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Resum
Aquest estudi de�neix el concepte de neutralitat de la xarxa, explora el seu origen,

la seva evolució i la seva importància. També investiga el seu abast, els interessos que hi ha

al seu voltant i com afecta a tot Internet.

Abstract
This study de�nes the concept of network neutrality, explores its origins,

its evolution and its importance. It also investigates its scope, the interests that surround it

and how it a�ects the entirety of the Internet.
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1 Introducció

Des de fa uns anys, qui més qui menys que utilitza Internet s’ha trobat algun cop amb la frase
«Defensem la neutralitat de la xarxa!» o «La xarxa està sota atac» per les xarxes socials,
a les notícies o al diari. Si bé el nom de neutralitat de la xarxa indica més o menys el que
és, en general no s’explica en detall què implica exactament, quin és el seu abast o per què
costa mantenir-la. Aquest treball és el resultat de voler fer un canvi en la manera d’informar
sobre aquest tema i centrar la atenció de l’estudi no en criticar o investigar individus ni grups
concrets, sinó el sistema en conjunt.

Concretament, els objectius d’aquest treball són els següents:

• Definir exactament què és la neutralitat de la xarxa d’una manera entenedora per tothom,
sense necessitat de coneixements prèvis sobre el tema.

• Explorar la importància (o no) de la neutralitat en el món actual.

• Recollir quins efectes positius té des de tots els punts de vista.

• Recollir quins efectes negatius té des de tots els punts de vista.

• Veure quins són aquests punts de vista, qui els té i per què.

• Investigar sobre alguns moments on la neutralitat ha estat un factor protagonista en
alguns esdeveniments externs a la xarxa. Explorar què ha passat, per què i quins efectes
ha tingut dins i fora de la xarxa.

• Raonar sobre la complexitat (o manca d’aquesta) que pugui tenir una regulació en aquest
camp. Això implica relacionar assumptes tecnològics, legals, econòmics i morals.

• Veure quines regulacions, normatives i lleis estan implementades actualment.

• Proposar mesures per millorar el sistema per tots els implicats.

Durant la realització d’aquest estudi, s’ha recollit informació i s’ha redactat una explicació
del que és la neutralitat de la xarxa. També s’ha trobat que és un factor molt important, i
que guanya importància gràcies a l’augment de l’ús d’Internet ja que continuament apareixen
nous usuaris amb noves finalitats. La neutralitat aporta una plataforma neutral, de manera
que la competència surgeix de manera natural igual que a qualsevol altre camp. S’ha vist que
la neutralitat també protegeix contra la censura i els monopolis. A més, la majoria dels punts
negatius que s’han trobat sobre la neutralitat a la pràctica no són del tot certs o es poden
prendre mesures per evitar aquests efectes, de manera que no són gaire rellevants si es tenen
en compte des del principi.
Algunes de les situacions estudiades han estat el referèndum per la independència de Cata-

lunya de l’1 d’Octubre, la pandèmia del Covid-19 (durant la primera meitat del 2020), i les
mesures que es van prendre inicialment amb la creació de la xarxa. També s’ha analitzat el
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1 Introducció

comportament de Google i la Xina com a casos concrets d’empreses i països que van contra la
neutralitat, els seus efectes i els seus motius.

S’ha trobat que fer una regulació fixa que serveixi per sempre a tot arreu és inviable, però
s’han redactat una sèrie de mesures al final d’aquest document que són de gran importància i
que poden ser clau per determinar el futur de la xarxa.

Pel que fa a la estructura del document, primer s’exposa la informació relativa a la definició
de la neutralitat de la xarxa, els interessos que motiva a diferents grups i un plantejament moral
sobre l’establiment de noves regulacions. A continuació s’estudien alguns episodis històrics i
algunes situacions de l’actualitat on la neutralitat juga un paper protagonista. Després d’aquest
anàlisi, s’elaboren un conjunt de propostes que es poden dur a terme per tal de defensar la
neutralitat i millorar la situació general de la xarxa. Per últim, es presenten les conclusions
extretes d’aquest estudi i s’evalua el compliment o no dels objectius inicials del treball.

Finalment, abans de començar amb el treball en sí mateix, hi ha alguns apunts extres sobre la
redacció d’aquest document que caldria destacar. Primer de tot, aquest estudi està redactat de
la manera més imparcial possible, indicant els arguments que es donen des de totes les bandes
sense fer un judici sobre els fets, únicament exposant-los. Per altra banda, en alguns punts es
mencionen temes que es desvien del fil central d’aquest treball; en aquests punts s’ofereix una
font d’informació alternativa que es pot trobar a la bibliografia referenciada en cada cas. Per
últim, per tal de complir de la millor manera el primer objectiu i que tothom pugui entendre
el contingut d’aquest document, certs aspectes tècnics s’han simplificat o explicat breument
per sobre; aquests punts també es poden estudiar més a fons amb els enllaços inclosos a la
bibliografia.
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2 Antecedents

Durant dècades, els serveis de telecomunicació es van basar en la telefonia fixa. Per oferir
aquests serveis, van sorgir les companyies de telefonia, que oferien la infraestructura necessària
per tal que tots els usuaris de telèfon poguessin comunicar-se amb qui volguessin. A principis
de segle, però, la tecnologia va permetre que apareguessin noves formes de telecomunicació,
com la telefonia mòbil i Internet. Les empreses telefòniques van adoptar el paper de proveïdor
d’aquests altres serveis també, basant-se en la mateixa idea de proporcionar la infraestructura
per tal que els seus usuaris en fessin ús. Actualment, una sola empresa ofereix telefonia fixa,
telefonia mòbil, accés a Internet, televisió per subscripció, i fins i tot participa en la producció
de continguts audiovisuals. Això els permet aprofitar parts de la mateixa infraestructura pels
diferents serveis (per exemple, inicialment van aprofitar les línies de telèfon per enviar dades
d’Internet, [Sta04]). Però també comporta una sèrie de conseqüències no trivials.

Una de les conseqüències més immediates que es van trobar degut a aquest plantejament va
ser un problema de falta de recursos. No era poc freqüent tenir problemes amb la connexió
a Internet quan es feia una trucada de telèfon per la mateixa línia. De la mateixa manera,
si dos usuaris establien dues connexions per Internet des de la mateixa casa, era comú que
apareguessin problemes de connectivitat. Aquests problemes també apareixien en altres escales,
com per exemple a l’hora de proveir servei a llocs web d’empreses: depenent del capital de cada
entitat es podrien arribar a contractar més recursos per millorar la seva capacitat i arribar a més
gent. Però tot i així seguia havent-hi un límit físic de recursos degut a la tecnologia de l’època,
[Kim12]. Degut a aquest límit de recursos, les companyies proveïdores van haver de regular
l’ús que un sol usuari podia fer per tal de garantir que els recursos fossin suficients per tothom.
Però aquesta regulació es va aprofitar per perjudicar a certes aplicacions que competien amb
altres serveis que oferien les mateixes companyies, com podien ser les alternatives gratuites a
les trucades telefòniques, [Jac12].

Avui dia, si bé ha canviat l’estat i la capacitat de la tecnologia, aquesta problemàtica segueix
sent igual de rellevant. Durant la crisi del Covid-19, que s’està vivint durant la redacció
d’aquest document, s’han pres mesures per tal de garantir el servei d’Internet per tothom, cosa
que indica que la capacitat límit de la infraestructura encara no és suficientment elevada com
per poder considerar-la il.limitada i és un tema a tenir en compte, [McL20]. Això implica que
encara existeixen regulacions susceptibles a ser abusades.

Per aquests motius, entre d’altres, s’ha cregut convenient realitzar un estudi sobre l’accés
global a Internet, la llibertat d’expressió online, i, com a concepte generalitzador, la neutralitat
de la xarxa. S’estudiarà aquest concepte com a fil conductor del treball, que tractarà altres
temes relacionats i investigarà l’estat actual del sistema.

2.1 Organització de la xarxa

En aquest apartat s’explicaran alguns dels detalls sobre el funcionament i la organització de la
xarxa. També es presentaran alguns dels termes que apareixeran més endavant en el document.
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2 Antecedents

Aquesta breu explicació és un resum simplificat d’algunes de les idees explicades en el llibre
Computer Networking, de James F. Kurose i Keith W. Ross [KR17].

La xarxa funciona seguint el protocol Ip, que en el fons imita en certa manera el sistema de
correu ordinari: per enviar un missatge a algú no indiquem el nom del destinatari sinó la seva
adreça. Però a la xarxa aquesta adreça no és la seva adreça física, ja que no té res a veure
la localització geogràfica d’un dispositiu; s’utilitza un sistema numèric arbitràri amb què es
representen les adreces amb 4 números entre el 0 i el 255 separats per «.». Per exemple, una
possible adreça seria 83.75.176.2.

Per enviar els missatges d’un lloc a un altre es passa per routers o enrutadors, que tenen
una llista amb les adreces cap a les que poden reenviar els missatges. Fora de la xarxa es pot
imaginar com un grup de ciutats connectades per carreteres i que els missatges només poden
anar per aquestes carreteres de ciutat en ciutat, i a cada ciutat l’indiquen quina és la següent
carretera per la que ha de viatjar per arribar al seu destí. Les ciutats serian els routers i les
carreteres els cables físics de la xarxa.

De cara al públic general, recordar i escriure adreces Ip no és pràctic, de manera que es va
dissenyar una manera de substituir les adreces amb noms «normals» per facilitar el seu ús.
Aquesta conversió és el servei de noms de domini o Dns, i relacionen un nom, com per exemple
www.upc.edu, amb una adreça Ip, que en aquest cas concret és 147.83.2.135. Per consultar
aquests serveis de traducció d’adreces també s’ha de consultar a alguna adreça concreta, que
dependrà del servidor concret que es vulgui consultar. Alguns d’aquests servidors són propietat
dels proveïdors del servei d’Internet, o Psi, i altres són més aviat independents.

Els Psi són les empreses que ofereixen la connexió física a la xarxa als usuaris finals, ja sigui
a casa d’un particular, a una empresa, a xarxes de telefonia mòbil, . . . , tal i com es pot veure a
la figura 2.1. Internament, la xarxa dels Psi està formada per una gran col.lecció d’enrutadors
que s’interconnecten entre si i també amb altres xarxes d’altres Psi. D’aquesta manera, els
proveïdors són els propietaris dels punts físics d’accés a la xarxa i de la seva infraestructura, i
els usuaris i empreses paguen per disposar d’aquests punts d’accés. Això és el servei d’Internet.

Aquesta infraestructura, però, té una capacitat límit d’informació que pot transportar al
mateix temps, de la mateixa manera que una carretera té un límit de quantitat de vehicles que
hi poden circular alhora. Aquesta capacitat de la xarxa és el que s’anomena ample de banda.

4
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2.1 Organització de la xarxa

Figura 2.1: Representació esquemàtica de la estructura d’Internet.
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3 La neutralitat de la xarxa

El terme «neutralitat de la xarxa» va ser introduït originalment pel professor i advocat Tim
Wu el 2003, [Wu05]. Wu es va començar a preocupar per quatre possibles punts problemàtics
entre els consumidors, els proveïdors del servei d’Internet (Psi en endavant) i les grans i petites
empreses:

1) Bloqueig d’aplicacions.

2) Monopolització dels serveis oferts pels Psi.

3) Priorització de determinats serveis, aplicacions o continguts segons interessos comercials.

4) Falta de transparència.

Aquests quatre punts, si bé poden semblar disjunts, estan interrelacionats. El bloqueig
d’aplicacions i la priorització d’uns serveis davant d’uns altres en el fons poden tenir el mateix
objectiu: fer que els usuaris accedeixin a un contingut en concret i no a altres. Una de les
tècniques més eficients per aconseguir aquest objectiu és evitar que els usuaris sàpiguen que
això està passant. Això és fàcil d’amagar si hi ha una falta de transparència sobre la gestió que
es realitza a la seva xarxa. Una possible motivació per seguir aquest comportament podria ser
la intenció d’establir un monopoli, però s’investigaran altres interessos més endavant en aquest
estudi.

Seguint aquest fil de pensament, es pot considerar que la neutralitat de la xarxa planteja
dos aspectes fonamentals que cal defensar:

1) Els usuaris d’internet poden decidir el contingut al que accedeixen i les aplicacions que
utilitzen, i els creadors i desenvolupadors d’aquests continguts i aplicacions competeixen
d’una manera justa.

2) Els Psi no han d’aprofitar la seva posició de poder per discriminar aplicacions, serveis
o continguts de la competència o d’altres entitats amb interessos incompatibles amb els
propis.

Aquests dos aspectes son compatibles amb la gestió i optimització del tràfic, però s’ha de
garantir que es faci de manera transparent per tal d’assegurar que els objectius i els mètodes
siguin legítims.

Es pot deduir que el principal objectiu de la neutralitat de la xarxa és promoure la evolució
de la competència de manera justa i igualitària en un entorn privat, de la mateixa manera que
això es defèn a les xarxes de telefonia, als sistemes operatius o a les cadenes de televisió. La
normativa de les entitats reguladores en aquests contextos pretén garantir que els interessos dels
propietaris dels entorns privats no afectin el desenvolupament de nous productes o aplicacions.
En el cas d’Internet, els desenvolupadors d’aplicacions competeixen per l’ús de l’ample de
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3 La neutralitat de la xarxa

banda de la xarxa: correu electrònic, web, serveis d’streaming1 de vídeo, VoIP2, . . . S’ha de
garantir la neutralitat per assegurar que la supervivència de les aplicacions i la selecció del més
fort sigui un procés meritocràtic.
La neutralitat de la xarxa s’ha d’entendre com un sistema de creences sobre la innovació,

sistema al que Tim Wu es refereix com a model evolutiu3. Aquest model és el procés de selecció
natural clàssic on sobreviu només el més fort; en el cas d’estudi, la millor aplicació o la millor
tecnologia que té el major èxit. La no-neutralitat suposaria un escenari desequilibrat on es
dona avantatge a una aplicació que no és la més forta, ja sigui per interessos propis o per
negligència, de manera que es perjudica la evolució de la innovació. Per tant, s’ha de garantir
que les millors aplicacions perduren, i per fer-ho s’ha de seguir un procés meritocràtic.
Un dels principis que segueix la neutralitat de la xarxa és el de disseny per capes: la xarxa

ha de ser neutral i indiferent respecte a les aplicacions que es desenvolupen a sobre seu, però
també als canvis físics que es fan a sota. D’aquesta manera, les aplicacions sempre han de
tenir en compte els mateixos aspectes independentment del tipus d’aplicació i de xarxa. Si no
fos així, cada aplicació hauria d’investigar com oferir el millor servei en cada possible situació.

3.1 El problema amb la neutralitat: la necessitat de gestió
La neutralitat de la xarxa no és una propietat booleana, és a dir, no és quelcom que es té o
no, sinó que es pot posicionar sobre un espectre amb dos extrems ben diferenciats. El primer
extrem suggereix una neutralitat «pura» de no discriminació en la que als Psi no se’ls permet
gestionar el tràfic d’internet. El segon extrem permet que els proveïdors de servei d’Internet
puguin gestionar i controlar el tràfic com considerin convenient, des de prioritzar el tràfic d’un
tipus o d’un usuari concret fins a bloquejar completament l’accés a certes parts de la xarxa.
S’ha de tenir en compte que el que es considera neutral en un moment donat pot no ser-ho

en un altre moment4 , o fins i tot pot ser neutral cap a un conjunt d’elements però no cap a un
altre. Sovint s’entén que la neutralitat busca que tots els usuaris puguin accedir de la mateixa
manera a totes les aplicacions, i si bé això és cert, no acaba aquí. També ha de garantir
que totes les aplicacions puguin arribar de la mateixa manera a tots els usuaris, i això no és
trivial. Les aplicacions de dades, com poden ser el servei web o de correu electrònic, tenen
unes necessitats de qualitat molt bàsiques i semblants. Per a altres tipus d’aplicacions, com
el vídeo en directe, això no és així, i apareix una idea de direcció de la neutralitat. Aquestes
direccions poden ser cap a la qualitat rebuda pels usuaris o QoS5, que rep el nom de upward
neutrality, o cap a l’accés a la capa física de la xarxa, que s’anomena downward neutrality6.

1 Transmissió o recepció de dades de vídeo i/o àudio online, de tal manera que s’envia o es visualitza sense
haver-se d’emmagatzemar prèviament. En general poden ser plataformes amb contingut sota demanda o de
vídeo en directe.

2 Serveis de veu sobre IP, en anglès Voice over IP
3La idea que els canvis tecnològics segueixen un model evolutiu és una idea amb més anys d’història que la
xarxa que coneixem avui dia. Richard Nelson va escriure sobre aquesta idea al 1987, parlant des del punt
de vista econòmic d’aquesta evolució al llibre Understanding Technical Change as an Evolutionary Process
[Nel91]

4 Un bon exemple d’aquesta idea és «tots els homes poden votar». Durant un temps va ser un gran avenç
cap a la «neutralitat» en el sentit que ja no es discriminava l’origen ètnic de cada individu i tots podien
votar. Un temps més tard, però, es va deixar de considerar neutral ja que això no permet votar a les dones.
La neutralitat del sistema electoral s’ha ajustat amb el temps d’acord a les creences i les necessitats de la
societat.

5De l’anglès, Quality of Service
6 Aquestes direccions tenen origen en l’estructura per capes d’Internet, on les capes més baixes son el medi
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3.1 El problema amb la neutralitat: la necessitat de gestió

Figura 3.1: Representació esquemàtica de la neutralitat cap avall.

A continuació s’expliquen aquests conceptes en profunditat, acompanyats d’uns esquemes.
En els esquemes es situen els usuaris a la part superior i la xarxa física a la part inferior, i al
mig es representa la prioritat que els Psi assignen a cada tipus d’aplicació. Una major qualitat
de servei es representa amb una major amplitud de la part superior del trapezi, i una major
part inferior representa una major prioritat. Es consideren tres tipus d’aplicacions en tots dos
casos: correu electrònic, VoIP i web.

La neutralitat cap avall, en el seu extrem, es pot considerar com la no-gestió de la xarxa.
Això implica oferir el mateix tracte per a totes les aplicacions, donant la mateixa prioritat i
els mateixos recursos a cada una. Intuïtivament, aquesta tècnica és més còmode d’implemen-
tar i reparteix equitativament els recursos de la infraestructura disponible, però presenta un
problema: la QoS queda desnivellada. A la figura 3.1 es representa aquesta situació.

Es pot observar com les tres aplicacions tenen la mateixa mida a la base del trapezi, és a dir,
la mateixa prioritat. Però, degut a la diferència de necessitats de cada aplicació, la qualitat
de servei percebuda pels usuaris és molt diferent entre elles. Aplicacions com VoIP, videojocs
en línia i vídeo en directe son especialment sensibles a aquestes condicions. Més endavant es
comentaran esdeveniments relacionats amb aquest fenomen que han tingut gran rellevància en
la historia de la neutralitat de la xarxa.

La neutralitat cap amunt, en canvi, busca que totes les aplicacions siguin percebudes pels
usuaris amb la mateixa qualitat. Per exemple, per fer que el correu electrònic funcioni idealment
només cal que el correu arribi al seu destinatari en pocs segons, però no és crític que sigui
immediat o trigui un parell de segons. En canvi, per proveir el funcionament ideal d’un servei
de VoIP no es disposa de la mateixa flexibilitat, ja que és necessària una baixa latència. En
la figura 3.2 es pot veure un esquema de la situació amb totes les aplicacions amb la mateixa
qualitat, i la prioritat que els pertocaria per aconseguir-la.

Degut a aquest fenomen, és necessària una certa gestió de la xarxa per garantir que els
usuaris tinguin un accés lliure a les aplicacions i serveis que volen usar. I aquest és el problema
fonamental al que s’afronta la neutralitat de la xarxa. Si no existeix una gestió, la xarxa no és
neutral; si existeix la gestió, els proveïdors d’Internet poden aprofitar la seva posició estratègica
pels seus interessos propis.

físic i les capes superiors son nivells d’abstracció construïts sobre les de sota.

9



3 La neutralitat de la xarxa

Figura 3.2: Representació esquemàtica de la neutralitat cap amunt.

La solució a aquest problema no és clara, però la seva existència sí que ho és. A més, és un
problema que no només afecta a la neutralitat, sinó que també afecta a altres drets fonamentals
sobre els que es basa Internet i que influeixen en tots els àmbits de la societat. En endavant,
quan aquest document parla de neutralitat de la xarxa sense especificar la seva direcció, es
refereix a neutralitat cap amunt, ja que és la que té uns efectes més importants a escala global.

3.2 Monopolització, censura i influència

El nivell de neutralitat de la xarxa resulta de la confluència dels interessos de diversos col-
lectius. Es pot imaginar la situació com un joc d’estirar de la corda, on cada col.lectiu es situa
a una banda i estira en un sentit determinat amb una força determinada i per uns motius
determinats. En aquest capítol es veurà primer el context global en què es plantegen aquestes
qüestions, després quins són alguns dels col.lectius amb interessos respecte la neutralitat i,
finalment, quins són aquests interessos.

Segons dades del banc mundial [18], el 2017 un 49,723% de la població mundial tenia accés
a Internet i, si es segueix la tendència de creixement, al 2020 s’espera que es superi el 55%
de la població. Paral.lelament, les empreses han adoptat la plataforma com a eina econòmica,
generant així milers de milions d’euros durant les últimes dècades i situant-se al centre de
gravetat econòmic de tot el món. A més, és el mitjà de comunicació més eficient, ràpid i de
més ampli abast, de manera que tots els sectors estan relacionats amb la xarxa d’una manera
o altra, tal i com es veurà en les següents subseccions.

3.2.1 El públic general

Utilitza Internet per una ampla varietat de motius, ja sigui llegir noticies, escoltar música,
entreteniment, aprenentatge autònom, fer compres online, estudiar, treballar, . . . El seu interès
personal no sol tenir un component econòmic directe, i per tant no sol preocupar-se de la
competència justa i meritocràtica dels negocis, sinó més aviat d’aspectes que li siguin més
propers. Generalment, hi ha uns interessos pro-neutralitat que defensen la llibertat d’expressió
online i la igualtat de condicions, però alhora hi ha un interès per tal que Internet sigui una
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plataforma segura7 per tots els usuaris, i vol una regulació per garantir-ho.
Si bé pot semblar que no tingui gran cosa en joc directament, indirectament és tot el contrari.

El que hi ha en joc és la possibilitat d’escollir els serveis, els recursos i les fonts d’informació
lliurement. Tot i no tenir grans incentius econòmics directes, tenen un gran potencial econòmic
de cara a les empreses, un gran potencial polític de cara als governs, . . . Sense neutralitat, es
podria limitar l’accés dels usuaris als diaris d’una certa ideologia i facilitar-lo per a altres 8,
censurar crítiques a figures de poder, promocionar botigues online d’empreses sòcies i perjudicar
a les competidores, . . . En definitiva, és la pròpia llibertat d’elecció la que està en joc.

Per exemple, és més fàcil que els compradors gastin diners en la botiga online que surti més
recomanada i més díficil que ho facin en una botiga que surti a la cinquena pàgina de resultats
del motor de cerca. El mateix passa amb les fonts d’informació, plataformes d’streaming de
vídeo, xarxes socials, . . .

3.2.2 Les petites i mitjanes empreses i organitzacions

Usen Internet com a eina de treball, com a mètode per donar-se a conèixer o fins i tot com a
substitut telemàtic d’un local físic de l’empresa. Tenen un incentiu econòmic molt gran a favor
de la neutralitat més pura, ja que la seva capacitat de competir amb altres empreses més grans
es veu directament afectada per la situació de la neutralitat d’Internet. Aquest grup inclou
negocis locals, industries, escoles, universitats, . . .

3.2.3 Les grans empreses

Per una banda, les grans empreses usen Internet de manera similar a les petites empreses:
com a eina de treball, mètode d’ampliar el seu abast, . . . Però presenten una diferència crucial
respecte a les petites empreses: tenen un poder econòmic molt més significatiu, fins al punt
on una diferència de quantitat es converteix en una diferència de tipus. Degut a això, no
només no tenen els mateixos interessos, sinó que també poden arribar a influir en la creació de
normatives i regulacions sobre la neutralitat, fent que s’ajustin més a les seves preferències.

Aquestes empreses tendeixen a no estar interessades en aconseguir una xarxa neutral, sinó
que busquen monopolitzar el seu sector i dominar totalment el mercat per assolir els seus
objectius a curt termini, tot i que això suposi deixar de banda els objectius de més llarg
termini. En una xarxa poc neutral, podrien subornar a aquells que tenen la capacitat de
gestionar la neutralitat de la xarxa per beneficiar-se d’un millor servei que la resta d’usuaris
de la xarxa.

7 El que entén cada usuari com a «plataforma segura» varia bruscament i és tema de debat, però pels objectius
d’aquest estudi considerarem que únicament implica que ningú corri cap risc addicional degut a la existència
d’Internet.

8 Si bé els diaris i la seva ideologia son un exemple simple del que es pretén aconseguir, no només s’utilitza
aquesta tàctica amb diaris. Avui dia les xarxes socials son una de les formes de comunicació més utilitzades,
però no tothom les utilitza totes, i no totes s’utilitzen igual. Sabent quins grups demogràfics predominen
a cada plataforma, es pot facilitar l’accés a aquesta xarxa per tal d’introduir més usuaris i manipular-los
passivament. Una possible implementació d’aquesta estratègia podria ser limitar l’ús mensual de dades
mòbils, però no comptabilitzar les dades que es «gastin» en l’accés a una xarxa social determinada per tal
d’incentivar el seu ús. Més endavant es parla d’aquesta idea més en detall.

11



3 La neutralitat de la xarxa

3.2.4 Els proveïdors de servei d’Internet

Els Psi, que solen ser també proveïdors de serveis de telefonia fixa i mòbil, son la peça central
que pot actuar directament sobre la neutralitat de la xarxa. Això provoca que tots els altres
grups facin pressió sobre els proveïdors d’una manera o altra. El públic general vol que la xarxa
sigui el més segura i pràctica possible, les petites empreses volen que la competència online sigui
el més meritocràtica possible, i les grans empreses volen monopolitzar el seu mercat. És evident
que d’aquests tres col.lectius, el que té més poder per influenciar la presa de decisions són les
grans empreses, ja que disposen d’un gran poder econòmic. Per aquest motiu, és necessari un
marc legal que delimiti quines pràctiques són legals i quines no per tal de mantenir una xarxa
en bones condicions.

3.2.5 Els governs

Les entitats governamentals tenen la responsabilitat de regular la legalitat que envolta tot
l’ecosistema de la xarxa.

Per una banda, han de fer el que el públic general vol que facin, ja que si no ho fan corren el
risc de decebre als seus votants, de manera que a les següents eleccions podrien perdre la seva
posició en el govern o fins i tot provocar revoltes en contra seva.

Per altra banda, els fons econòmics del partit provenen majoritàriament de les aportacions
que fan diferents entitats, i sovint les grans empreses que pretenen influenciar sobre la neu-
tralitat de la xarxa també són importants benefactors dels partits del govern. Això fa que la
corrupció del sistema polític sigui un problema crític també per l’àmbit tecnològic, en aquest
cas el de la xarxa.

Però no només té interessos el govern local; alguns governs estrangers a cada país també
tenen interessos sobre la neutralitat a altres països, [Sav17]. Alguns d’aquests interessos poden
ser la desinformació, la radicalització d’idees socials o polítiques o la creació de conflictes interns
entre un grup de gent, ja sigui a una empresa, a un país o a una organització mundial [San20].

3.3 Legalitat i moralitat

Del conjunt d’interessos del punt anterior, en destaca un de clau: l’interès del públic general
per tenir una xarxa segura. Aprofitant aquest desig, la resta de grups intenten manipular la
opinió general a favor seu explicant que els seus interessos són iguals per aconseguir suport
polític, econòmic, . . .

Un exemple relacionat amb aquesta idea és la pirateria online. Qui més qui menys, la majoria
d’usuaris ha descarregat contingut d’internet de manera fraudulenta, ja sigui per manca de
recursos per pagar pel contingut o bé simplement per ignorància. Però tot i ser una pràctica il-
legal, els usuaris voldrien que fos el més segura possible i poder fer amb el contingut descarregat
el que vulguin. Per altra banda, els creadors d’aquest contingut voldrien que els usuaris paguin
pel producte, ja que per a ells suposa un cost que s’ha de recuperar d’alguna manera i és el
fruit del seu treball. La sol.lució a aquest problema passa per la llei: el contingut propietat
de tercers s’ha de pagar pel preu establert pel seu productor i no es pot revendre una vegada
comprat.

D’aquesta manera s’evita que es «robi» el contingut dels autors, que rebran tota la compen-
sació econòmica generada pel seu contingut. O això és el que el públic general pensa. Però
això no és cert. No del tot, al menys.
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La veritat és que la llei espanyola estableix a l’article 31 del títol II de la Ley Orgánica 10/1995
del 23 de novembre del Código Penal que la descarrega del contingut publicat és totalment legal
sempre que no es redistribueixi amb una finalitat directa o indirectament comercial, [Cul95].
I què passa amb els músics, per exemple? Molts d’ells estan totalment d’acord amb aquesta
normativa, [Bri09]. No tot el contingut que hi ha a la xarxa entra en aquest marge legal, per
exemple el software s’ha de pagar sempre i no es pot redistribuir de cap manera tal com diu
l’article 270 a la secció 1 del capítol XI del títol VIII de la mateixa llei.

Amb aquest exemple queda clar un fet, i és que definir el que ha de ser legal i el que no
ho ha de ser és un tema molt complicat. Això fa que la regulació que s’acabi implantant per
garantir la neutralitat de la xarxa no sigui senzilla. També fa que una primera idea que sembla
obvia, que és permetre l’accés a tot aquell contingut que sigui legal i bloquejar l’accés a tot el
contingut il.legal, no sigui viable.

Una situació encara més delicada des del punt de vista legal és la que es va descobrir el 2019
a la plataforma d’streaming de vídeo Youtube. Es va exposar una xarxa de continguts i usuaris
relacionats amb la pornografia infantil que aprofiten l’algoritme de recomanació de vídeos per
posar-se en contacte entre ells i distribuir aquest contingut il.legal, [Ale19]. El problema radica
en que els vídeos en si mateixos no son destacables en cap sentit ni es veuen imatges explícites,
però s’utilitzen com una manera de «promocionar» el seu contingut fent que l’ algoritme de
recomanació s’encarregui de propagar l’«anunci» entre la resta d’usuaris interessats en aquest
tipus de vídeos, [Kou20]. L’empresa ha pres diverses mesures per intentar prohibir aquest
comportament a la seva plataforma i ha donat tota la informació possible a les autoritats per
facilitar la feina d’identificar als responsables, però les mesures estan lluny de ser perfectes.
Des d’una perspectiva legal, és pràcticament impossible determinar què s’hauria de fer.

S’hauria de fer responsable a Youtube del contingut que es puja a la seva plataforma? No
és físicament possible revisar-lo manualment tenint en compte que cada minut es pugen 450
hores de contingut, i fer-ho automàticament mai s’aconseguirà un sistema perfecte. El que sí
és clar es que ningú proposaria que una plataforma com Youtube es fes il.legal i el seu accés es
prohibís. No obstant, tampoc s’ha de permetre que apareguin webs que es dediquin a recollir
aquest contingut. Tot això fa que constantment s’hagi de revisar l’estat actual i es facin petits
canvis per intentar millorar la situació sense provocar cap problema per a la resta d’usuaris.
A part de tot això, per una altra banda també hi ha un tema important que s’ha de regular

amb lleis i normatives, i és la transparència de la gestió que fan els Psi sobre el contingut que
transporta la seva xarxa. Degut a la posició dels governs i dels proveïdors, hi ha molt poder
en joc, i per tant és una absoluta necessitat la transparència de totes les mesures de gestió
que prenguin els Psi. Aquesta va ser la conclusió a la que va arribar el Mark Jackson després
d’un anàlisi de les mesures preses pels proveïdors, [Jac10]. També destaca que la transparència
necessària no és amagar la informació en lletra petita als termes d’ús del servei, ja que no és
raonable esperar que tothom els llegeixi en la seva totalitat. Per això, a nivell europeu s’ha
establert la obligació de publicar un informe sobre la situació de la neutralitat a cada pais
membre de la Ue cada any, [Min].
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4 Episodis històrics

Des de la creació d’internet, en general la tendència ha estat positiva pel que fa a la neutralitat
de la xarxa, fins als últims anys. En aquest capítol es veuran diferents moments en la història
recent on la neutralitat de la xarxa ha sigut atacada o ignorada, quins han sigut els motius i
quines conseqüències ha tingut cada un. Aquests episodis són el resultat dels diferents interessos
nomenats anteriorment en col.lisió directa entre ells, normalment a causa d’un esdeveniment
de gran impacte en la societat.

4.1 1 d’Octubre

El dia 1 d’Octubre de 2017, a Catalunya es va celebrar un referèndum il.legal per tal de
determinar o no la independència de Catalunya. Independentment de la justificació política de
l’esdeveniment per part de les dues bandes, també es van dur a terme una sèrie de actuacions
logístiques sobre la xarxa, i aquestes són les que es tractaran en aquest apartat, [Mol17].

En els dies previs al referèndum, la Guàrdia Civil va intentar desmantellar tota la infra-
estructura informàtica que havia de fer possible el referèndum. Aquestes són algunes de les
actuacions dutes a terme:

• Entrar a l’operador CDMon, de Malgrat de Mar, amb una ordre del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (Tsjc) per tancar el web oficial del referèndum. La gent respon
obrint webs miralls1, el govern de Catalunya obrint un nou domini, i la pàgina WikiLeaks
penja un mirall hostatjat als seus servidors, [Wik17].

• Detenir al responsable tecnològic de la Fundació puntCAT i van eliminar dominis .cat de
diverses webs relacionades amb el referèndum.

• Entrar a casa d’un noi que havia publicat un llistat amb totes les webs mirall, requisar-li
el mòbil, discos durs i canviar-li la contrasenya de varies comptes d’Internet. Citats a
declarar altres estudiants, dissenyadors web i activistes que havien publicat webs mirall
del referèndum sense amagar-se

• El Tsjc autoritza el bloqueig dels webs i dominis d’Internet que apareguin publicats a
qualsevol compte o xarxa social oficial de qualsevol dels membres del govern de Catalunya.

• Tancar el web de l’Assemblea Nacional Catalana (www.assemblea.cat) sense notificació
prèvia. Anc reobre el web a www.assemblea.eu hores més tard. Un detall destacable és
la següent cita de la noticia que va escriure Nació Digital, [Dig17]:

1 Una web mirall és una còpia exacta del contingut d’una web que està hostatjada en un altre servidor de
manera que si la web original deixa d’estar disponible, l’altre pot continuar oferint el mateix contingut sense
veure’s afectada.
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En un primer moment semblava que només les connexions operades per Orange
no hi han pogut accedir, però aquesta intervenció s’ha estès a la resta d’ope-
radores en poques hores.

És interessant perquè això permet deduir com feien el bloqueig de les pàgines. El fet
que aparegués el bloqueig de manera progressiva per operadors apunta a que estaven
manipulant el servei de Dns dels operadors2. És a dir, el govern va intervenir en la
infraestructura dels Psi per regular les pàgines on el públic general podia accedir.

• Es va obrir la web «On votar?» i immediatament el Tsjc va ordenar que es tanqués.
A part de diverses webs miralls, també es va replicar en forma d’aplicació mòbil pel
sistema operatiu Android, que va ser eliminada per Google posteriorment seguint l’ordre
del Tsjc.

• Telefónica va tancar el subdomini gateway.ipfs.io que servia per accedir a moltes de
les web mirall que s’havien publicat, impedint també l’accés a altres pàgines que res
tenien a veure amb el referèndum.

• Per por a que es tanqués l’accés a Internet de manera generalitzada o que el govern central
espiés les converses privades, la gent va buscar maneres de comunicar-se de manera segura
i anònima, com FireChat i Telegram.

• La tarda del dia abans del referèndum la Guàrdia Civil va entrar al Centre de Teleco-
municacions de Catalunya i va desmantellar el sistema informàtic que havia de permetre
realitzar les votacions, inclosa la base de dades de catalans a l’estranger.

• Es va habilitar un sistema informàtic alternatiu al clausurat aprofitant la infraestructura
protegida d’Amazon Web Services i el servei Cloudflare.

• La connexió a la xarxa educativa dels col.legis electorals va caure i es van continuar blo-
quejant noms de domini relacionats amb la votació. El llavors president de la Generalitat
de Catalunya va donar instruccions per tal d’accedir-hi mitjançant proxies3 hostatjats a
Amazon. El Tsjc va donar l’ordre a la empresa que fessin impossible l’accés a aquestes
webs des d’Espanya, però no van obtenir resposta.

Arribats a aquest punt, poc a poc semblava que la situació es normalitzava i no hi haurien
més actuacions a nivell informàtic, sinó que les actuacions d’ambdues bandes es centrarien
en altres aspectes més socials i de «seguretat pública», però no va ser així, [Anò17]. El web
Forocoches va organitzar un ciber-bombardeig contra la nova infraestructura. Nació Digital
ho descriu així:

Dins l’operatiu nocturn de defensa de l’1-O s’havia establert un telèfon d’ajuda a les
meses electorals, allotjat en un operador virtual que la Guàrdia Civil no va tancar.
Quan els proxies es congestionaven, les meses trucaven i els donaven adreces IP de

2 Domain Name System, el sistema que permet resoldre automàticament el nom de domini d’una pàgina web
a la seva adreça ip. Per exemple, quan s’escriu a un navegador web l’adreça www.upc.edu els serveis de Dns
resolen a l’adreça 147.83.2.135.

3 Un proxy és un servidor intermediari. El seu funcionament és el següent: l’usuari fa una petició al proxy
indicant a quin servei vol accedir, el proxy fa una petició al servei indicat, el servei respon al proxy, i aquest
li fa arribar la resposta a l’usuari. Així s’aconsegueix que l’usuari pugui accedir a un servei encara que la
seva via d’accés directa estigui bloquejada per un Psi per exemple.
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nous proxies. Algú publicava aquestes adreces IP a Forocoches, en un espai on es
justificava que «algú ens ha demanat ajuda», i les IP eren bombardejades. [. . . ]

L’informe de la Fundació Qurium confirma que «els atacs van ser coordinats des del
fòrum “ForoCoches”, on es publicaven les adreces IP alternatives». Però, segons
Qurium, «utilitzaven una infraestructura de Denegació de Servei». Això vol dir
que Forocoches era la pissarra on s’apuntaven els objectius i algú els atacava des de
serveis de pagament del mercat negre o bé feia servir eines pròpies de bombardeig.

Analitzant el comportament de la xarxa, el temps operatiu de les Ips i la velocitat amb
que Forocoches podia actuar, el director de l’Equip de Seguretat de la Universitat Politècnica
de Catalunya va deduir que possiblement els Psi estaven monitorant la xarxa telemàtica dels
col.legis electorals per tal de continuar sabotejant el referèndum. També es contempla la
possibilitat que hi haguessin infiltrats.

A última hora del dia, Anonymous va respondre bombardejant la web de Forocoches, fent
caure la web de la comunitat de Madrid, i publicant bases de dades d’aquesta comunitat, dels
servidors de la policia i del Sindicat Unificat de la Policia. Diverses pàgines van fer publicacions
de ciberseguretat amb consells per aquells sense grans coneixements d’informàtica, [Xne17].

També van aparèixer bots anti-referèndum i pro-referèndum, que difonien dades que gene-
raven conflictes i dubtes en el que era real i el que no. Més endavant en aquest document
s’explica de manera superficial aquest tema. 4

En definitiva, es van fer actuacions tant a la xarxa com al món físic per part de les dues
bandes. En general, una banda comptava amb el suport del Tsjc i els cossos policials del país,
mentre que l’altre comptava amb el suport de voluntaris anònims de diferents agrupacions tant
locals com internacionals.

La possibilitat de que aquesta «batalla» es pogués dur a terme va ser gràcies a la relativa
neutralitat de que es disposa a la major part de la Unió Europea, ja que si el govern central
hagués tingut eines per poder bloquejar l’accés a Internet de manera general excepte per les
seves comunicacions (per exemple) el referèndum mai s’hauria pogut cel.lebrar.

Per altra banda, si la xarxa fos realment neutral no s’hauria pogut realitzar cap intervenció
per tal de bloquejar serveis web. La raó és que el contingut de les pàgines no era il.legal, de la
mateixa manera que la informació sobre una droga no ho és. És a dir, en tots dos casos es pot
estar parlant sobre quelcom amb una legalitat qüestionable o debatible, però la informació que
es comparteix en si mateixa no és il.legal, i per tant no s’hauria de poder bloquejar. Torna a
ser útil l’exemple donat anteriorment amb la pornografia infantil, on és clar que és tan il.legal
l’acte en si (la pederàstia) com les pàgines que ofereixen el seu contingut (la pornografia). No
ho serien les pàgines que únicament parlessin sobre aquest tema.

Si això s’hagués complert, les úniques actuacions acceptables haurien sigut contra els màxims
responsables polítics del referèndum, i no contra la totalitat de la població que només pretenia
votar.

En aquest cas, es va violar el primer aspecte fonamental de la neutralitat de la xarxa exposat
en el punt 3 d’aquest estudi:

4 Les anomenades «notícies falses» últimament estan guanyant importància en molts àmbits i molts països. És
important contrastar les dades de diferents fonts i ser crítics amb la informació. Aquest tema s’allunya de
l’abast d’aquest document, però per més informació es recomana la sèrie de vídeos publicats per l’enginyer
Destin Sandlin entrevistant a grans empreses que fan front a aquesta nova amenaça a la llibertat i neutralitat
d’Internet. [San20]
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Els usuaris d’internet poden decidir el contingut al que accedeixen i les aplicacions
que utilitzen, i els creadors i desenvolupadors d’aquests continguts i aplicacions
competeixen d’una manera justa.

Per tant, es considera que es van trencar els principis de la neutralitat de la xarxa durant
aquest període.

4.2 El Covid-19

Durant la crisi del Covid-19, que s’està vivint durant la redacció d’aquest document, gran part
del món s’ha vist aturada en major o menor mesura. Això ha provocat que molts països i
empreses hagin hagut d’adaptar-se de diferents maneres, i els psi i les empreses productores o
proveïdores de serveis online no són cap excepció.

Pot ser raonable creure que en situacions excepcionals com aquesta s’han de prendre mesures
per garantir el correcte funcionament de la xarxa. Klint Finley, periodista de la revista Wired,
exposa aquesta idea de la següent manera [Fin20]:

El tràfic a Internet s’està disparant, així que per què no trepitjar el fre a l’entrete-
niment o la pornografia per assegurar que la gent pot accedir als recursos escolars,
informació sanitària, i apuntar-se a l’atur?

Si bé aquesta idea és més que justificable, no s’ha de perdre de vista la realitat que hi ha
darrera.
Segons dades recollides pel The New York Times, [KP20], l’accés a pàgines web de xarxes

socials i a webs d’ streaming de vídeo ha augmentat més d’un 15%, mentre que l’accés als
mateixos serveis usant la aplicació mòbil gairebé s’ha mantingut al mateix ritme. Això implica
que els usuaris prefereixen accedir als serveis des d’un ordinador, detall important per l’anàlisi
que es farà a continuació. Altres aplicacions que sí han vist un gran augment són aquelles
que permeten xatejar en grup amb vídeo i jugar a videojocs a distància, algunes d’aquestes
amb un increment d’usuaris de més del 200%, mentre que algunes webs esportives han vist un
decrement de fins el 40%.
La companyia de telefonia MásMovil destaca que inicialment apareixien pics d’ús de la xarxa

a primera i última hora del dia, però amb el temps s’han «repartit» de manera més uniforme,
[McL20]. Això, juntament a un disseny pessimista de la xarxa que s’ha mantingut des del
principi5 [Net20], ha fet que l’únic problema real que s’ha experimentat ha sigut algunes breus
interrupcions puntuals en el servei d’alguns psi més petits.

No ha sigut immediat ni negligible; s’ha hagut d’accelerar les ampliacions que estaven previs-
tes fer mensualment fins a poder fer-les en qüestió de dies. També s’han hagut de fer canvis a
la quantitat de recursos que estaven dirigits cap a les infraestructures d’empreses i que ara han
hagut de repartir els seus treballadors per zones més urbanes i rurals per teletreballar, movent
així el centre de massa de l’ús de la xarxa cap a zones menys preparades. Afortunadament, els

5 El concepte de disseny pessimista s’entén com una mentalitat cínica a l’hora de dissenyar un sistema. S’assu-
meix que apareixeran problemes en tots els punts possibles del funcionament, i d’aquesta manera es tenen en
compte mesures de prevenció i sol.lució d’errors en el disseny inicial del sistema per tal d’assegurar el correcte
funcionament en tot moment. Això sol implicar un ús excessiu de recursos que normalment no s’utilitzaran
o baixar el rendiment del sistema a canvi d’una major robustesa, de manera que no sempre es considera el
plantejament més convenient. Per més informació, Amin Torres fa una bona explicació a [Tor19].
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psi han desenvolupat algoritmes de predicció de fallida i manca de recursos que els ha permès
gestionar àgilment aquest canvi.

Tant bé ha suportat la càrrega la xarxa dels proveïdors que algunes plataformes d’streaming
de vídeo han hagut de limitar la seva qualitat de transmissió per tal d’alliberar els seus propis
recursos. Això significa que el punt més feble de la xarxa són les infraestructures dels propis
serveis que ofereixen contingut online. A més, les pàgines web basades en Amp estan guanyant
més rellevància. Al següent capítol s’explicarà en què es basen aquests serveis.
Com que les mesures s’han dut a terme de manera transparent pels usuaris i per les empreses,

i s’han anunciat de manera transparent, es considera que no s’ha trencat cap principi de la
neutralitat de la xarxa dins d’Espanya.
Tot i això, als Eeuu s’està intentant atribuir aquest èxit a les mesures anti-neutralitat

que es van prendre al 2018, argumentant que gràcies a això s’ha augmentat la inversió en
infraestructura. Per una part, és impossible que l’èxit sigui alhora gràcies a la neutralitat i a la
anti-neutralitat. Per altra part, aquest argument és mentida, com indica Finley a la mateixa
publicació, [Fin20], ja que la inversió feta en 2019 per part dels principals Psi ha baixat
significativament, de manera que aquesta afirmació és falsa. Aquest fet fa pensar que pretenen
enganyar a la població per que creguin que la neutralitat és problemàtica. Els objectius més
enllà d’això cauen dins de la especulació, per tant es recomana la crítica del cos regulador en
qualsevol mesura que pugui portar a la violació de la neutralitat.

4.3 Discriminació en la creació de la xarxa
Recuperant el treball de Tim Wu [Wu05], l’advocat va realitzar una enquesta a diferents
operadores dels Estats Units preguntant quines restriccions havien dut a terme de cara als
usuaris generals per tal de mantenir l’ús de la xarxa dins dels límits de la seva capacitat.
Aquests van respondre amb la següent llista de restriccions, ordenades de menys freqüents a
més:

1) Usar una Vpn6.

2) Usar equipament WiFi.

3) Fer que la connexió sigui un endpoint de la xarxa.

4) Fer ús d’una xarxa domèstica7.

5) Fer un mal ús de les adreces IP.

6) Qualsevol ús comercial o empresarial.

7) Operar un servidor o proporcionar informació pública.

8) Abús de l’ample de banda.

9) Revenda d’ample de banda o actuar com a Psi.

10) Dur a terme spam o estafes.
6De l’anglès, Virtual Private Network, o xarxa privada virtual.
7Una xarxa domèstica ofereix una connexió local entre diferents dispositius, com per exemple entre un ordinador
i una impressora via WiFi.
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11) Dur a terme hacking o una violació de seguretat.

12) Qualsevol activitat il.legal.

13) Qualsevol activitat ofensiva o immoral.

Es pot veure com, inicialment, hi havien aspectes restringits que avui dia són impensables com
la prohibició de l’ús d’equipament WiFi. D’altres, especialment les últimes que apareixen en
la llista, són més raonables.

De la mateixa manera, inicialment es restringia l’ús de certs tipus d’aplicacions que reque-
rien d’una part significativa de l’ample de banda. En alguns casos, s’havia de pagar un cost
addicional per poder fer-ne ús; en altres, estava totalment prohibit. Algunes d’aquestes aplica-
cions van ser els videojocs online, aplicacions de VoIP i serveis de P2P8. Poc a poc, aquestes
limitacions s’han acabat eliminant o reduint del tot, però no a tots els països per igual. El
2012, algunes d’aquestes pràctiques encara es duien a terme a Europa, de manera que no és
exagerat pensar que es continuï fent avui dia, [Jac12].

Aquestes mesures es considera que trenquen els dos principis fonamentals de la neutralitat
de la xarxa, ja que impedeixen l’ús de certes aplicacions, perjudiquen la justa competitivitat i
faciliten la monopolització i el control sobre l’ús d’Internet que fan els usuaris.

8 Peer 2 (to) Peer. Estructura descentralitzada, sense servidor.
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5 Vulneracions actuals a la neutralitat
De la mateixa manera que durant els anys s’han produït diversos episodis on la neutralitat s’ha
vist violada, actualment també hi ha una sèrie de situacions que, com a mínim, fan qüestionar-
se si s’està respectant. En aquest capítol es tractaran algunes d’aquestes situacions, exposant
els fets i plantejant preguntes que no necessàriament tenen una única resposta.

5.1 Google AMP
Google és una empresa nord-americana amb moltes branques, subdivisions i productes: cerca-
dor web de Google, Google Maps, Youtube, Google News, Gmail, Google+, Android, Google
Pixel, . . . , però pel que fa a aquest apartat es contemplen principalment el motor de cerca,
Gmail i les polítiques generals de la empresa; molts dels temes que es podrien debatre o criticar
queden fora de l’abast d’aquest treball1. El cercador de Google és una de les pàgines web més
visitades de tota la xarxa i Gmail és el client de correu més utilitzat. Aquests dos fets situen a
Google com una peça central en tota la xarxa, especialment per tots aquells usuaris que facin
un ús casual d’aquesta.

Els últims anys s’ha fet destacar la relativa lentitud de les pàgines web quan s’accedeix a
elles des d’un dispositiu mòbil. Algunes empreses van decidir que la millor manera de fer front
a aquest fet era crear un protocol diferent de l’estàndard que estigués pensat per millorar els
temps de càrrega en navegadors mòbils, per exemple creant una nova app pròpia únicament
per consultar el seu servei. Google, en canvi, va proposar el projecte de codi obert anomenat
Amp o Accelerated Mobile Pages (pàgines mòbils accelerades). En teoria, aquesta idea - la de
ser codi obert - és la millor opció per tal de garantir la neutralitat, la seguretat i la privacitat
del protocol.

El problema, un cop més, apareix en la implementació pràctica de la idea. La proposta de
Google passa per guardar una còpia de les webs que implementin el protocol en servidors cache
i fer que les pàgines que suportin la tecnologia tinguin preferència davant d’altres que no ho
facin. Això entra en conflicte amb el principi meritocràtic de la web, ja que s’està alterant
les probabilitats d’èxit d’una pàgina de manera artificial. A més, com el cercador de Google
és el més utilitzat de tot el món, la seva neutralitat hauria de ser absoluta; les pàgines que
implementin la tecnologia ja rebran més visites si realment presenten alguna avantatge respecte
a la resta. Però el fet de donar prioritat de manera arbitrària és un comportament totalment
anti-neutral per part de Google. Per la seva part, van respondre a les crítiques de la següent
manera:

Google promet que qualsevol pàgina que iguali el rendiment d’una pàgina Amp
rebrà exactament el mateix tracte en les cerques a Google.

1 Tot i quedar fora de l’abast del document, aquí es mencionen alguns temes d’interès sobre els que es recomana
una lectura: el mode d’incògnit del navegador Google Chrome no protegeix la privacitat ni manté l’anonimat
a la web [Man20], els productes de l’ecosistema de Google Home presenten certs dubtes sobre la seva seguretat
i privacitat [Dof19], problemes de privacitat amb Gmail [Wol18] i lluitar per evitar que els seus empleats
formin un sindicat [SW19].
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Dos anys després, aquesta promesa no sembla haver sigut la màxima prioritat de l’empresa
i per totes aquelles pàgines web de notícies que vulguin ser rellevants és pràcticament una
obligació utilitzar Amp, [Pra20].

Paral.lelament, els editors d’articles han manifestat que el nou estàndard proposat per Google
resulta en menys opcions de personalització, i això provoca que la majoria de pàgines que volen
aprofitar les optimitzacions del format acabin sent visualment indistingibles entre elles a simple
vista, [Cha16]. Una altra casuística provocada per aquest fet és que ja no és obvi quines fonts
d’informació són fiables i quines no, ja que prèviament hi havia un factor estètic que feia fàcil
la seva distinció. Les fonts de notícies falses ho saben i s’aprofiten d’aquest fet per tal d’atreure
més visites a les seves pàgines. Això agreuja la situació amb les notícies falses encara més.
Tornant a la neutralitat, encara hi ha un altre punt a considerar sobre el projecte Amp:

Amp for email. Aquesta branca del projecte, en teoria, pretén aprofitar les lliçons que s’han
après amb la web per millorar el funcionament del sistema de correu electrònic. A la pràctica,
però, el resultat és encara pitjor que en la web.

El disseny que proposa Amp for email accepta continguts dinàmics en els correus electrònics,
interaccions amb l’usuari i canvis en qualsevol moment aprofitant crides a Apis i Javascripts.
És a dir, els correus deixen de ser un registre estàtic i ja no són un mètode fiable per recuperar
informació. Això no només significa un despropòsit pel sistema de correu electrònic actual, sinó
que a més fa que l’intercanvi d’aquests correus entre Gmail i la resta de proveïdors de correu no
sigui quelcom trivial. També crearia un nou risc d’introducció de malware difícil de detectar,
i de fet ja s’han pres mesures al respecte, com s’explica a [Saw19]: Google haurà d’aprovar
individualment totes les empreses que vulguin enviar correus dinàmics. Tot això fa que Google,
un monopoli multinacional al centre econòmic del món, decideixi sobre el funcionament de la
xarxa, de manera que molts usuaris, desenvolupadors, i fins i tot treballadors de Gmail, han
qüestionat les pràctiques, els raonaments i els interessos de la companyia. Les seves respostes
es basen en evitar donar respostes, respondre a les preguntes que veuen convenients i, en
definitiva, evitar la pregunta. La seva actitud davant d’aquestes crítiques queda ben resumida
amb una resposta de l’usuari de Github @cramforce, BDFL2 del projecte, [Cra18]:

El nostre projecte, les nostres normes.
Més anti-neutral i contrari a un projecte obert no podria ser.

5.2 The Great Firewall
A Xina hi ha el que s’anomena «El Gran Tallafocs». És el nom que rep el conjunt de filtres,
polítiques i bloquejos implementats en tot el territori de la Xina. Està implementat pel govern
xinès i té com a objectiu controlar a quins continguts té accés la població del país per tal de
facilitar la manipulació dels seus habitants i augmentar la seva presencia com a superpotència
mundial. Per aconseguir-ho treballa amb empreses com Tencent o Huawei, les gran tecnològi-
ques de Xina. Alguns dels objectius concrets d’aquest sistema són la limitació de la velocitat
de connexions amb l’exterior, limitació d’accés a pàgines d’informació de l’exterior, bloqueig
d’eines de l’exterior com certs motors de cerca, xarxes socials, fonts d’informació (com la Vi-
quipèdia) i certes aplicacions mòbils, i obligar a companyies de l’exterior a implementar certes
regulacions que són obligades també per a les de l’interior.

2 Benevolent Dictator For Life o Dictador Etern Benvolent, que en projectes de codi obert fa referència
a una mena de líder coordinador de projecte que acaba prenent les decisions que calen prendre sobre el
desenvolupament.
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Per implementar aquest gran tallafocs s’utilitzen diverses tècniques:

• Bloqueig per rangs d’Ips.

• Dns spoofing. Aprofiten que la majoria de Dns no utilitzen comunicacions xifrades
per interceptar les consultes i retornar una Ip falsa si consideren que la consulta no és
acceptable, de manera que no es pot establir la connexió amb el recurs que es buscava.

• Filtratge d’Url. Utilitzant proxies transparents indetectables, s’intercepten les peticions
de contingut realitzades i es busquen paraules clau prohibides3. Com tots els mètodes
basats en les paraules clau, una comunicació xifrada pot evitar que això passi.

• Filtratge per QoS. Analitza el contingut dels paquets amb tècniques d’anàlisi avançades
per detectar protocols com Vpns i Tor4.

• Atacs de Tcp Rst. Un cop s’ha bloquejat alguna comunicació, futurs intents de restablir-
la són rebuts amb missatges de fi de connexió per tal que el servidor mai arribi a pro-
porcionar el seu contingut ja que creu que l’usuari ha tancat la comunicació.

• Atac d’intermediari. La llei d’intel.ligència nacional xinesa permet al govern exigir i
utilitzar els certificats arrels de qualsevol autoritat certificadora xinesa. Això bàsicament
elimina qualsevol xifratge a la xarxa que utilitzi recursos del mateix país, permetent que
el govern pugui accedir directament a la informació de qualsevol missatge5

Amb tots aquests mètodes no pretenen filtrar el 100% del contingut que consideren in-
adequat, ja que saben que és impossible, però també saben que l’entorn social no canvia
necessàriament quan una persona canvia el seu lloc de residència. Aquests dos fets fan que
sigui molt més interessant fomentar la censura auto-imposada de tots els seus ciutadans. Per
aconseguir-ho s’avisa i marca a aquelles persones que es «salten» el filtre, espantant a l’usuari
i fent que no vulgui tornar-ho a fer, forçant així una indefensió apresa6 en tota la població. A
més, són conscients que la població pot adonar-se de la censura que estan forçant. El professor
Eric Roberts de la Universitat d’Stanford explica el següent, [Rob07]:

Tot i que el govern encara bloqueja moltes webs de pornografia pura i webs de cites
per adults com [redactat], el govern ha estat afluixant lentament les seves restric-
cions en el contingut sexual per internet, i continuarà relaxant [les restriccions] en
el futur. Això és perquè el contingut al que el govern més por li té no és sexual,
sinó polític, i per prevenir que les masses s’adonin i protestin sobre el Gran Talla-
focs, el govern s’ha d’assegurar que els seus ciutadans estiguin satisfets amb la seva
experiència a internet.

3 Concretament es busquen paraules clau a la capçalera de les peticions Http. Per més informació sobre el
protocol Http es pot consultar la web de Mozilla sobre el tema, [MDN19].

4 Tor és un navegador que utilitza un sistema d’enrutament recursiu per tal d’amagar l’origen i el destí dels
paquets que s’envien per la xarxa de manera que si algú l’intercepta no pot extreure aquesta informació.

5 La informació xifrada és totalment il.legible sense la clau de manera similar a com una caixa forta és inac-
cessible sense la seva clau. Aquestes claus normalment les «fabrica» una associació o organització pública
fiable que rep el nom d’autoritat certificadora. Ha de ser fiable perquè, físicament parlant, res els impedeix
guardar una còpia de totes les claus que «fabriquen» per accedir a qualsevol missatge xifrat amb aquestes
claus, o fins i tot per fer-se passar per un altre.

6 El terme «indefensió apresa» s’utilitza en psicologia per descriure la condició d’una persona que aprèn que
no pot controlar una situació a base de viure repetides vegades una situació complicada emocionalment, i
sol comportar un augment en el nivell d’estrès i la aparició de depressió en la persona, arribant fins i tot a
produir trastorn per estrès posttraumàtic, [GF08].
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És a dir, saben d’on poden relaxar les restriccions per mantenir les queixes sota control. Tot i
això, a aquells que trenquin les normes de manera reiterada són castigats amb multes, presons
o simplement desapareixen per sempre [Amn19].

És difícil saber la situació exacta de la xarxa a l’interior del tallafocs, però el que sí està clar
és que es trenquen els principis de neutralitat, tant en la monopolització com en la censura, i
molt probablement es vulnerin també els drets humans dels seus ciutadans.

A més, els efectes del Gran Tallafocs no es queden a l’interior del país. Companyies de tot
el món han de complir les normes exigides pel govern si volen tenir la opció d’estar a dins
del mercat xinès, i tenint en compte que és un mercat de gairebé 1500 milions d’habitants
(més d’una sisena part de la població mundial) és fàcil veure que moltes empreses voldrien
fer-ho. Recentment, algunes d’aquestes empreses han estat Zoom [Gra20], Blizzard Activision
[Kim19], Disney [Fuc16], Audi, Zara, Gap [Cha18] i TikTok [Her19].
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6 Propostes per aconseguir la neutralitat

6.1 Accés obert

L’accés obert és un terme que es refereix a un conjunt de regulacions que controlen els preus
que els Psi marquen per l’«última milla» d’accés a Internet. Aquests preus són els que els
usuaris finals han de pagar per tenir connexió a la xarxa des de casa, des de l’oficina, des del
mòbil, . . . , i que en principi funcionen com un balancí amb els preus que han de pagar els
proveïdors de continguts per participar en una xarxa de lliurament de continguts1. És una
mesura que redueix el cost per l’accés a la xarxa als usuaris i l’augmenta als proveïdors de
contingut per mantenir un equilibri. O això indicaven diferents estudis, fins que al 2013 un
estudi indicava que no era necessàriament cert en tots els casos.

Mialon va calcular els efectes que podria tenir una regulació d’aquest tipus de manera ge-
nèrica calculant com es comporta el preu per un costat en funció del comportament a l’altre
costat, i com evolucionaria un sistema així en el temps, [MB13]. Va trobar que es poden donar
dos escenaris, i que el resultat real dependria de l’elasticitat dels preus que imposen les xarxes
de lliurament de continguts als proveïdors de continguts. Si presenten una elasticitat suficient-
ment elevada en relació a la regulació imposada (els preus que han de pagar baixen), hi hauria
un augment en el nombre d’usuaris i en el nombre de proveïdors de continguts, augmentant així
també els beneficis totals a tots els involucrats. En canvi, si els preus no es veuen suficientment
compensats, el cost que haurien de pagar els proveïdors de continguts augmentaria degut a
l’increment en el tràfic, i perjudicaria als proveïdors més petits, cosa que reduiria els serveis
oferts als usuaris i, com a conseqüència, el nombre d’usuaris que voldrien accés a Internet
també baixa.

Per tant, no és un sistema infal.lible per millorar la neutralitat de la xarxa, però té el potencial
de fer-ho significativament, a més d’un bon incentiu econòmic per a tots els membres de la
xarxa (usuaris, Psi, proveïdors de continguts, . . . ). Per això, com indica Mialon, caldria fer
un estudi empíric a diverses escales i en diferents contextos per tal de trobar si en general és
un mètode amb resultats positius o no, i en quins casos té resultats positius i en quins no.

A més, el fet de regular el preu de l’«úlima milla» fa que els Psi locals hagin de ser més
competitius entre ells, augmentant la oferta de diferents proveïdors en llocs on hi ha poca
diversitat i reduint els preus allà on hi ha competència, [Dou18]. Això reduiria més el preu
de cara als usuaris finals i, en el millor dels casos, també de cara als proveïdors de continguts,
ampliant l’efecte descrit per Mialon i generant més beneficis per a tothom a un menor preu.
Amb aquesta mesura, per tant, s’evita la monopolització dels serveis oferts pels Psi i la

priorització de determinades aplicacions o continguts segons interessos comercials.

1 Una xarxa de lliurament de continguts és una xarxa de diferents servidors que ofereixen el mateix contingut
de manera distribuïda geogràficament per tal de repartir l’ús de recursos com l’ample de banda o el temps
de computació del servidor, a més de reduir el temps de resposta.
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6.2 Discriminació d’ample de banda

S’ha vist que originalment es restringia l’ús de certes aplicacions, com el VoIP i les Vpn, i si
algú en volia fer ús havia de pagar un extra al seu Psi, que sovint l’oferia en un paquet de serveis
per «professionals» amb un preu molt elevat. Això provocava que certs tipus d’aplicacions no
tinguessin la possibilitat de tenir èxit de manera forçada. A aquestes mesures Tim Wu les
descrivia amb el terme de discriminació de preus entre les aplicacions, i els Psi defensaven que
era la millor manera de fer diferents rangs de preus pels usuaris i mantenir un ús raonable de
l’ample de banda alhora.

La discriminació de preus basada en l’ample de banda és la proposta de l’advocat, i presenta
una sol.lució més elegant, menys restrictiva, que manté els rangs de preus i és més neutral de
cara a la xarxa. Aquesta proposta és molt simple: cada rang de preus té un ample de banda
màxim diferent. D’aquesta manera poden seguir garantint una ocupació apropiada de l’ample
de banda ja que més usuaris contractaran una menor capacitat per pagar un menor preu i els
usuaris que necessitin més podran contractar la que necessitin per les aplicacions que vulguin
pagant un extra pels recursos utilitzats, no per les aplicacions preferides. Alhora, així totes
les aplicacions juguen amb les mateixes condicions i de manera més justa i indubtablement
imparcial, al contrari que amb la discriminació per aplicacions que deixava marge al dubte i al
mal ús.

Amb aquesta mesura es protegeix el primer principi fonamental de la neutralitat que defensa
que els usuaris puguin utilitzar totes les aplicacions amb les mateixes condicions i que els
desenvolupadors competeixin de manera justa.

6.3 Control del límit de dades mòbils

Normalment les mateixes empreses proveïdores de servei d’Internet són també proveïdores de
servei de telefonia mòbil. L’ús de les dades mòbils sol estar limitat en una certa quantitat
de dades mensuals, i diferents ofertes del mateix operador permeten ajustar la quantitat de
dades que es volen contractar (per exemple 1GB, 2GB, 4GB o 16GB són alguns valors força
freqüents). Això és la implementació de l’apartat anterior (discriminació d’ample de banda)
en la telefonia mòbil i és perfectament neutral.

Però en els últims anys s’ha establert una pràctica que torna a la discriminació per aplicació:
la tarifa zero. Aquestes tarifes fan que les dades «gastades» per unes certes aplicacions no
es descomptin de la quantitat de dades contractades. Això genera un conflicte amb l’interès
general per la neutralitat, ja que l’operador decideix quines aplicacions poden ser utilitzades
de manera indefinida. Al 2016 ja hi havien companyies que aprofitaven aquesta pràctica per
afavorir les seves pròpies aplicacions per sobre de les d’altres competidors, [Sot16]. Combinant
aquesta classe de tarifes amb uns preus elevats per augmentar les dades disponibles fa que els
clients es vegin forçats a utilitzar els serveis que no els hi suposin un consum d’aquestes dades.
En altres casos, les aplicacions que no gasten dades no són de la mateixa empresa, sinó que són
d’alguna altra companyia sòcia que paga per mantenir la seva posició de monopoli al mercat,
[Rui17]

És per això que s’ha de fer el mateix enfocament que al punt anterior i prohibir que certes
aplicacions tinguin un tracte preferent. La quantitat de dades gastades no ha de dependre de
l’aplicació que les utilitzi, sinó que s’han de tractar sempre igual. Té el mateix efecte sobre els
mateixos punts clau de la neutralitat que la mesura anterior.
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El 2015 es va aprovar a Europa una regulació que obliga a tots els països membres de la
Unió Europea a fer una revisió anual de l’estat de la neutralitat de la xarxa al país. A
Espanya, aquests informes són accessibles des de la web https://avancedigital.gob.es/
banda-ancha/Paginas/neutralidad-Red.aspx. Aquesta regulació afavoreix al compliment
de les normes aplicades, tot i ser criticada per deixar masses forats legals. Aquest tipus de
proteccions a la neutralitat només són possibles si es voten als representants que entenguin
la importància de la xarxa i es preocupin per mantenir-la. Per això, cal participar en el
procés electoral a tots els nivells que es pugui – autonòmic, nacional, europeu, . . . – i facilitar
la incorporació d’aquells membres que lluitin per un sistema just i neutral, tant a la xarxa
com fora d’aquesta. També és una bona mesura contactar amb els representants individuals
i expressar les inquietuds i els dubtes que generen algunes de les seves polítiques, i per que
recordin que la seva funció és representar la voluntat dels seus votants, i que aquests volen una
xarxa neutral, [Bir19].

6.5 «Votar amb els diners»
Si bé als psi no se’ls pot votar directament, si que és possible decidir quin és el servei que
es prefereix pagar. Si el públic general només estigués disposat a contractar els serveis de les
empreses que defensen la neutralitat de la xarxa es trauria pressió dels grans monopolis que
pretenen aprofitar-se d’Internet. En canvi, si la majoria contracta les mateixes empreses que
volen abolir la neutralitat és de ben segur que aprofitaran tots els seus recursos per assegurar
la seva posició.

De la mateixa manera, els polítics depenen en gran mesura dels lobbies2 que els subvencionen
i a vegades poden «ignorar» el que els votants volen a favor del que les empreses volen. Als
Eeuu, durant 2017 només, Verizon, Comcast, AT&T i la Associació d’Internet i Televisió es
van gastar en total més de 5 mil milions de dòlars en lobbying en contra de la neutralitat de la
xarxa. Contractar serveis d’empreses que no entrin en aquestes pràctiques treu poder als Psi
i permet als polítics escoltar als seus votants amb més llibertat.

Això fa que aquesta mesura sigui de les més eficients, ja que té un doble efecte, i que més
gent pot realitzar directament.

2 Un lobby és un grup de pressió format per persones amb la capacitat de pressionar un govern o una empresa
per tal de manipular les decisions polítiques o econòmiques que prenen.
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7 Conclusions

Els objectius d’aquest estudi pretenien investigar diversos aspectes sobre la neutralitat de la
xarxa i recollir la informació d’una manera clara i comprensible. Aquests objectius es consideren
assolits.

Per altra banda, també s’ha investigat alguns casos concrets, com són Google Amp, «El gran
tallafocs» xinès, els fets de l’1 d’octubre de 2017, la pandèmia del Covid-19 i els primers anys
on la xarxa va començar a ser un fenomen mundial. S’ha vist que en aquests casos el resultat
ha estat la reducció de la llibertat d’expressió, la censura, la monopolització d’un servei i, en el
pitjor cas, el control sobre la manera de pensar de tota una població. En el cas de la pandèmia,
s’ha vist que la neutralitat ha permès que la xarxa continuï funcionant tot i haver patit un
gran canvi en la manera en què s’utilitza Internet.

També s’ha trobat que, en general, molts dels punts negatius que proposen alguns grups es
poden evitar fàcilment amb una regulació controlada i, en alguns casos, dinàmica. En tot cas,
ha quedat clar que la redacció d’aquesta regulació és complicada i que s’han de considerar bé
tots els aspectes per evitar futurs problemes, per una banda o per altra. D’aquesta manera
s’aconsegueix que la regulació sigui fixa i costi més canviar-la en un futur amb un govern
diferent.

Respecte a les mesures proposades, no totes es poden prendre de la mateixa manera ni es
poden dur a terme per tothom, però en conjunt el seu efecte és més notable que fent només
una sola acció, i alhora protegeixen la llibertat de les diferents empreses per vendre els seus
serveis de manera competitiva i evitant que grans monopolis s’aprofitin dels seus recursos
per inhabilitar a la competència. A més, aquestes mesures també redueixen la capacitat de
censurar per part de certs grups, i per tant queda protegida la capacitat d’elecció sobre quina
informació es vol accedir i quines aplicacions es volen utilitzar. Això sí, per que aquestes
mesures es duguin a terme, el públic general i les petites empreses han de treballar junts per
compensar la influencia de les grans empreses i d’alguns governs.
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