Normativa de resolució de disputes en el període Sunrise de .barcelona (SDRP)

Aquesta normativa de resolució de disputes en el període Sunrise (la “SDRP”, per
les seves sigles en anglès) establerta per l'Ajuntament de Barcelona (l'“operador del
registre”) s'incorpora com a referència a l'acord de registre de .barcelona. Es pot
presentar una demanda en virtut d'aquesta SDRP en contra d'un nom de domini
.barcelona assignat o rebutjat durant el període Sunrise de .barcelona (el “període
Sunrise”).
1. Objectius
Aquesta SDRP descriu el procés i les normes que s'aplicaran per resoldre les
denúncies que al·leguin que un nom de domini s'ha assignat o denegat vulnerant els
requisits d'idoneïtat del període Sunrise de l'operador del registre. Aquesta SDRP
no s'aplicarà als noms reservats pel Registre al TLD .barcelona o als noms de domini
registrats després de qualsevol període de registre limitat que formi part del
programa de llançament de l'operador del registre, segons el cas.
2. Disputes aplicables
Un nom de domini .barcelona assignat o denegat durant el període Sunrise estarà
subjecte a aquesta SDRP amb la presentació prèvia d'una demanda en què s'al·legui
que l'assignació o la denegació d'assignació ha estat inadequada.
2.1 Assignació inadequada en el període Sunrise
Una demanda presentada en virtut d'aquesta secció haurà de mostrar proves
raonables del fet que un nom de domini .barcelona assignat no compleix els
requisits d'idoneïtat de Sunrise. En concret, la demanda haurà de provar un o més
dels punts següents:

- En el moment en què es va assignar el nom del domini impugnat, el
sol·licitant de registre no era propietari d'un registre de marca d'àmbit
nacional (o d'àmbit regional); o la marca no havia estat validada pels
tribunals o protegida per cap llei o tractat.
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- El nom del domini no és idèntic a la marca sobre la qual el sol·licitant de
registre va basar la seva assignació en Sunrise.

- El registre de marca sobre el qual el sol·licitant de registre va basar la seva
sol·licitud en Sunrise no és d'àmbit nacional (o d'àmbit regional) o la marca
no havia estat validada pels tribunals o protegida per cap llei o tractat.
2.2 Denegació inadequada d'una assignació en Sunrise
Una demanda presentada en virtut d'aquesta secció haurà de mostrar proves
raonables del fet que l'operador del registre no va assignar un nom de domini
.barcelona sol·licitat en compliment dels requisits d'idoneïtat en Sunrise.
A més, per poder exercir els recursos establerts a la Secció 4.2 a) i b) que
s'especifiquen més avall, cal que el demandant notifiqui la seva intenció de
presentar una demanda en virtut d'aquesta SDRP a l'operador del registre dins del
termini de deu (10) dies naturals després que l'operador del registre hagi decidit
denegar l'assignació del nom de domini. Aquesta notificació s'ha de fer per escrit.
2.3 Període de vigència de la SDRP
Qualsevol demanda sota aquesta SDRP s'ha de presentar dins dels quaranta-cinc
(45) dies naturals posteriors a la finalització del període Sunrise.
3. Evidències i defensa
3.1 Evidències
Els panelistes revisaran els requisits d'idoneïtat en Sunrise del registre, que s'hauran
de presentar juntament amb la demanda, si escau, per prendre una decisió.
3.2 Defensa: error excusable
Un demandat pot presentar proves que demostrin que, tot i que l'assignació en
Sunrise va ser concedida sobre la base de la presentació de documents erronis o de
documents que contenien un error, existia una prova correcta i certa en el moment
en què es va sol·licitar l'assignació en Sunrise i, per tant, s'havia d'haver concedit
l'assignació
4. Recursos
Els recursos de què disposa un demandant en cas d'una demanda presentada sota
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aquesta SDRP es limitaran a:
4.1 Assignació inadequada en Sunrise
Si es presenta una demanda en virtut de la Secció 2.2 d'aquesta SDRP, qualsevol
procés de subhasta en curs quedarà suspès fins que la disputa s'hagi resolt. Si el
candidat a jurat considera que el nom del domini s'ha assignat de manera
inadequada durant el període Sunrise, s'aplicaran els recursos següents:
a) Si el demandant havia presentat una sol·licitud apta en Sunrise per al nom
del domini en disputa, el nom del domini en disputa es registrarà a favor del
demandant, sempre que la sol·licitud del demandant sigui l'única adequada
que hi hagi en Sunrise. Si hi ha més d'una sol·licitud apta en Sunrise per a
aquest nom del domini, el procés de subhasta continuarà per a les
sol·licituds aptes en Sunrise que quedin, inclosa la del demandant.
b) Si el demandant havia sol·licitat el nom del domini en disputa basant-se en
un dret de prioritat menor i la sol·licitud del demandant havia estat
rebutjada pel fet de tenir una prioritat menor dins la jerarquia que la
sol·licitud que s'ha assignat de manera inadequada, el nom del domini en
disputa s'assignarà seguint els criteris de jerarquia que estableix el programa
de llançament de .barcelona.
c) Si no s'havien presentat altres sol·licituds aptes per al nom del domini en
disputa durant el període Sunrise o en altres períodes de prioritat menor de
la fase de llançament de .barcelona, es cancel·larà l'assignació en disputa i el
nom del domini es retornarà a la llista de noms disponibles del Registre
general al TLD .barcelona.
4.2 Denegació inadequada de l'assignació en Sunrise
Si es presenta una demanda en virtut de la Secció 2.2 d'aquesta SDRP, qualsevol
procés de resolució de la disputa que estigui en curs quedarà suspès fins que la
disputa s'hagi resolt. Si el panelista considera que la sol·licitud es va denegar de
manera inadequada durant el període Sunrise, s'aplicaran els recursos següents:
a) Si el nom del domini en disputa encara no s'ha assignat:
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1. aquest es registrarà a favor del demandant, sempre que la sol·licitud del
demandant sigui l'única adequada que hi hagi en Sunrise, o
2. si hi ha més d'una sol·licitud apta en Sunrise per a aquest nom del domini,
el procés d'adjudicació de dominis s'iniciarà o continuarà per a les altres
sol·licituds aptes en Sunrise, inclosa la del demandant.
b) Si el nom del domini en disputa ja s'ha assignat a favor d'un tercer que
compleix els requisits d'idoneïtat en Sunrise, el nom del domini passarà a
estar en disputa, sempre que el demandant hagi notificat a l'operador del
registre quan sigui l'hora la seva intenció de presentar una demanda, de
conformitat amb la Secció 2.2 (b) d'aquesta SDRP.
c) Si el nom del domini en disputa ja s'ha assignat a favor d'un tercer amb un
dret inferior que el del demandant, el nom del domini es registrarà a favor
del demandant sempre que el demandant hagi notificat a l'operador del
registre quan sigui l'hora la seva intenció de presentar una demanda, de
conformitat amb la Secció 2.2 (b) d'aquesta SDRP.
5. Procediments
a) Demanda. Per impugnar un registre assignat o rebutjat en el període
Sunrise, el sol·licitant ha de:
i.

i) presentar a l'operador del registre una impugnació per escrit
demostrant que l'assignació o la denegació de l'assignació del nom
del domini durant el període Sunrise va ser inadequada segons un o
més dels criteris establerts a la Clàusula 2 d'aquesta SDRP, juntament
amb elements de prova. La impugnació s'ha d'enviar per correu
electrònic a legal@domini.cat; i

ii.

ii) pagar una taxa per procediment de 500 € a l'operador del registre.

b) Escrit de contestació. El sol·licitant o el titular d'un nom del domini en
disputa en el TLD haurà de rebre notificació sense demora per part de
l'operador del registre sobre l'inici de la disputa en virtut d'aquesta SDRP, i
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podrà refutar les acusacions de la demanda o mostrar altres motius que
justifiquin per què el recurs sol·licitat en la demanda no s'hauria d'haver
concedit d'acord amb aquesta SDRP. En tots els casos, la càrrega de la prova
recaurà en el demandant, i l'incompliment o altra fallada del sol·licitant o
propietari del nom del domini en disputa no constituirà una raó per admetre
qualsevol al·legació a la demanda.
c) Decisions. L'operador del registre avaluarà la impugnació, les seves
reclamacions i la documentació en què es basin. L'operador del registre
podrà sol·licitar més informació del sol·licitant i/o propietari del nom del
domini per tal de prendre una decisió informada. Dins dels deu (10) dies
naturals següents a la recopilació de tota la informació requerida, l'operador
del registre prendrà una decisió sobre si la impugnació ha de prevaler i ho
notificarà a les parts interessades per correu electrònic.
d) Si una decisió suposa un canvi en l'estat del nom del domini registrat,
l'operador del registre l'implementarà dins dels deu (10) dies hàbils següents
després de comunicar la decisió a totes les parts implicades.
e) Les parts involucrades en una disputa en virtut d'aquesta SDRP han de
garantir que totes les al·legacions efectuades en el curs d'aquesta són certes
i correctes en la mesura dels seus coneixements i quedaran subjectes a totes
les declaracions i garanties fetes en el curs del registre d'un nom del domini
en disputa.
6. Indemnització
Les parts implicades en un procediment en virtut d'aquesta SDRP hauran
d'indemnitzar, defensar i mantenir indemne el registrador i l'operador del registre i
els seus respectius empleats, contractistes, agents i proveïdors de serveis de
qualsevol reclamació que sorgeixi de la conducta o del resultat del procediment
sota aquesta SDRP. Ni el registrador ni l'operador del registre i els seus respectius
agents, empleats, contractistes i proveïdors de serveis seran responsables davant
de les parts de qualsevol acte o omissió en relació amb qualsevol procediment sota
aquesta SDRP. El denunciant serà el responsable de manera directa i exclusiva
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davant el sol·licitant de registre en el cas que la demanda s'atorgui en
circumstàncies en què el sol·licitant de registre està legalment facultat per al
registre i ús del nom de domini registrat al TLD.
7. Relació amb altres normatives de resolució de disputes
Aquesta SDRP és addicional i es complementa amb la normativa de resolució
uniforme de disputes pel nom de domini ("UDRP", per les seves sigles en anglès), el
sistema uniforme de suspensió ràpida ("URS", per les seves sigles en anglès) i
qualsevol altra directiva de disputes obligatòria adoptada per ICANN i/o l'operador
del registre.
8. Modificacions de la SDRP
L'operador del registre es reserva el dret de modificar aquesta SDRP en qualsevol
moment. Aquesta SDRP revisada s'haurà de publicar almenys trenta (30) dies
naturals abans no entri en vigor; tret que aquesta SDRP ja hagi estat invocada per la
presentació d'una demanda; en aquest cas la versió de la SDRP en vigor en el
moment en què s'invoqui s'aplicarà fins que finalitzi la disputa. En cas que el
sol·licitant de registre s'oposi al canvi en aquesta SDRP, l'únic recurs serà cancel·lar
el registre, considerant que el sol·licitant de registre no tindrà dret a cap
reemborsament de les taxes pagades en relació amb aquest registre.
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