ACORD 93/2020 de 29 d’octubre, del Ple
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

D’aprovació de l’Informe 128/2020, de l’Àrea de Continguts, de 26 d’octubre, L’accés
de les persones menors d’edat a continguts de pornografia a internet
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), d’acord amb l’article 82 de la Llei orgànica
6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, com a autoritat
reguladora independent en l’àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada, i de
conformitat amb les funcions que li atorguen la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, i la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació
audiovisual de Catalunya, té entre les seves atribucions la protecció de la infància i
l’adolescència davant els continguts audiovisuals.
La protecció de les persones menors d’edat davant els continguts audiovisuals és també
un dels aspectes en què fa especial incidència la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlament
Europeu i del Consell, de 14 de novembre de 2018, per la qual es modifica la Directiva
2010/13/UE sobre la coordinació de determinades disposicions legals, reglamentàries i
administratives dels estats membres relatives a la prestació de serveis de comunicació
audiovisual.
En aquest sentit, l’apartat 1 de l’article 6 bis d’aquesta Directiva estableix que els estats
membres adoptaran les “mesures adequades” per evitar l’accés de les persones menors
d’edat als continguts oferts pels prestadors de serveis de comunicació subjectes a la seva
jurisdicció que puguin perjudicar el seu desenvolupament físic, mental o moral. En el cas
d’aquells continguts més nocius, que inclouen la pornografia, estableix que les mesures a
adoptar han de ser més estrictes. Aquestes obligacions són d’aplicació als serveis de
comunicació audiovisual a petició.
Així mateix, l’article 28 ter estén allò que disposa l’apartat 1 de l’article 6 bis a les
plataformes d’intercanvi de vídeos. D’acord amb la Directiva, també es considera servei
d’intercanvi de vídeos una part dissociable d’un servei que tingui com a finalitats essencials
les pròpies d’una plataforma: oferir al públic programes o vídeos generats per les persones
usuàries, amb la finalitat d’informar, entretenir i educar, sobre els quals no té
responsabilitat editorial, però sí d’organització.
En aquest marc, s’ha elaborat l’Informe 128/2020, de l’Àrea de Continguts, de 26
d’octubre, L’accés de les persones menors d’edat a continguts de pornografia a internet.
L’objectiu de l’informe és analitzar l’existència de sistemes de control de l’accés de les
persones menors d’edat a continguts considerats perjudicials per al seu desenvolupament,
en concret continguts pornogràfics, difosos en format audiovisual a internet per serveis
d’intercanvi de vídeos o en webs que ofereixen vídeos organitzats sota diferents categories
que es poden visionar a demanda.
L’informe constata que a internet infants i adolescents tenen a l’abast, sense controls
d’accés, ni eines de verificació de l’edat, continguts audiovisuals de pornografia, en alguns
casos acompanyats d’elements que transmeten un relat que normalitza la desigualtat i els
actes de violència masclista. Continguts que poden perjudicar el seu desenvolupament
físic, mental o moral.
És per això que el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha adoptat, per 3 vots a
favor i 1 abstenció, el següent

ACORD
1. Aprovar l’Informe 128/2020, de l’Àrea de Continguts, de 26 d’octubre, L’accés de les
persones menors d’edat a continguts de pornografia a internet, que s’annexa com a
part integrant d’aquest acord.
2. Trametre aquest acord i l’Informe 128/2020, L’accés de les persones menors d’edat a
continguts de pornografia a internet, al president i a la Mesa del Parlament de
Catalunya, a la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA), a la Comissió d’Igualtat de les Persones i de Feminismes, i a la
Comissió de la Infància del Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones, a
la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat de Catalunya, al
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i al Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
3. Posar en coneixement de Twitter i de les webs incloses en l’informe les conclusions del
document, per tal que les analitzin i adoptin la decisió corresponent.
Barcelona, 29 d’octubre de 2020

Roger Loppacher i Crehuet
President

Daniel Sirera Bellés
Conseller secretari
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1. Objectiu de l’informe

L’objectiu de l’informe és analitzar l’existència de sistemes de control de l’accés de les
persones menors d’edat als continguts pornogràfics en format audiovisual difosos a
internet per serveis d’intercanvi de vídeos o en webs en què la forma de presentació
dels continguts audiovisuals té característiques similars a un servei de comunicació
audiovisual a petició.
2. Aspectes normatius

Els serveis de comunicació audiovisual a petició estan subjectes a allò que disposa
l’apartat 1 de l’article 6 bis de la nova Directiva de serveis de comunicació audiovisual, 1
que estableix que els estats membres adoptaran les “mesures adequades” per evitar
l’accés de les persones menors d’edat als continguts oferts pels prestadors de serveis
de comunicació subjectes a la seva jurisdicció que puguin perjudicar el seu
desenvolupament físic, mental o moral:
“Els estats membres han d’adoptar les mesures adequades per vetllar perquè els
serveis de comunicació audiovisual oferts per prestadors de serveis de comunicació
subjectes a la seva jurisdicció que pugin perjudicar el desenvolupament físic, mental o
moral de les persones menors d’edat només siguin accessibles de manera que es
garanteixi que, normalment, no els veuran ni els escoltaran. Aquestes mesures poden
incloure l’elecció de l’hora d’emissió, instruments de verificació de l’edat o altres
mesures tècniques. Han de ser proporcionades al perjudici potencial del programa.”

En el cas d’aquells continguts més nocius, que inclouen la pornografia, estableix que
les mesures a adoptar han de ser més estrictes:
“Els continguts més nocius, com la violència gratuïta i la pornografia, han d’estar
subjectes a les mesures més estrictes.”

Així mateix, l’article 28 ter estén allò que disposa l’apartat 1 de l’article 6 bis a les
plataformes d’intercanvi de vídeos:

1

Directiva (UE) 2018/1808 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de novembre de 2018, per la qual es modifica la
Directiva 2010/13/UE sobre la coordinació de determinades disposicions legals, reglamentàries i administratives dels
estats membres relatives a la prestació de serveis de comunicació audiovisual.
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“[...] els estats membres han de vetllar per tal que els prestadors de plataformes
d’intercanvi de vídeos subjectes a la seva jurisdicció adoptin les mesures adequades
per protegir:
a) els menors dels programes, els vídeos generats per usuaris i les
comunicacions

comercials

audiovisuals

que

puguin

perjudicar

el

seu

desenvolupament físic, mental o moral, de conformitat amb l’article 6 bis,
apartat 1;”
D’acord amb la Directiva, també es considera servei d’intercanvi de vídeos una part dissociable
d’un servei que tingui com a finalitat essencial la pròpia d’una plataforma: oferir al públic,
programes o vídeos generats per les persones usuàries, amb la finalitat d’informar, entretenir i
educar, sobre els quals no té responsabilitat editorial, però sí d’organització.
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3. Metodologia

3.1

Univers d’anàlisi

L’informe analitza l’existència o no d’elements de verificació de la majoria d’edat de les
persones que accedeixen als continguts pornogràfics difosos a través de les
plataformes i xarxes socials YouTube, Facebook, Instagram, TikTok i Twitter, i en
webs en què la forma de presentació dels continguts audiovisuals té característiques
similars a un servei de comunicació audiovisual a petició i que, com a finalitat principal,
ofereixen vídeos organitzats sota diferents categories que es poden visionar a
demanda.
3.2

Mostra

La cerca de continguts s’ha efectuat entre el 23 de setembre i el 2 d’octubre de 2020.
3.3

Sistema i criteris de cerca

La localització dels continguts analitzats en aquest informe s’ha efectuat a partir de:

a) La cerca de diferents paraules i expressions al cercador de Google i als
cercadors específics de les plataformes i xarxes socials analitzades.
b) Els suggeriments dels webs detectats a partir dels resultats de les cerques per
paraula clau.
3.4

Definició de continguts pornogràfics

S’utilitza la definició operativa de pornografia següent:

Són aquells continguts audiovisuals de temàtica sexual en el transcurs dels quals:

a) hi ha presentació i referència explícites i reiterades d’actes sexuals, i
b) hi ha exhibició dels òrgans genitals o bé pràctiques masturbatòries
c) en un context narratiu que connota la intencionalitat d’estimular
sexualment
d) i poden anar acompanyats de lucre addicional per aquesta activitat.
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4. Anàlisi de la presència de continguts pornogràfics a internet

4.1

Cerca de continguts

Per tal de determinar el grau de dificultat per accedir a través de la xarxa a vídeos amb
continguts pornogràfics per part d’una persona usuària menor d’edat, s’ha efectuat una
cerca a Google, el cercador web més utilitzat, a partir d’una expressió col·loquial per
referir-s’hi (porno).

Amb l’objectiu de minimitzar la possible incidència de la navegació prèvia en els
resultats, la cerca s’ha realitzat a través d’una sessió amb l’historial esborrat.

L’anàlisi dels 50 primers resultats mostra que la majoria, un 86,0%, corresponen a
pàgines que permeten un accés lliure i sense cap verificació de la majoria d’edat 2 a un
gran nombre de vídeos amb contingut pornogràfic. El 14,0% restant correspon
principalment a continguts informatius vinculats a la producció o al consum de
pornografia difosos en diaris i revistes digitals.

Val a dir que si es consideren els resultats oferts entre els 10 primers, la proporció dels
webs amb continguts audiovisuals de pornografia arriba al 100%.

D’entre aquestes webs que difonen continguts pornogràfics, un 72,1% (el 62% dels 50
resultats) ofereixen vídeos organitzats sota diferents categories, i el 27,9% restant (el
24% dels 50 resultats) donen accés a una selecció de vídeos procedents de pàgines
diverses.

2
A efectes d’aquest informe, s’entén per verificació de la majoria d’edat de la persona usuària
la presència d’un filtre previ a l’accés als continguts que impliqui la validació de l’edat.
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Figura 1. Resultats de la cerca de l’expressió porno al cercador de Google. 50 primers
resultats (05/10/20)

14,0%

Webs que permeten l'accés a
continguts audiovisuals amb
pornografia
Altres continguts

86,0%
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4.2

Presència de continguts pornogràfics a les plataformes i xarxes socials

De l’anàlisi de la presència de pornografia a les 5 plataformes i xarxes socials
analitzades se n’extreu que:
•

No s’ha detectat la presència de continguts pornogràfics a YouTube, Facebook,
Instagram i TikTok.

•

La xarxa social Twitter sí que inclou continguts pornogràfics en format
audiovisual.

4.2.1

Localització de continguts pornogràfics a Twitter

En el procés de cerca s’ha detectat l’existència de perfils dedicats específicament a la
difusió d’aquest tipus de continguts. A tall d’exemple s’han seleccionat 10 d’aquests
perfils. Són els següents:
Quadre 1. Perfils de la xarxa social Twitter que difonen continguts pornogràfics en
format audiovisual (dades actualitzades en data 09/10/20)
Perfil

Perfil 1
Perfil 2

Presentació del perfil
“mejores fotos y videos caseros
aqui en tu porno casero”
“Twitter de seguimiento a las
estrellas del porno español tanto
femeninas como masculinas,
fotos información etc!”

Perfil 3

“Vídeos eróticos de chicas que
se graban a si mismas”

Perfil 4

“Los videos xxx con las mujeres
mas guarras y calientes estan
aqui. (Solo +18) - Adults Only”
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Missatges en relació amb la
presència de continguts sensibles o
restringits per a les persones
menors d’edat
Advertiment previ al visionament dels
vídeos “contingut potencialment delicat”
Advertiment previ al visionament dels
vídeos “contingut potencialment delicat”
Advertiment previ a l’accés al perfil
“contingut que pot ferir la sensibilitat”
Advertiment previ al visionament dels
vídeos “contingut potencialment delicat”
El text de presentació del perfil inclou el
missatge
“(Solo +18) - Adults Only”
Advertiment previ al visionament dels
vídeos “contingut potencialment delicat”

Perfil

Missatges en relació amb la
presència de continguts sensibles o
restringits per a les persones
menors d’edat

Presentació del perfil

Advertiment previ a l’accés al perfil
“contingut que pot ferir la sensibilitat”

Perfil 5

“(+18) Vídeos X morbosos,
pilladas, en público, amateurs...”

El text de presentació del perfil inclou el
missatge “(+18)”

Advertiment previ al visionament dels
vídeos “contingut potencialment delicat”

Perfil 6

“Las famosas más sexys,
nuevas promesas, porno,
fashion y los GIFs +HOT !!!!
FuegoPimienta picanteDestellos
❤
From Barcelona to the WORLD
[…]

Advertiment previ a l’accés al perfil
“contingut que pot ferir la sensibilitat”

Advertiment previ al visionament dels
vídeos “contingut potencialment delicat”
Advertiment previ a l’accés al perfil
“contingut que pot ferir la sensibilitat”

“[Nom servei], líderes mundiales
en porno en Español. Más de
30.000 vídeos & 650 chicas &
humor... *Siguiéndonos
confirmas ser mayor de edad.
Relájate y disfruta!”

El text de presentació del perfil inclou el
missatge “Siguiéndonos confirmas ser
mayor de edad.”

Perfil 8

“#VideosPorno. Encuentra una
amplia colección de vídeos
porno caseros en español de
mujeres follando, el mejor porno
casero sin censura en todo
Internet.”

Advertiment previ al visionament dels
vídeos “contingut potencialment delicat”

Perfil 9

“(+18) Vídeos porno de sexo
anal gratuitos.”

Perfil 10

“Página dedicada a los amantes
de la pornografía.”

Perfil 7
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Advertiment previ al visionament dels
vídeos “contingut potencialment delicat”

El text de presentació del perfil inclou el
missatge “(+18)”
Advertiment previ al visionament dels
vídeos “contingut potencialment delicat”
El nom del perfil inclou el missatge
“+18”
Advertiment previ al visionament dels
vídeos “contingut potencialment delicat”

L’accés al visionament de vídeos amb contingut pornogràfic detectats a Twitter no
requereix registre previ ni utilitza cap instrument de verificació de la majoria d’edat de
la persona usuària.

Tanmateix, sense que signifiqui cap filtre ni condició d’accés als continguts, el 80%
dels perfils inclouen missatges en què s’adverteix les persones usuàries de la
presència de continguts potencialment delicats o no adequats per a persones menors
d’edat. En la meitat dels casos es tracta d’una funcionalitat pròpia de Twitter per
etiquetar continguts “potencialment delicats” i que pot ser activada tant per la persona
que l’administra com per la mateixa xarxa social; en l’altra meitat són diferents
referències a la presència de continguts restringits per a persones majors d’edat
incorporats per l’administració del perfil (“+18”; “Solo +18-Adults Only”; “*Siguiéndonos
confirmas ser mayor de edad”).

Igualment, i també sense que es tracti d’una eina de verificació de l’edat de la persona
que hi accedeix, en el moment de l’anàlisi la majoria dels vídeos (el 99,0% dels 10
darrers vídeos amb continguts pornogràfics publicats pels perfils analitzats) també
inclouen el missatge propi de la funcionalitat de la xarxa social que avisa de continguts
“potencialment delicats”.
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4.3

Presència de continguts pornogràfics en webs

A partir del sistema de cerca establert a la metodologia, s’ha detectat la presència de
múltiples webs d’accés lliure que difonen continguts audiovisuals amb pornografia. Per
tal d’efectuar-ne l’anàlisi, se n’ha establert una selecció de 40 on els continguts
textuals s’ofereixen, totalment o parcialment, en alguna de les llengües oficials a
Catalunya. Són els següents:
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Quadre 2. Webs que inclouen la presència de continguts pornogràfics en format audiovisual (dades actualitzades en data 05/10/20)
Núm.

1

2

3

4

5

6

7

8

Presentació dels continguts

3

S’hi ofereixen
continguts de
pagament?

Missatges en relació amb
l’accés de les persones menors
d’edat? 5

No

No

República Txeca

Sí

Missatge posterior a l’accés
ubicat a la part inferior de la
pàgina d’inici i en llengua
anglesa.

Espanya

No

No

Espanya

No

No

Espanya

No

Missatge posterior a l’accés
ubicat a la part inferior de la
pàgina d’inici.

Uruguai

No

No

República Txeca

Sí

Missatge posterior a l’accés
ubicat a la part inferior de la
pàgina d’inici.

Luxemburg

Sí

No

País 4

“VIDEOS PORNO – [Nom servei]
Videos Porno XXX Gratis! [Nom servei] es el tube porno organizado por
categorías con más vídeos xxx en Español. Sexo y películas porno
gratis con ... “
“Porno en Español / Porn in Spanish - [Nom servei]
504,448 videos in SPANISH PORN; ALL LANGUAGES. If you want to
see more porn videos in español, you can simply upload some and
write their title in ... Porno en Español / Porn in ... · Tengo sexo con mi
...”
“VIDEOS PORNO XXX GRATIS - [Nom servei]
Videos Porno XXX Gratis cada hora! [Nom servei] es el tube porno
organizado por categorías con más vídeos XXX. Porno en Español.
Sexo y películas porno ...”
“[Nom servei]: VIDEOS PORNO XXX DE CALIDAD
Recopilación diaria de los mejores videos porno de internet. Navega
por nuestras categorias y disfruta de videos gratis xxx en hd de
maduras, mamadas...”
“[Nom servei]: Porno, Sexo Gratis, Videos Porno, Sexo XXX.
Considerada la mejor web porno en español. Cada día nuevos videos
porno con las mejores pornostars. Especialistas en sexo anal.”
“PORNO 100% GRATIS – Videos porno xxx en [Nom servei]
El Youtube Porno se llama [Nom servei]. En [Nom servei] encontrarás
miles de videos porno 100% gratis de larga duración y actualizados a
diario.”
“Porno Gratuito, Sexo, Vídeos, Fotos XXX, Conejos en… [Nom servei]
ofrece películas de sexo gratis y rápidos vídeos porno gratuitos (tuve
porn). ¡Hay más de 10 millones de vídeos gratuitos disponibles! Con
conejos…”
“[Nom servei]: Videos Porno de Sexo Gratis. Peliculas XXX en…Videos
porno gratis en Español en [Nom servei]. Un Tube porno de videos de
sexo en español donde encontraras películas de sexo de famosas y
videos XXX.”

3

Espanya

Text que, com a presentació dels continguts, acompanya l’enllaç d’accés des del cercador de Google.
Font: Apartat Avisos legals i/o Termes del Servei, i/o la informació proporcionada per la web CQ Counter (http://www.cqcounter.com/whois/)
5
S’han considerat els missatges en la pàgina d’inici del web i no els inclosos dins els apartats Avisos legals i/o Termes del Servei.
4
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Núm.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Presentació dels continguts

3

“VIDEOS PORNO GRATIS EN HD A DIARIO - [Nom servei]
[Nom servei] es un portal de porno gratis en español en el que podrás
ver los mejores vídeos x en alta definición.”
“[Nom servei] GRATIS - VIDEOS PORNO XXX
[Nom servei] te ofrece el mejor Porno Gratis por categorias y miles de
Videos Porno XXX de calidad. Tube Porno Español y Sexo Gratis.”
“[Nom servei]- VIDEOS PORNO XXX DE CALIDAD
Los mejores Porno Gratis Videos a diario. Videos Porno Gratis X,
Videos XXX y Porno Gratis En Español. Sexo Gratis amateur,
mamadas, folladas, trios, orgias .”
“[Nom servei]: VIDEOS PORNO XXX EN HD
Cada día te traemos los mejores videos porno de la red. Accede a
nuestras categorias y disfruta de porno gratis en calidad hd con sexo
anal, maduras y mucho ...”
“VÍDEOS PORNO XXX GRATIS DE CALIDAD – [Nom servei]
Entra y disfruta de un oasis de porno gratis en español con los mejores
vídeos xxx en alta definición.”
“[Nom servei] Y XXX EN HD
Bienvenido al maravilloso mundo de los vídeos porno, en nuestra web
porno gratis te aseguramos horas de diversión con vídeos xxx, porno
HD y XXX gratis.”
“Videos porno gratis en HD: [Nom servei]
[Nom servei] tiene los mejores videos porno gratis y en HD. Sexo XXX
con maduras cachondas, el mejor sexo anal, porno español, sexo
casero...”
“Porno HD Gratis >) - Vídeos Porno Gratis en Alta Definición
Buscas porno HD gratis?XXX En nuestra web xxx tenemos el mejor
porno gratis en alta definición. Vídeos xxx con la mejor calidad, somos
los mejores!”
“Free Porn Videos & Sex Tube Movies at [Nom servei]
Watch & download more than 5 million Porn Videos on [Nom servei] for
free. Stream new XXX tube movies online, browse sex photos, date
girls to fuck at …”
“VIDEOS PORNO GRATIS XXX - [Nom servei]
Videos Porno XXX Gratis nuevos a diario. El Tube Porno XXX más
grande en español, todo el Sexo y Peliculas Gratis que quieres ver en
pc, tablets y móviles ...”
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País 4

S’hi ofereixen
continguts de
pagament?

Missatges en relació amb
l’accés de les persones menors
d’edat? 5

Espanya

No

No

Espanya

No

No

Espanya

No

No

Espanya

No

Missatge posterior a l’accés
ubicat a la part inferior de la
pàgina d’inici.

Espanya

No

No

Espanya

No

Missatge posterior a l’accés
ubicat a la part inferior de la
pàgina d’inici.

Espanya

No

Missatge posterior a l’accés
ubicat a la part inferior de la
pàgina d’inici.

Espanya

No

Missatge posterior a l’accés
ubicat a la part inferior de la
pàgina d’inici.

Xipre

Sí

No

Espanya

No

No

Núm.

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

Presentació dels continguts

3

“[Nom servei] · Todos los Videos Porno XXX en HD de [nom propi]...
[Nom servei], Web numero uno de Porno Español con las actrices más
guarras. Vídeos porno XXX en HD. Las mejores Pilladas y bukkakes!
Web Oficial de ...”
“[Nom servei] XXX >) - Vídeos de Sexo Amateur en Español
[Nom servei] te trae los mejores vídeos xxx de sexo amateur en
ESPAÑOL y GRATIS! Actualizamos a diario: Los vídeos XXX más
morbosos de sexo ...”
“[Nom servei] - Porno de putas follando GRATIS!
Atento! en [Nom servei] te ofrecemos el mejor porno gratis. Vídeos xxx
de mujeres muy putas follando gratis para ti, entra ya a nuestra web
XXX!”
“PORNO GRATIS - [Nom servei] DE CALIDAD
Porno gratis xxx de calidad con los mejores videos gratis de internet. Si
te gusta el porno x entonces nuestros videos de folladas, mamadas y
enculadas te van ...”
“VIDEOS PORNO GRATIS XXX - Sexo X en Español y HD
[Nom servei]100% Porno XXX. MÁS VISTOS . 11:45.”
“[Nom servei] La página española de Vídeos Porno Gratuitos con
muchas escenas de Sexo para ver en Streaming o para descargar en
HD Gratis y sin publicidad.”
“[Nom servei]: Vídeos Porno Gratis - Mejores Sexo en HD
Porno gratis de España, estamos especializados en vídeos de sexo en
español HD, encontrarás las mejores chicas latinas en [Nom servei]
todos los días.”
“[Nom servei] Sexo Gratis, XXX y Videos Pornos Online …
En [Nom servei] te traemos cada día nuevos videos porno gratis
ordenados por categorías y tubes. Videos xxx, sexo gratis y peliculas
porno en ...”
“VIDEOS PORNO GRATIS EN HD – [Nom servei]
Valoración: 5/5 Página porno gratis en español y actualizada a diario de
vídeos xxx en HD. No te pierdas nuestra web [Nom servei].”
“[Nom servei]: Los mejores videos porno en español
Los mejores videos porno en español los encontrarás en [Nom servei].
Todos los videos de sexo y xxx seleccionados para ti.”
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País 4

S’hi ofereixen
continguts de
pagament?

Missatges en relació amb
l’accés de les persones menors
d’edat? 5

Espanya

Sí

Missatge posterior a l’accés
ubicat a la part inferior de la
pàgina d’inici.

Espanya

No

Missatge posterior a l’accés
ubicat a la part inferior de la
pàgina d’inici.

Espanya

No

No

Espanya

No

No

Sense dades

No

No

Sense dades

No

No

Sense dades

No

No

Espanya

No

Missatge posterior a l’accés
ubicat a la part inferior de la
pàgina d’inici.

Espanya

No

No

Espanya

No

No

Núm.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Presentació dels continguts

3

“Videos Porno Gratis - HD Películas de Sexo y Perra Porno
Hermosas y los mejores videos porno. Las películas y todas las
escenas de sexo. Anal, madura, estudiante, español, etc.. Todo en
[Nom servei] gratis XXX.”
“VIDEOS PORNO GRATIS EN HD – [Nom servei] XXX
Página porno gratis en español y actualizada a diario de videos xxx en
alta definición con chicas muy cerdas.”
“Porno Gratis XXX: [Nom servei] Videos Porno Gratis
Si quieres ver porno gratis esta es tu web. No te pierdas los mejores
videos porno xxx de todo Internet. Entra ahora!”
“Videos Porno en español - XXX - Sexo Gratis – [Nom servei]
En [Nom servei] encontrarás videos porno en español de chicas
españolas, videos porno amateur en calidad HD, videos caseros
españoles xxx y peliculas de sexo ...”
“[Nom servei]: Videos Porno en español - XXX - Sexo Gratis
En [Nom servei] encontrarás videos porno en español de chicas
españolas, videos porno amateur en calidad HD, videos caseros
españoles xxx y peliculas de sexo ...”
“[Nom servei]: Gran Hermano Porno, Gandia Shore se queda corto
[Nom servei] es un reality online gratuito que puede ser considerado el
Gran Hermano Porno. 5 chicas y 5 chicos en un chalet de lujo
conviviendo sin reglas.”
“[Nom servei]: sexo casero y porno amateur grabado con ...
[Nom servei] es la web de porno amateur español donde gente normal
viene a cumplir sus fantasías. Autentico sexo casero grabado con
aficionados. María y ...”
“[Nom servei]: Gran Hermano Gay, Sexo Gratis , Gay.
[Nom servei] es un reality gay online gratuito que puede ser
considerado el Gran Hermano Porno. Gandia Shore se queda corto:
orgías en directo, sexo, celos, ...”
“[Nom servei]
Videos Porno en [Nom servei], la mayor colección de Videos Porno
XXX Gratis en español. Actualizada diariamente con Videos Porno,
seleccionamos los ...”
“Películas de Sexo Gratis, Nueva Porno HD, XxX Tus Vídeos.
Copyright © 2020 - All Hashtag #Películapornográfica [Nom servei]!
amung.”
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País 4

S’hi ofereixen
continguts de
pagament?

Missatges en relació amb
l’accés de les persones menors
d’edat? 5

Sense dades

No

No

Espanya

No

No

Sense dades

No

No

Espanya

Sí

No

Espanya

Sí

Missatge previ a l’accés al servei
que ocupa la totalitat de la
pantalla

Espanya

Sí

Missatge previ a l’accés al servei
que ocupa la totalitat de la
pantalla

Espanya

Sí

Missatge previ a l’accés al servei
que ocupa la totalitat de la
pantalla

Espanya

Sí

Missatge previ a l’accés al servei
que ocupa la totalitat de la
pantalla

Espanya

No

Missatge posterior a l’accés
ubicat a la part inferior de la
pàgina d’inici.

Turquia

No

No

Núm.

39

40

Presentació dels continguts

3

“Videos porno y SEXO GRATIS XXX en HD d [Nom servei] Vídeos X
[Nom servei] videosx.xxx
Encuentra los mejores vídeos porno gratis en [Nom servei] Vídeos X
XXX, peliculas y escenas porno en HD seleccionadas a mano ¡El
MEJOR SEXO GRATIS!”
“VIDEOS PORNO - [Nom servei]
Videos porno gratis XXX en [Nom servei]: porno en español, chicas
desnudas follando con ganas de sexo XXX, los mejores vídeos porno
originales, y todo en ...”
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País 4

S’hi ofereixen
continguts de
pagament?

Missatges en relació amb
l’accés de les persones menors
d’edat? 5

Espanya

No

Missatge posterior a l’accés
ubicat a la part inferior de la
pàgina d’inici.

Espanya

No

Missatge posterior a l’accés
ubicat a la part inferior de la
pàgina d’inici.

4.4

4.4.1

Característiques dels webs analitzats

Descripció

Tots els llocs web analitzats es caracteritzen per presentar, com a finalitat principal,
l’oferiment de vídeos amb contingut pornogràfic que es poden visionar a petició,
organitzats sota diferents categories.

Així s’evidencia a la presentació textual que hi apareix i en la captura de pantalla que
es mostra com a exemple:
“[Nom comercial] es el tube porno organizado por categorías con más vídeos XXX”;

“Recopilación diaria de los mejores videos porno de internet. Navega por nuestras
categorías y disfruta de videos gratis xxx”;

“[Nom comercial] te ofrece el mejor Porno Gratis por categorías y miles de Videos
Porno XXX de calidad”.

Imatge 1. Captura de pantalla que mostra l’estructura en categories d’un dels webs
analitzats
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La totalitat d’aquestes webs permeten el visionament de vídeos amb contingut
pornogràfic de forma gratuïta i, en un 25% dels casos, l’accés a altres continguts amb
pornografia està sotmès a un pagament previ o una subscripció.
4.4.2

Accés als webs analitzats

L’accés als continguts pornogràfics gratuïts dels 40 webs analitzats no requereix
l’acreditació de la majoria d’edat de la persona usuària ni cap tipus de registre previ.

Sense que suposi cap mena de condició a l’accés, el 10% dels webs analitzats inclou
un missatge previ que informa les persones usuàries que es tracta de continguts
restringits per a les persones menors d’edat. Per exemple:
Imatge 2. Missatge que informa que els continguts són per a persones majors d’edat i
que apareix de forma prèvia a l’accés

Un 32,5% més d’aquestes pàgines inclou aquest tipus de missatges un cop ja s’ha
accedit als continguts. En aquest cas es tracta de missatges diversos que passen
fàcilment desapercebuts, atès que estan ubicats a la part inferior de la pàgina i són de
mida petita. Per exemple:
“Esta web contiene vídeos pornográficos y material para adultos clasificado, si eres
menor o eres padre y no quieres que tus hijos vean esta web te recomendamos que
actives el asesor de contenidos de tu navegador para bloquear la entrada a esta web.
La web ha sido etiquetada como RTA (Restricted To Adults).”
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“Bienvenido a [nom comercial] un portal para adultos especializado en recopilar
videos gratis”

“Web exclusiva para mayores de edad (+18)”):

Imatge 3. Missatge, a la part inferior, que informa que els continguts estan restringits per
a majors de 18 anys
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4.4.3

Oferta de continguts

El nombre de vídeos amb contingut pornogràfic que s’ofereixen des d’aquests webs és
molt elevat: alguns dels més visitats, tal com s’afirma, permeten el visionament de
milions de continguts i sense cap sistema d’accés condicional que l’impedeixi a
persones menors d’edat. Així, per exemple, en un dels casos analitzats, en accedir al
cercador de continguts, s’anuncia que hi ha més de 13 milions de vídeos disponibles:
Imatge 4. Cercador que indica el nombre de vídeos disponibles

En altres casos, la xifra de vídeos que configuren el catàleg s’inclou als textos de
presentació, on sovint es fa referència a xifres milionàries. Per exemple:
“[Nom comercial] ofrece películas de sexo gratis [...] ¡Hay más de 10 millones de
vídeos gratuitos disponibles!”

“Watch & download more than 5 million Porn Videos on [nom comercial] for free.”

A més, en moltes ocasions es fa servir la incorporació contínua de nou material com a
reclam publicitari:
“Videos Porno XXX Gratis cada hora!”;
“Cada día nuevos videos porno con las mejores pornostars”;
“Página porno gratis en español y actualizada a diario de vídeos xxx en HD.”.
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4.4.4

Visites i visualitzacions de continguts

Segons les dades aportades per l’eina d’anàlisi VSTAT, el nombre de visites dels llocs
webs analitzats que ofereixen continguts pornogràfics és extraordinàriament elevat.
Per exemple, dos dels analitzats van registrar només durant el mes d’agost passat
més de 3.000 milions de visites (3.030 i 3.120, respectivament.)

D’altra banda, segons els comptadors que en ocasions acompanyen els vídeos, les
visualitzacions són molt elevades. Per exemple, en una de les pàgines analitzades, la
categoria corresponent als vídeos més vistos mostra un nombre de visualitzacions que
oscil·la entre 8 i més de 23 milions.

Les eines de comptabilització de visites no ofereixen dades segmentades per edats.
No obstant això, diferents enquestes i estudis constaten que l’accés d’infants i
adolescents a continguts de pornografia a internet és un fet habitual. 6

6

Vegeu, per exemple, Desinformacion_sexual-Pornografia_y_adolescencia.pdf de Save the Children.
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4.4.5

Continguts

El 50% dels webs analitzats inclouen vídeos categoritzats, etiquetats o amb títols que
es refereixen a la realització d’actes sexuals sense consentiment de la dona, amb l’ús
de termes com ara abused (abusada, violada, maltractada), forced (forçada, obligada),
violació o violada. Quant als títols dels vídeos, se n’han detectat que presenten actes
de violència com un fet desitjat per les dones o que al·ludeixen a l’ús de la submissió
química, com ara:
“Abusada por dos amigos mientras duerme; Mujer es abusada en publico parece que
le gusta”
“¡¡Le acaba gustando la violación!!; Maltrato, violencia y rotura de agujeros”
“Colegiala borracha se queda dormida durante fiesta y es abusada”

Sota algunes de les denominacions esmentades s’ofereixen un gran nombre de
vídeos: per exemple, en un dels webs analitzats s’explicita que disposa de prop de
20.000 vídeos sota la categoria forced i més de 15.000 sota abused.

Igualment, a tall d’exemple, un dels webs analitzats ofereix, sota una categoria
principal denominada gang bang, 7 12 subcategories diferents amb, segons anuncia,
centenars de milers de vídeos, una de les quals, forced gang bang [gang bang forçat]
n’inclou més de 60.000. A més, en seleccionar l’esmentada subcategoria s’hi
suggereixen d’altres de relacionades amb noms que remeten a l’ús de la violència com
ara brutal gangbang, rough gangbang, violaciones reales, violación en grupo, violación
grupal, violada en grupo, entre d’altres.

A més, gairebé la totalitat dels webs analitzats contenen expressions vexatòries i que
objectualitzen les dones, tant en el nom de les categories i etiquetes amb què es
classifiquen els continguts oferts, com en els títols dels vídeos. És el cas, per exemple,
de qualificatius denigrants com guarra, perra, petarda, puta, putón, tonta, zorra o de
títols com “Putón en lencería cutre atravesada por rabo bestial”.

Aquests continguts vexatoris i que mostren la representació d’actes sexuals sense
consentiment de la dona, no són objecte de cap sistema d’accés condicional i, per tant,
se’n permet el visionament per part de persones menors d’edat.

7

En les webs analitzades, gang bang és una etiqueta que s’aplica a vídeos amb actes sexuals en què un grup d’homes
(tres o més) manté relacions sexuals amb una sola dona.
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5. Conclusions

En aquest informe s’analitza la possibilitat d’infants i adolescents d’accedir, sense
sistemes que verifiquin l’edat, a continguts pornogràfics en format audiovisual publicats
per serveis d’intercanvi de vídeos o en webs.

El resultat de la cerca del terme “porno”, una paraula de l’argot popular coneguda per
menors d’edat, mostra la facilitat de trobar aquest tipus de continguts. Així, el 86% dels
primers 50 resultats correspon a webs que ofereixen continguts audiovisuals amb
pornografia. Cap d’aquests webs utilitza instruments de verificació de l’edat de les
persones que hi accedeixen.
Quant a les principals plataformes i xarxes socials, s’han analitzat 10 perfils de
Twitter amb presència de continguts audiovisuals amb pornografia sense cap sistema
d’accés condicional que n’impedeixi el visionament a menors d’edat. La majoria dels
vídeos de pornografia que s’hi difonen (el 99% dels analitzats) inclouen un missatge
previ que adverteix de la presència de continguts “delicats” a través d’una funcionalitat
de la xarxa social que, no obstant això, no suposa una barrera a l’accés als continguts.
Cal recordar que l’edat mínima per tenir un compte de Twitter és de 13 anys.

No s’han localitzat continguts audiovisuals amb pornografia accessibles a menors
d’edat a YouTube ni en perfils públics de Facebook, Instagram o TikTok.
També s’han seleccionat, per a la seva anàlisi i a tall d’exemple, 40 webs que tenen
com a servei essencial l’oferiment de vídeos amb contingut pornogràfic, organitzats
sota diferents categories temàtiques. Tots afirmen disposar de milers (o de milions) de
vídeos. Les visites d’alguns d’aquests webs superen el miler de milions en un mes,
però no es mesura la part que pot correspondre a menors d’edat.

Tots aquests webs ofereixen continguts pornogràfics sense necessitat d’un registre
previ i sense cap altre sistema efectiu de verificació de l’edat de la persona que hi
accedeix. Només el 10% pregunta si la persona és major d’edat, però sense cap
sistema de filtratge real: contestar “sí” permet accedir-hi. El 32,5% també introdueix
missatges que avisen de la presència de continguts per a persones adultes, tot i que
usualment ho fa en parts poc visibles de la pantalla i un cop s’hi ha accedit.
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D’altra banda, el 50% d’aquests webs inclouen continguts audiovisuals amb
representacions d’actes sexuals sense consentiment, els quals en ocasions es
presenten com un fet desitjat per les dones. Així ho exemplifiquen algunes de les
categories i etiquetes en què es classifiquen els vídeos (forced gang bang, abused,
forced, violación en grupo) o títols de vídeos (“¡¡Le acaba gustando la violación!!;
Maltrato, violencia y rotura de agujeros” o “Colegiala borracha se queda dormida
durante fiesta y es abusada”). Gairebé tots, a més, inclouen expressions vexatòries
per a les dones, com ara qualificatius denigrants com guarra, perra, petarda, puta,
putón, tonta, zorra.

Aquests continguts són accessibles de manera lliure i sense verificació de la majoria
d’edat de la persona.

Així, doncs, a internet s’hi poden trobar nombrosos webs que ofereixen continguts de
pornografia, una part dels quals, encara que es tracti de productes de ficció,
transmeten un relat que normalitza la desigualtat i els actes de violència masclista.

Uns continguts que els infants i adolescents tenen a l’abast, sense controls d’accés ni
eines de verificació de l’edat, i que poden perjudicar el seu desenvolupament.

Barcelona, 26 d’octubre de 2020
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