Resum del pla de llançament de .barcelona

1. Nexe local: pertinença a la comunitat i ús del domini segons els objectius del TLD
.barcelona
Nexe
Per registrar un nom de domini .barcelona en qualsevol etapa (és a dir, fase de
llançament o registre general), cal un nexe amb la comunitat .barcelona. 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.
Ús segons els objectius del TLD .barcelona
A més a més, cal que l'ús del nom de domini .barcelona sol·licitat:
i.

estigui generalment acceptat com a legítim; i

ii.

condueixi al benefici de la comunitat Barcelona; i

iii.

sigui proporcional al paper i a la importància del domini; i

iv.

estigui subjecte a la legislació catalana pel que fa a protecció del
consumidor, etiquetatge de productes i serveis, publicitat i
comunicació; i

v.

compleixi amb les lleis de protecció lingüística vigents; i

vi.

hagi estat registrat i fet servir de bona fe tant en el moment del registre
com a partir d'aleshores.

La fortalesa de la validació es manté en línia amb la importància del nom de domini
subjacent, suposant la percepció d'un usuari mitjà en el context d'aquest nom de
domini.

2. Fase de llançament
La fase de llançament de .barcelona començarà el 12.01.2016 12:00 UTC i acabarà el
15.03.2016 12:00 UTC.
Durant aquest període únic de 63 dies naturals, s'acceptaran cinc tipus o categories de
sol·licituds. Les sol·licituds d'aquestes cinc categories s'acceptaran simultàniament i
s'assignaran al final d'aquesta única fase de llançament de 63 dies, segons la jerarquia
de l'estatus de prioritat de cada categoria, mentre que sempre caldrà la conformitat
amb els requisits d'idoneïtat general que s'han exposat al punt 1 anterior. Cada
categoria s'assignarà en bloc (és a dir, s'acceptarà, es rebutjarà o s'enviarà al procés de
resolució d'adjudicacions) abans d'assignar qualsevol nom a la categoria següent. A
continuació, s'iniciarà un període de cinc dies per l'avaluació de possibles casos
conflictius.. El Registre Obert començarà el 21.03.2016 12:00 UTC.
Cada sol·licitud de prioritat la validarà individualment i completament l'operador del
registre. No n'hi haurà prou amb una autodeclaració. Les categories són les següents,
d'acord amb l'estatus de prioritat (que va del més alt al més baix):
Categoria de prioritat 1: Sunrise
Fase de registre per les marques validades pel TMCH.
Categoria de prioritat 2: període de registre limitat de les administracions públiques
Període de registre que permet les administracions públiques de la província de
Barcelona registrin els seus propis noms, noms de serveis públics, noms geogràfics i
noms de fites locals sobre els quals tinguin control, segons la legislació local.

Categoria de prioritat 3: període de registre de marques comercials locals
Període de registre per a marques registrades no inscrites al TMCH en vigor a l'àrea
d'influència de Barcelona (és a dir, marques registrades espanyoles, marques
registrades de la Unió Europea i marques internacionals WIPO en vigor a Espanya) i
denominacions d'origen reconegudes per la legislació internacional, catalana o
espanyola.
Categoria de prioritat 4: període de registre limitat a les entitats locals
Període de registre limitat per a altres drets, com ara noms corporatius, noms
comercials o noms registrats, incloent-hi les seves variacions i abreviatures clares,
d'entitats legals (organitzacions sense ànim de lucre, empreses, entre d'altres) amb
seu legal o que desenvolupin la seva tasca a la província de Barcelona.
Categoria de prioritat 5: registre lliure
Per a sol·licituds sense drets pre-existents.

El servei de claims de la TMCH es facilitarà fins a, com a mínim, 90 dies a partir de l'inici
del registre general, és a dir, a partir del 21.03 2016 12:00 UTC i fins al 19.06.2016
12:00 UTC.

