
 
 

 1 

	 	

Normativa	de	registre	de	.barcelona		 	

	

Definicions	

Aquesta	normativa	de	registre	exposa	els	termes	i	condicions	que	regiran	els	registres	
del	nom	de	domini	.barcelona.		En	aquesta	normativa	de	registre:	

a) “Titular	del	domini”	 i	 totes	 les	al·lusions	a	“vós”	 fa	 referència	a	 la	persona	o	
entitat	que	sol·licita	o	que	vol	registrar	un	nom	de	domini	.barcelona.	

b) “Operador	 del	 registre”	 i	 totes	 les	 al·lusions	 a	 “nosaltres”	 fa	 referència	 a	 la	
ciutat	 de	Barcelona,	 com	a	entitat	 responsable	del	 funcionament	del	 domini	
de	primer	nivell	 (TLD)	 .barcelona,	amb	 independència	de	si	actua	de	manera	
directa	o	per	mitjà	d'un	agent	autoritzat.	

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

	

1.	Acceptació	d'aquesta	normativa	de	registre	

1.1	En	sol·licitar	el	registre	d'un	nom	de	domini	.barcelona,	o	en	demanar	mantenir	o	
renovar	el	vostre	nom	de	domini,	accepteu	quedar	vinculat	legalment	per:	

a) Aquesta	 normativa	 de	 registre	 exposada	 per	 l'Ajuntament	 de	 Barcelona	 i	 la	
Fundació	puntCAT,	incloent-hi	les	possibles	modificacions	que	s'hi	introdueixin.	

b) L'acord	 de	 registre	 facilitat	 pel	 registrador	 autoritzat	 per	mitjà	 del	 qual	 heu	
sol·licitat	un	nom	de	domini	.barcelona.	i	

c) Qualsevol	altra	normativa	que	pugui	arribar	a	exigir	l'ICANN.	

	

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	 autoritzat	 quant	 al	 vostre	
nom	de	domini	.barcelona	són	completes	i	exactes.		

	

1.3	Accepteu	i	reconeixeu	que	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.		

	

1.4	El	nom	de	domini	 .barcelona	haurà	de	 ser	 conforme	a	 les	normes	de	 sintaxi	que	
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estableix	 l'ICANN	 i	 nosaltres	mateixos,	 i	 no	 constarà	de	 cap	dels	 noms	 reservats	que	
hem	 establert.	 Admeteu	 que	 un	 nom	 de	 domini	 registrat	 contrari	 a	 les	 normes	 de	
sintaxi,	 als	 noms	 reservats	 o	 a	 aquesta	 normativa	 de	 registre	 pot	 quedar	 cancel·lat	
sense	cap	reemborsament.		

	

1.5	No	podem	garantir	que	obtingueu	el	nom	de	domini	desitjat,	encara	que	una	cerca	
indiqui	que	aquest	nom	de	domini	està	disponible	en	el	moment	que	el	sol·liciteu.	

	

1.6	Admeteu	i	esteu	d'acord	en	el	fet	que	el	registre	del	nom	de	domini	.barcelona	que	
trieu	no	confereix	immunitat	a	l'objecció	de	registre	o	l'ús	del	nom	de	domini,	tal	com	
s'exposa	a	la	clàusula	5	a	continuació.	
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2.	Requisits	d'idoneïtat	

2.1	 Nexe	 amb	 la	 comunitat	 .barcelona.	 Per	 registrar	 i	 renovar	 un	 nom	 de	 domini	
.barcelona,	 heu	 de	 ser	 una	 persona	 o	 entitat	 legal	 amb	 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	benefici	de	la	comunitat	.barcelona.	Els	
sol·licitants	 de	 registre	 han	 d'exposar	 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.		

	

2.2	Noms	geogràfics.	No	podeu	 registrar	noms	geogràfics	de	 cap	 subdivisió	de	 l'àrea	
d'influència	de	Barcelona,	fites	locals	ni	cap	altre	nom	emblemàtic	o	rellevant	des	del	
punt	de	vista	local	de	l'àrea	d'influència	de	Barcelona,	incloent-hi	les	seves	variacions	i	
abreviatures	clares.	

	

2.3	Noms	d'autoritats	públiques	i	serveis	públics.	No	podeu	registrar:		

a) Noms	 d'autoritats	 públiques	 de	 cap	 nivell	 amb	 competència	 sobre	 l'àrea	
d'influència	 de	 Barcelona	 segons	 la	 legislació	 local	 pertinent,	 incloent-hi	 les	
seves	 variacions	 i	 abreviatures	 clares	 i	 altres	 termes	 d'ús	 comú	 que	 els	
descriguin	(per	exemple,	ajuntament.barcelona);	i	

b) Els	noms	directament	relacionats	amb	el	servei	o	l'interès	públic	sobre	el	qual	
tenen	 responsabilitats	 concretes	 les	 administracions	 públiques	 de	 l'àrea	
d'influència	 de	 Barcelona.	 Ens	 referim,	 com	 a	 mínim,	 als	 serveis	 següents:	
seguretat	 i	 ordre	 públic,	 afers	 públics	 i	 relacions	 institucionals,	 salut	 pública,	
impostos,	desenvolupament	i	promoció	econòmics,	serveis	públics,	transport,	
planificació	 urbanística	 i	 protecció	 del	 medi	 ambient,	 cultura	 i	 educació,	
participació	ciutadana	i	turisme.										

	

2.4	Noms	que	es	reserva	l'operador	del	registre	

Ens	reservem,	al	nostre	criteri:	

a) La	 capacitat	 de	 reservar	 determinats	 dominis	 no	 disponibles	 per	 al	 seu	
registre,	 o	 de	 permetre	 que	 s'assignin	 només	 si	 compleixen	 unes	 condicions	
determinades.	

b) El	dret	de	determinar	el	temps	i	les	condicions	sota	els	quals	aquests	noms	de	
domini	es	poden	registrar	i	com	es	poden	fer	servir.	i	
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c) El	dret	de	publicar	o	no	publicar	la	llista	de	termes	reservats.		

	

3.	Ús	del	nom	de	domini	.barcelona		

Com	a	sol·licitat	de	registre,	manifesteu	que:		

a) Sou	totalment	responsable	del	registre	i	de	l'ús	del	nom	de	domini	.barcelona.	
Si	 permeteu	 que	 alguna	 altra	 persona	 faci	 servir	 el	 vostre	 nom	 de	 domini	
.barcelona,	sereu	l'únic	responsable	d'un	possible	ús	incorrecte	del	vostre	nom	
de	domini	 (és	a	dir,	el	nom	de	domini	del	qual	heu	 sol·licitat	el	 registre)	per	
part	d'aquest	tercer.	

b) Utilitzareu	el	nom	de	domini	.barcelona	de	manera	que:	

1. sigui	acceptat	generalment	com	a	legítim;	i		

2. contribueixi	al	benefici	de	la	comunitat	.barcelona;	i	

3. sigui	proporcional	al	paper	 i	a	 la	 importància	del	domini,	segons	el	criteri	
que	un	usuari	mitjà	 tindria	 raonablement	en	el	 context	d'aquest	nom	de	
domini;	i	

4. compleixi	 amb	 la	 regulació	 catalana	 en	 matèria	 de	 protecció	 del	
consumidor,	etiquetatge	de	productes	i	serveis,	publicitat	i	comunicació;	i		

5. compleixi	amb	les	lleis	actuals	de	protecció	lingüística,	i	

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

c) Els	noms	que	no	compleixin	aquests	requisits	inclouen,	entre	d'altres,	aquells	
l'ús	dels	quals,	segons	consideri	l'operador	del	registre:	

- enganyin	o	confonguin	el	públic,	per	exemple,	quant	al	lloc	geogràfic	al	qual	
fan	referència	o	a	la	naturalesa	oficial	del	seu	origen;	o	

- treguin	 un	 profit	 injust	 de	 la	 denominació	 principal	 o	 la	 reputació	 que	
atribueix	el	públic	al	nom	triat;	o	

- obstaculitzin	 el	 contingut	potencial,	 des	d'una	perspectiva	d'interès	públic,	
del	 nom	de	domini	 en	qüestió,	 tenint	 en	 compte	 el	 significat	 principal	 del	
nom	(és	a	dir,	si	es	tracta	d'un	nom	descriptiu	o	genèric	per	naturalesa)	o	la	
reputació	que	el	públic	pertinent	atribueixi	a	aquest	nom.	

d) No	 fareu	 servir	 el	 nom	 de	 domini	 .barcelona	 si	 incompleix	 algun	 dels	 drets	
d'un	 tercer,	 incloent-hi,	 entre	 d'altres,	 els	 drets	 de	 propietat	 intel·lectual	 de	
tercers	en	el	sentit	més	ampli.	
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e) No	 utilitzareu	 el	 nom	 de	 domini	 .barcelona	 per	 oferir	 registres	 de	 noms	 de	
domini	de	tercer	nivell	a	terceres	parts	independents	com	a	servei	de	tipus	de	
registre	comercial.		

f) No	utilitzareu	el	nom	de	domini	.barcelona	per	enviar	publicitat	comercial	no	
sol·licitada,	 de	manera	 que	 contradigui	 la	 legislació	 pertinent	 o	 la	 normativa	
d'ús	acceptable	habitual	d'Internet.	

g) No	 distribuireu	 programari	 maliciós	 ni	 fareu	 funcionar	 de	 manera	 abusiva	
xarxes	de	botnets,	suplantareu	identitats	(phishing),	us	dedicareu	a	la	pirateria,	
infringireu	 el	 copyright	 o	 les	 marques	 registrades,	 fareu	 pràctiques	
fraudulentes	 o	 enganyoses	 ni	 falsificacions,	 ni	 emprendreu	 cap	 activitat	
contrària	a	la	legislació	pertinent.	

	

h) No	 utilitzareu	 el	 nom	 de	 domini	 .barcelona	 amb	 la	 finalitat	 de	 traficar	 amb	
noms	de	domini	per	a	 la	venda,	 revenda	o	cessió.	Així	mateix,	no	permetreu	
que	 un	 tercer	 tingui	 accés	 a	 aquests	 fins	 ni	 hi	 contribuireu	 ni	 hi	 ajudareu	
voluntàriament.	

i) No	 fareu	 servir	 el	nom	de	domini	 .barcelona	de	manera	que	pugui	danyar	o	
desprestigiar	el	nom,	la	imatge	o	la	reputació	de	la	ciutat	de	Barcelona	ni	de	la	
comunitat	.barcelona.	Per	exemple,	no	podeu	oferir	ni	permetre	a	tercers	que	
ofereixin	en	el	vostre	nom	de	domini	.barcelona	informació	sobre	pàgines	web	
o	 contingut	 difamatori,	 violent,	 ofensiu,	 agressiu	 o	 que	 inciti	 a	 la	 violència,	
sigui	de	caràcter	polític,	racista	o	xenòfob,	ni	en	general	cap	contingut	contrari	
a	les	lleis	i	la	normativa	o	la	moral.		

	

4.	Reserva	dels	drets	de	conformitat	

4.1	En	reservem	el	dret,	segons	el	nostre	criteri,	de:	

a) denegar	o	cancel·lar	qualsevol	nom	de	domini	.barcelona	sol·licitat	o	registrat	
que	 incompleixi	 els	 requisits	 d'idoneïtat	 exposats	 a	 l'apartat	 2	 anterior	 (és	 a	
dir,	manca	de	nexe	amb	la	comunitat);	i	de	

b) suspendre	 o	 cancel·lar	 qualsevol	 registre	 de	 nom	 de	 domini	 .barcelona	 el	
sol·licitant	 de	 registre	 del	 qual	 hagi	 perdut	 el	 nexe	 amb	 la	 comunitat	
.barcelona,	tal	com	exigeix	la	clàusula	2.1.	

Ens	farem	càrrec	de	la	decisió	d'atorgar,	denegar	o	suspendre	el	vostre	nom	de	domini	
.barcelona	en	virtut	d'aquesta	clàusula	4.1	si	es	recusa	en	el	Procediment	de	resolució	
de	disputes	sobre	requisits	i	reconsideració	d'idoneïtat	(ERDRP)	al	qual	es	fa	referència	
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a	la	clàusula	5.1	c.	

	

4.2	 Tant	 nosaltres	 com	 els	 registradors	 autoritzats	 ens	 reservem	 el	 dret,	 seguint	 el	
nostre	criteri,	de	denegar,	suspendre	o	cancel·lar	el	vostre	nom	de	domini	 .barcelona	
si:	

a) no	 seguiu	 aquesta	normativa	de	 registre,	 incloent-hi,	 entre	d'altres,	 l'ús	 tant	
directe	 com	 indirecte	 del	 vostre	 nom	 de	 domini	 .barcelona	 en	 contradicció	
amb	alguna	de	les	obligacions	que	s'exposen	a	la	clàusula	3;	

b) faciliteu	voluntàriament	una	 informació	de	 contacte	 inexacta	o	no	 fiable	o	 si	
intencionalment	o	negligentment	no	l'actualitzeu	com	més	aviat	millor;	

c) no	responeu	en	un	termini	màxim	de	deu	(10)	dies	a	les	peticions	per	part	del	
registrador	o	revenedor	autoritzat	del	registre	o	a	les	nostres	sobre	l'exactitud	
de	la	informació	de	contacte	associada	al	vostre	nom	de	domini	o	a	una	altra	
incidència	associada	al	vostre	nom	de	domini	.barcelona;	

d) apareixeu,	o	apareix	un	tercer,	implicats	en	activitats	il·legals	relacionades	amb	
l'ús	del	nom	de	domini	.barcelona;	

e) el	nom	de	domini	infringeix	o	pot	incomplir	els	drets	de	tercers;	

f) us	 veieu	 involucrats	 en	 una	 conducta	 que	 ens	 pugui	 posar,	 tant	 a	 nosaltres	
com	al	registrador	acreditat,	en	posició	d'incomplir	amb	la	legislació	pertinent,	
una	autoritat	governant,	la	política	pública	o	l'acord	amb	un	tercer;	i	

g) per	 imperatiu	 legal	 o	 imposició	 d'un	 tribunal	 o	 d'alguna	 altra	 autoritat	
pertinent	ens	demana	que	ho	fem.				 	

En	 cas	 que	determinem	una	manca	de	 conformitat,	 tant	 en	 la	 normativa	 de	 registre	
com	 en	 l'exactitud	 de	 les	 dades,	 us	 contactarem	 per	 tal	 d'aclarir	 o	 de	 corregir	 la	
situació.	 Si	 no	 es	 resol	 en	 el	 temps	 necessari	 (30	 dies),	 el	 vostre	 nom	 de	 domini	
.barcelona	se	suspendrà	durant	trenta	(30)	dies	més.	Si	aquesta	manca	de	conformitat	
no	 es	 corregeix	 dins	 d'aquest	 termini,	 el	 vostre	 nom	 de	 domini	 .barcelona	 quedarà	
cancel·lat.	Manifesteu	i	esteu	d'acord	en	el	fet	que,	en	cas	de	suspensió	o	cancel·lació	
del	 vostre	 nom	 de	 domini	 .barcelona	 en	 virtut	 d'aquesta	 clàusula	 4.2,	 no	 se	 us	
reembossarà	la	quota	de	registre.	

Podeu	recusar	la	nostra	decisió	de	suspendre	o	de	cancel·lar	el	vostre	nom	de	registre	
.barcelona	 en	 virtut	 d'aquesta	 clàusula	 4.2	 segons	 el	 Procediment	 de	 resolució	 de	
disputes	 sobre	 requisits	 i	 reconsideració	 d'idoneïtat	 (ERDRP),	 i	 que	 podeu	 trobar	 a	
domini.barcelona/normativa.	
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4.3	També	ens	reservem	el	dret	de	denegar,	suspendre,	modificar-ne	l'estat,	cancel·lar	
o	transferir	qualsevol	registre	que	considerem	necessari		

i) per	 tal	 de	 protegir	 la	 integritat,	 la	 seguretat	 i	 l'estabilitat	 del	 registre	
.barcelona;		

ii) per	 tal	de	complir	amb	tota	 la	 legislació	pertinent,	 les	normes	o	els	 requisits	
del	 govern	 i	 les	 peticions	 de	 compliment	 de	 la	 llei,	 de	 conformitat	 amb	
qualsevol	procés	de	resolució	de	disputes;	

iii) per	tal	d'evitar	qualsevol	responsabilitat,	sigui	civil	o	criminal,	per	part	nostra,	
així	com	dels	nostres	agents,	membres,	directors,	representants	i	empleats.	

	

5.	Sotmetiment	a	la	normativa	de	resolució	de	disputes	

5.1	Us	adheriu	i	acordeu	complir	amb	tota	la	normativa	i	els	procediments	tant	nostres	
com	 de	 l'ICANN	 per	 tal	 de	 resoldre	 els	 conflictes	 quant	 al	 vostre	 nom	 de	 domini	
.barcelona.	 En	 concret,	 doneu	 el	 vostre	 consentiment	 a	 sotmetre-us	 a	 la	 següent	
normativa	de	resolució	de	disputes,	 la	revocació	de	 la	qual	pot	ser	feta	per	qualsevol	
tercer	legitimat	contra	el	vostre	registre	del	nom	de	domini	.barcelona:	

a) La	 Política	 uniforme	 per	 a	 la	 resolució	 de	 conflictes	 en	matèria	 de	 noms	 de	
domini	 adoptada	 per	 l'ICANN	 es	 pot	 trobar	 a		
http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy	(UDRP)	i	s'integra	en	aquesta	
normativa	 de	 registre	 com	 a	 referència.	 Qualsevol	 revocació	 per	 part	 d'un	
tercer	 del	 registre	 del	 vostre	 nom	 de	 domini	 .barcelona	 seguint	 aquests	
procediments	UDRP	tindrà	lloc	de	conformitat	amb	la	normativa	disponible	a		
http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm	 i	 amb	 les	 normes	
addicionals	 del	 proveïdor	 del	 servei	 de	 resolució	 de	 disputes	 administratives	
seleccionat.		

b) La	 Política	 uniforme	 per	 a	 la	 suspensió	 ràpida	 (URS)	 i	 el	 procediment	 URS	
adoptat	 per	 l'ICANN,	 que	 es	 pot	 trobar	 a	
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs;	 així	 com	 qualsevol	 altra	
normativa	 en	 matèria	 de	 conflictes	 exigida	 per	 l'ICANN,	 incloent-hi,	 entre	
d'altres,	els	processos	expeditius	de	suspensió	d'un	nom	de	domini	a	partir	de	
reclamacions	presentades	per	posseïdors	de	drets	de	la	propietat	intel·lectual;	
i	

c) El	 Procediment	 de	 resolució	 de	 disputes	 sobre	 requisits	 i	 reconsideració	
d'idoneïtat	per	a	.barcelona	(ERDRP),	que	exposa	les	condicions	en	relació	amb	
totes	 les	 revocacions	 d'una	 decisió	 per	 part	 nostra	 quant	 a	 la	 idoneïtat	 del	
registre	a	.barcelona	i	que	es	poden	trobar	a	domini.barcelona/normativa.		



 
 

 8 

5.2	Accepteu	i	esteu	d'acord	en	el	fet	que	ni	l'operador	del	registre	ni	els	seus	agents	
poden	 garantir	 un	 ús	 continuat	 del	 vostre	 nom	 de	 domini	 .barcelona	 en	 cas	 que	
prosperi	 una	 recusació	 d'un	 tercer	 a	 través	 d'un	 dels	 mecanismes	 de	 resolució	 de	
disputes	 anteriors	 o	 per	 ordre	 d'un	 tribunal	 o	 jurisdicció	 competent	 o	 una	 altra	
autoritat	pública	competent.	

				 	

6.	Exactitud	de	la	informació	de	contacte	

6.1	Acordeu	facilitar	tota	la	informació	requerida	per	tal	de	registrar	el	nom	de	domini,	
així	 com	els	detalls	de	contacte	complets,	exactes	 i	 fiables	de	 les	persones	o	entitats	
associades	amb	la	inscripció	de	noms	de	domini,	tal	com	exigeix	el	procés	de	registre,	
com	ara:	

a) El	vostre	nom	complet,	adreça	postal,	adreça	de	correu	electrònic,	número	de	
telèfon	i	(si	escau)	número	de	fax.	

b) El	 nom	complet,	 l'adreça	postal,	 l'adreça	de	 correu	electrònic,	 el	 número	de	
telèfon	i	(si	escau)	el	número	de	fax	del	contacte	tècnic	per	al	nom	registrat.	

c) El	 nom	complet,	 l'adreça	postal,	 l'adreça	de	 correu	electrònic,	 el	 número	de	
telèfon	 i	 (si	 escau)	 el	 número	 de	 fax	 del	 contacte	 administratiu	 per	 al	 nom	
registrat.	

d) El	 nom	complet,	 l'adreça	postal,	 l'adreça	de	 correu	electrònic,	 el	 número	de	
telèfon	 i	 (si	 escau)	 el	 número	 de	 fax	 del	 contacte	 de	 facturació	 per	 al	 nom	
registrat.	i	

e) Qualsevol	 altra	 dada	 que	 calgui,	 cas	 en	 què	 les	 dades	 alternatives	 exigides	
substituiran	i	reemplaçaran	les	dades	anteriors.	

Totes	les	dades	a	les	quals	es	fa	referència	en	aquest	apartat	6.1	tindran	el	nom	conjunt	
d'Informació	 de	 contacte.	 És	 obligatori	 facilitar	 la	 informació	 de	 contacte	 per	 tal	 de	
registrar	un	nom	de	domini.	

	

6.2	 Modificareu	 immediatament	 i	 actualitzareu	 qualsevol	 informació	 de	 contacte	
durant	la	durada	del	registre	del	nom	de	domini.	

	

7.	Protecció	de	les	dades	de	caràcter	personal	

7.1	La	vostra	informació	de	contacte	la	recull	el	registrador	oficial	(o	el	seu	revenedor),	
el	qual	ens	la	trametrà	per	tal	que	la	processem	per	complir	amb	la	finalitat	de	registrar	
i	 mantenir	 el	 vostre	 nom	 de	 domini	 .barcelona.	 En	 concret,	 accepteu	 que	 la	 vostra	
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informació	de	contacte	sigui:	

a) processada	per	nosaltres	per	tal	de	facilitar	serveis	de	registre,	tal	com	exigeix	
l'ICANN;	

b) feta	 pública	 mitjançant	 el	 servei	 de	 base	 de	 dades	 Whois,	 on	 qualsevol	
persona	que	 tingui	 accés	 a	 Internet	pot	 consultar	 la	 informació	de	 contacte,	
fent	consulta	a	consulta;	

c) tramesa	a	un	agent	dipositari	 respectable,	que	 la	 tingui	dipositada	sense	cap	
altra	 finalitat	 que	 verificar	 que	 les	 dades	 dipositades	 siguin	 completes,	
coherents	i	que	tinguin	el	format	adequat	fins	que	es	passin	a	l'ICANN.	En	cas	
de	revelar	 l'acord	de	dipòsit,	 l'ICANN	o	el	seu	cessionari	 tindran	una	 llicència	
sense	 drets	 d'autor,	 perpètua,	 irrevocable	 i	 no	 exclusiva	 per	 a	 qualsevol	 ús	
relacionat	amb	l'operació,	el	manteniment	o	la	transició	del	TLD	.barcelona.	

d) A	més	a	més,	 la	 informació	de	contacte	es	pot	posar	a	disposició	de	 l'ICANN	
per	tal	que	la	inspeccioni.	

	

7.2	No	processarem	la	informació	de	contacte	d'una	manera	incompatible	amb	aquests	
fins.	 Prendrem	 totes	 les	 mesures	 raonables	 per	 tal	 de	 protegir	 la	 informació	 de	
contacte	 de	 tota	 pèrdua,	 ús	 erroni,	 accés	 o	 revelació,	 alteració	 o	 destrucció	 no	
autoritzats,	de	 la	mateixa	manera	que	prendrem	qualsevol	altra	mesura	de	seguretat	
que	exigeixi	la	legislació	pertinent.	

	

7.3	 En	 sol·licitar	 un	 nom	 de	 domini	 .barcelona,	 esteu	 confirmant	 l'acord	 amb	 el	
processament	 de	 la	 vostra	 informació	 de	 contacte	 segons	 aquesta	 clàusula	 i,	 en	
concret,	 doneu	 el	 vostre	 consentiment	 exprés	 per	 a	 l'ús,	 la	 còpia,	 la	 distribució,	 la	
publicació,	la	modificació	o	un	altre	processament	i	la	cessió	de	la	vostra	informació	de	
contacte	de	manera	conforme	amb	la	finalitat	abans	expressada	i	amb	la	protecció	de	
dades	i	les	lleis	de	privacitat	locals	obligatòries.	

	

7.4	Pel	que	fa	a	terceres	persones	 les	dades	personals	de	 les	quals	ens	hàgiu	facilitat	
(per	mitjà	del	registrador	o	del	seu	revenedor),	manifesteu	i	garantiu	que	heu	informat	
aquests	tercers	dels	usos	i	receptors	pretesos	de	les	seves	dades	de	caràcter	personal,	
de	 com	 poden	 accedir	 i,	 si	 escau,	modificar	 les	 seves	 dades	 que	 tenim	 en	 la	 nostra	
possessió.	 També	 manifesteu	 i	 confirmeu	 que	 heu	 obtingut	 d'aquestes	 terceres	
persones	el	consentiment	corresponent	per	tal	de	processar	les	seves	dades	personals	
d'acord	amb	aquesta	normativa	de	registre.	
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8.	Indemnització	

Defensareu,	indemnitzareu	i	no	deixareu	que	l'operador	del	registre	es	vegi	afectat	per	
cap	 pèrdua,	 responsabilitat,	 danys,	 costos	 o	 despeses,	 incloent-hi	 els	 honoraris	
d'advocats	 que	 es	 derivin	 d'una	 demanda,	 un	 procés	 judicial	 o	 una	 reclamació	 d'un	
tercer	en	relació	amb	un	conflicte	amb	relació	al	registre	o	el	funcionament	del	vostre	
nom	 de	 domini	 .barcelona,	 incloent-hi,	 entre	 d'altres,	 les	 disputes	 derivades	 d'un	
incompliment	de	la	clàusula	3.	

	

9.	Modificacions	de	la	normativa	

Ens	 reservem	 el	 dret	 de	 modificar	 la	 normativa	 de	 registre	 en	 qualsevol	 moment.	
Publicarem	 la	 nova	 normativa	 de	 registre	 revisada	 com	 a	 mínim	 trenta	 (30)	 dies	
naturals	abans	que	no	entri	en	vigor.	A	menys	que	aquesta	versió	de	 la	normativa	de	
registre	estigui	afectant	un	domini	objecte	de	disputa	sota	les	condicions	d'una	versió	
anterior	de	la	normativa,	cas	en	què	la	versió	d'aquesta	normativa	en	vigor	el	moment	
de	la	revocació	se	us	aplicaria	fins	al	final	de	la	disputa,	tots	els	canvis	seran	vinculants	
respecte	a	tota	controvèrsia	derivada	del	nom	de	domini,	sigui	una	disputa	originada	
abans,	 durant	 o	 després	 de	 la	 data	 d'entrada	 en	 vigor	 del	 nostre	 canvi.	 En	 cas	 que	
tingueu	objeccions	sobre	un	canvi	en	aquesta	versió	de	la	normativa	de	registre,	podeu	
cancel·lar	el	registre	del	nom	de	domini	 .barcelona,	tenint	en	compte	que	no	tindreu	
cap	dret	de	devolució	de	 la	quota	de	 registre.	 La	normativa	de	 registre	 revisada	serà	
d'aplicació	fins	que	no	cancel·leu	el	vostre	registre	de	nom	de	domini.	

	

10.	Llei	aplicable	i	jurisdicció	

10.1	Aquesta	normativa	de	registre	es	regeix	per	la	legislació	catalana.	

10.2	Qualsevol	controvèrsia	legal	que	pugui	sorgir	arran	de	la	interpretació	o	execució	
d'aquesta	normativa	es	resoldrà	en	un	tribunal	competent	de	Barcelona.	

	

11.	Llengua	

11.1	Aquesta	política	de	registre	s'ha	redactat	en	català	i	en	anglès.		

11.2	 En	 cas	 que	 aparegui	 una	 dificultat	 a	 l'hora	 d'interpretar	 els	 termes	 d'aquesta	
normativa,	la	versió	en	català	serà	la	que	prevaldrà	entre	les	parts.	

	
	


