9 de març de 2015
NOTA DE PREMSA

El CAC trasllada a la Fiscalia continguts de
pornografia infantil accessibles a internet
 La denúncia inclou les adreces concretes de 12 pàgines web,
algunes d’accés lliure i d’altres que requereixen un pagament
 El Consell actua segons el que estableix la Llei 2/2000 pel que fa al
trasllat a la Fiscalia de continguts susceptibles de constituir un
delicte tipificat en el Codi penal
 L’actuació s’emmarca en el projecte de control de continguts de
risc a internet iniciat pel CAC
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va enviar, el 5 març, un escrit a
la Fiscalia de Catalunya en què denuncia la presència de continguts de
pornografia infantil accessibles a internet. L’escrit del CAC especifica 12
pàgines web detectades en el marc del projecte de control de continguts de risc
a internet iniciat pel Consell.
El Consell, davant la possibilitat que la conducta detectada pugui ésser
susceptible d’un delicte de pornografia infantil, tipificat a l’article 189 de la Llei
orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del codi penal, va traslladar l’escrit a la
Fiscalia de Catalunya, d’acord amb la lletra n de l’article 10 de la Llei 2/2000, de
4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
El CAC, que ha utilitzat un programari específic, va enregistrar informàticament
la navegació per cadascuna de les 12 pàgines web, tot mostrant d’aquesta
manera els diferents continguts audiovisuals i pestanyes que es poden trobar
en cada cas. Alguns dels continguts són d’accés lliure i d’altres requereixen un
pagament previ o una subscripció.
Pel que fa a la descripció dels continguts, es tracta de menors –majoritàriament
nenes– que apareixen en situacions i actituds de sexe explícit, tant en solitari
com amb altres menors o persones adultes.
La llengua de les pàgines és majoritàriament l’anglès, tot i que també apareixen
continguts en altres idiomes, com el castellà, el portuguès i diverses llengües
eslaves.

En el marc del pla d’actuació per al 2014, el CAC va iniciar el control de
continguts de risc en els nous serveis audiovisuals i en les noves plataformes,
especialment a internet. En conseqüència, realitza un monitoratge de pàgines
web, perfils de xarxes socials, blogs, fòrums públics, imatges i vídeos presents
a internet. Els quatre paràmetres que analitza el Consell són: continguts
sexuals; violència; discriminació, racisme i xenofòbia; i continguts nocius per a
la salut i per a la seguretat de les persones.
El president del CAC, Roger Loppacher, va anunciar, en les tres
compareixences davant el Parlament que va fer durant el 2014, la voluntat de
l’autoritat audiovisual catalana d’iniciar aquest nou eix d’actuació, seguint
l’exemple de diversos consells audiovisuals europeus.
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