
       AGÈNCIA DE QUALITAT D’INTERNET

L’Agència de Qualitat d’Internet i la Fundació PuntCAT han signat un conveni de col·laboració

IQUA GESTIONARÀ LA RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DELS CONFLICTES
SOBRE NOMS DE DOMINI “.CAT”

L’Agència de Qualitat d’Internet, IQUA, i la Fundació PuntCAT, fundació privada, han signat a
Barcelona un conveni de col·laboració en virtut del qual IQUA gestionarà un sistema de resolució
extrajudicial dels conflictes relatius als noms de domini “.cat”.  La signatura del acord l’han dut a terme
Domènec Sesmilo i Rius, president de l’Agència de Qualitat d’Internet, i Joan Francesc Gras i
Alcoverro, president de Fundació PuntCAT.

El conveni, d’aplicació inmediata i de durada indefinida, estableix concretament que IQUA gestioni
les polítiques de la fundació en relació a Procediment de Mediació, de Resolució de Conflictes sobre els
criteris de Elegibilitat, i d’Impugnació de Decisions d’Incompliment. Al mateix temps, s’estableix la
creació per part d’IQUA d’una estructura amb recursos, i mitjans tècnics i personals per a dur a terme
aquestes funcions.

Entre altres acords assolits entre aquestes dues entitats, s’ha establert que IQUA crearà les normes de
procediment internes per tal de dur a terme les gestions corresponents, i que elaborarà un pla de
formació dels experts que treballaran en aquestes funcions, mentre que la fundació PuntCAT assessorarà
a IQUA en relació a la normativa i procediments aplicables.

Amb aquest acord amb l'IQUA, la Fundació puntCAT ofereix una via imparcial i de reconeguda
solvència per a ajudar a resoldre de manera extrajudicial els litigis que es puguin presentar referents a la
titularitat o el compliment de la normativa dels dominis “.cat” validats.

L’Agència de Qualitat d’Internet treballa amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de la xarxa,
garantint la seva qualitat, actuant com a plataforma d’expressió i col·laboració entre els diferents agents
que operen a Internet, i fomentant la universalització, l’accessibilitat i la qualitat dels continguts. Per
complir aquests objectius, IQUA té entre les seves funcions fomentar l’autorregulació a nivell global i
sectorial; garantir la qualitat dels continguts; col·laborar en la defensa dels drets dels agents i dels usuaris
de la xarxa; realitzar estudis, informes, recomanacions i propostes relatives al funcionament de la xarxa i
als seus continguts; rebre i tramitar les queixes i suggeriments realitzats pels usuaris d’Internet i establir
mecanismes d’arbitratge i mediació en cas de conflicte. Fundada l’any 2002, IQUA està integrada pel
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Red.es, el Consejo Audiovisual de Navarra i el Consell Andorrà
de l’Audiovisual.

La Fundació PuntCAT ha obtingut de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN), entitat responsable de la coordinació del sistema de noms de domini a Internet, l’autorització
de l’existència del “.cat” com a nou domini d’Internet i n’ha aprovat el corresponent acord que regula el
seu funcionament. La Fundació PuntCAT està formada per entitats representatives de la societat civil de
llengua i cultura catalana amb la finalitat de promoure tota mena d'activitats relacionades amb la creació,
gestió i control del registre del nom de domini “.cat”, d’altres identificadors únics emprats a les xarxes globals



de comunicació i, en general, de la promoció de la llengua i la cultura catalanes a l’àmbit d’Internet i de les
tecnologies de la informació i de les comunicacions.
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