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Barcelona, 17 de juny de 2005
Benvolgut Senyor,
Us comunico que, mitjançant el vostre web esteu difonent il·lícitament, imatges i dissenys artístics, que són propietat de CREÀTICA HADDOCH ASSOSIATS, SL
Tot aquest material està protegit per les lleis de propietat intel·lectual i industrial i el seu ús indegut pot ser objecte de sancions, fins i tot penals, tal i com
disposa la Secció 1ª del Capítol XIè del Títol XIIIè del Codi Penal. Aquesta
normativa tipifica els delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic.
A part de la legislació penal, heu de saber que esteu incorrent en una conducta danyosa contra els meus representats que pot donar lloc, objectivament, a
reparar els perjudicis que esteu causant i exigir-vos les indemnitzacions que
prescriu l'art. 1902 del Codi Civil.
No és admès pel nostre ordenament jurídic induir a error sobre l'origen de les
prestacions associades a un nom comercial. En aquest cas, aquest nom, així
com les prestacions associades al mateix, són propietat dels meus clients mitjançant els drets atorgats a la marca "Creàtica". De manera que, esteu violant
els drets d'exclusiva i les proteccions que el Registre de l'Oficina de Patents i
Marques atorga a aquesta mercantil.
La major part de les imatges, els dissenys i textos continguts en el "book" que
esteu difonent al vostre web, són propietat dels meus clients i per aquest
motiu us comminem a què destruïu immediatament aquestes imatges, cesseu
en aquestes conductes il·lícites i ens comuniqueu per qualsevol mitjà fefaent
que heu renunciat a seguir infringint la llei i violant els drets dels meus patrocinats.
Si en el termini inexhaurible de cinc dies, comptadors des de la recepció d'aquest escrit, no compliu amb aquest requeriment, ens reservem els drets i les
accions judicials que ens atorga la llei, per a exigir-vos l'íntegra reparació dels
danys que hagueu ocasionat.
Sense cap altra qüestió, us saluda atentament,
Sílvia Requena
Advocada
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