de la manera
següent:

i)

Per als noms de domini que siguin:
a)

Noms de domini d'àmbit geogràfic: els noms de domini que estiguin
associats de manera inequívoca amb qualsevol entitat administrativa o lloc
d'interès rellevant a la zona d'influència de Barcelona.

b)

Noms de domini relacionats amb una instal·lació o servei públics: els noms
de domini que estiguin associats de manera inequívoca amb activitats
efectuades en el marc d'un servei públic, sigui per una administració
pública o una entitat privada en col·laboració amb una administració
pública.

L'administració pública que tingui l'àmbit i la competència més
directament relacionats amb l'àmbit geogràfic o la instal·lació o el servei
públic del nom del domini impugnat serà la que s'assignarà al registre del
nom del domini.

ii)

Quan i) no sigui aplicable a causa de la impossibilitat de determinar, sense cap
dubte raonable, l'administració pública més rellevant, i cap dels altres noms de
domini no encaixi amb cap de les dues disposicions anteriors, llavors s'aplicarà
el procés següent:
ι.

Acord entre els sol·licitants
sol·licitud).

(retirada i devolució del cost de la

ιι.

Si no hi ha acord, s'oferirà a les parts la mediació, l'arbitratge o la
selecció a l'atzar (si tots els contendents hi estan d'acord).

ιιι. Subhasta, com un desempat d'últim recurs, si no s'assoleix un acord
amb cap dels mecanismes indicats anteriorment.
5.5 Prioritat
Les sol·licituds aptes en aquesta categoria s'assignaran amb prioritat sobre les
sol·licituds aptes de prioritat 3 i 4 i Landrush.
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5.6 Impugnacions dels noms de domini assignats o rebutjats en aquesta categoria
Les assignacions i els rebuigs dels noms de domini sota aquesta categoria poden ser
impugnats a través de la normativa d'idoneïtat i reconsideració en la resolució de
disputes establerta per la normativa de registre.

6. Categoria de prioritat 3: període de registre limitat a marques locals
6.1 Requisits d'idoneïtat i de selecció del nom
Aquesta categoria és per a marques registrades no validades per la TMCH amb
efecte a l'àrea d'influència de Barcelona tramitades el 13 de juny de 2012 o amb
anterioritat i concedides el 8 de juliol de 2015 o amb anterioritat, i vigents en el
moment de la sol·licitud del nom de domini. En aquesta normativa de
llançament, “marques registrades locals” fa referència a:

- Marques registrades espanyoles registrades a l'Oficina espanyola de
patents i marques.

- Marques registrades de la UE registrades a l'Oficina per a
l'harmonització del mercat intern, “OHIM”.

- Marques registrades internacionals OMPI vigents a Espanya d'acord
amb el sistema de Madrid.

- Denominacions d'origen protegides i denominacions d'origen
protegides reconegudes per la legislació europea, espanyola o catalana.
S'apliquen el nexe amb la comunitat i altres requisits generals aplicables a tots els
registres .barcelona, segons el que s'estableix al punt 3.1 esmentat anteriorment. No
se sol·licitarà cap altre requisit (per exemple, classe de marca comercial).

6.2 Validació
Les sol·licituds d'aquesta categoria es validaran de manera individualitzada tant per
l'operador del registre com per la Fundació puntCAT com a agent de l'operador del
registre.
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6.2.1 Validació de les marques registrades
Verificació de les dades de registre i del seu estat en les bases de dades
públiques en línia:
Les marques locals es verificaran de manera individual amb l'ajut de les eines
de cerca disponibles en línia:

- Base de dades de l'OEPM, disponible a:
http://www.oepm.es/gl/signos_distintivos/index.html.

Aquesta eina de cerca permet accedir a la base de dades de marques oficial
de l'OEPM, que conté els tres tipus de marques comercials locals disponibles
en virtut d'aquest programa (és a dir, marques comercials espanyoles,
marques comercials de la Unió Europea i marques internacionals que
designen Espanya);

6.2.2 Validació de les denominacions d'origen
Les denominacions d'origen es verificaran individualment amb l'ajut de la
base de dades de la DOOR que es pot consultar a:
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html
a la base de dades oficial que manté la Comissió Europea i que conté totes les
DOP, IGP i ETG de la UE. La cerca es pot fer per país en el cas d'aquelles que
s'hagin creat sota els reglaments de la UE. També a les bases de dades que
mantingui qualsevol altra font rellevant, com poden indicar les autoritats
europees, espanyoles o catalanes.

6.3 Durada
El període de registre limitat a les marques comercials locals durarà seixanta-tres (63)
dies naturals i s'executarà en paral·lel amb la resta de les fases de llançament.

6.4 Resolució de sol·licituds duplicades
Un procés de subhasta determinarà la resolució en cas de que hi hagi més d'una
sol·licitud.
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6.5 Prioritat
Les sol·licituds aptes en aquesta categoria s'assignaran amb prioritat sobre les
aplicacions aptes de prioritat 4 i Landrush.

6.6 Impugnacions dels noms de domini assignats o rebutjats en aquesta categoria
Les assignacions i els rebuigs dels noms de domini sota aquesta categoria poden ser
impugnats a través de la normativa d'idoneïtat i reconsideració en la resolució de
disputes establerta per la normativa de registre, que està disponible a la pàgina web de
l'operador del registre.

7. Categoria de prioritat 4: període de registre limitat a entitats locals
7.1 Requisits d'idoneïtat i de selecció del nom
Aquesta categoria és per a les entitats locals amb domicili social o lloc de treball ubicat
a
la
província
de
Barcelona.
Aquestes entitats podran sol·licitar, entre d'altres:

- els seus noms corporatius i/o comercials, incloses les seves variacions i/o
abreviatures evidents; i

- els mateixos noms de domini que ja hagin registrat en altres TLD i que s'utilitzin
de manera efectiva.

7.2 Validació
Les sol·licituds d'aquesta categoria es validaran de manera individualitzada tant per
part de l'operador del registre com per la Fundació puntCAT com a agent de l'operador
del registre.

7.3 Durada
El període de registre limitat a les entitats locals durarà seixanta-tres (63) dies naturals i
s'executarà en paral·lel amb la resta de les fases de llançament.

7.4 Resolució de sol·licituds duplicades
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Un procés de subhasta determinarà la resolució en cas de sol·licituds duplicades.

7.5 Prioritat
Les sol·licituds aptes sota aquesta categoria s'assignaran amb prioritat sobre les
sol·licituds aptes de Landrush.

7.6 Impugnacions dels noms de domini assignats o rebutjats en aquesta categoria
Les assignacions i els rebuigs dels noms de domini sota aquesta categoria poden ser
impugnats a través de la normativa d'idoneïtat i reconsideració en la resolució de
disputes establerta per la normativa de registre, que està disponible a la pàgina web de
l'operador del registre.

8. Categoria de prioritat 5: Període Landrush (noms sense drets de prioritat)
8.1 Idoneïtat i selecció del nom
Durant el període Landrush, qualsevol part interessada pot presentar una o més
sol·licituds per a qualsevol nom del domini que:
i)

compleixi els criteris generals d'idoneïtat establerts a la normativa de registre
general .barcelona, i que

ii)

no hagi estat reservat o concedit per l'operador del registre en el context de
qualssevol altres categories de llançament.

8.2 Durada
El període Landrush durarà seixanta-tres (63) dies naturals i s'executarà en paral·lel
amb la resta de les fases de llançament.

8.3 Resolució de sol·licituds duplicades
Un procés de subhasta determinarà la resolució en cas de sol·licituds duplicades.

8.4 Prioritat
Les sol·licituds aptes en aquesta categoria s'assignaran amb prioritat sobre les
sol·licituds aptes rebudes durant el Registre Obert.
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8.5 Impugnacions dels noms de domini assignats o rebutjats en aquesta categoria
Les assignacions i els rebuigs dels noms de domini en aquesta categoria poden ser
impugnats a través de la normativa d'idoneïtat i reconsideració en la resolució de
disputes establerta per la normativa de registre.

9. Compliment dels requisits d'idoneïtat i selecció del nom
L'operador del registre pot rebutjar, revocar o eliminar en qualsevol moment qualsevol
sol·licitud o registre d'un nom del domini resultant si es comprova que el sol·licitant no
compleix algun dels requisits d'idoneïtat i/o de selecció del nom requerits per a cada
una de les categories esmentades anteriorment, sense que el sol·licitant o el titular
tinguin dret a cap tipus de reemborsament o compensació a causa del rebuig, la
revocació o l'eliminació.
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