
Hi esteu d’acord? Fa temps que governs
d’arreu utilitzen Sistemes de Decisió
Automatitzats per processar la informació
d’acord amb determinades regles. Però, cada
vegada més, els SDA fan un pas endavant no
només seguint regles, sinó creant-les.

Una majoria (44%) esteu d’acord que, cada vegada més, els SDA fan un pas

endavant no només seguint regles, sinó creant-les, mentre que la resta no hi esteu

d’acord (33%), o bé us mostreu ambivalents (17%) o no ho sabeu (10%).

Les administracions públiques d’arreu del món fa temps que utilitzen Sistemes de

Decisió Automatitzats per processar grans quantitats d’informació d'acord amb

determinades regles. De fet, els primers SDA es van crear per ajudar-nos a processar

milions de registres censals. 

Tradicionalment, les administracions locals, regionals i estatals han utilitzat SDA per

incrementar l’eficiència de tasques repetitives com el processament de sol·licituds i

registres a través d’algorismes simples basats en l’automatització de criteris o

regles.

En l’actualitat, hi ha moltíssims SDA d’aquest tipus que les AAPP no tan sols utilitzen

sinó que adapten internament a les seves necessitats, i en què les persones

administradores públiques responsables estan directament implicades. 

No obstant, les AAPP també estan recorrent, cada cop més, a SDA que segueixen

regles i fórmules que ni les persones en les AAPP responsables ni el públic en

general té capacitat per veure o entendre-les: les anomenades caixes negres. 
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Malgrat que els SDA basats en algorismes no complexos o més senzills poden ser

injustos i poden discriminar, les persones en les AAPP responsables i el públic en

general poden veure i entendre generalment com funcionen, i aquests últims poden

pressionar els seus representants electes perquè ho canviïn. 

Però amb la delegació dels processos de presa de decisions a les caixes negres de

tercers, es perd la capacitat d'avaluar les decisions que s’obtenen a través dels SDA

complexos, fent que es perdi la capacitat d'identificar i desafiar una presa de

decisions injusta. 

Per això, no és d’estranyar que davant de la creixent sofisticació dels SDA a les AAPP

hi hagi una intensificació de la pressió per tal que la transparència i l’equitat siguin

clau en l'adopció de la nova generació de SDA. 

Malgrat que el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) conté un paràgraf

sobre la presa de decisions algorítmica i promou el "dret a l'explicació", és a dir, el

dret a rebre una explicació i el dret a la verificació i rectificació d'una decisió

algorítmica això no atura a les AAPP a utilitzar cada cop més SDA altament

sofisticats, el que suposa que l’anomenada decisió discrecional de l’administració

en la provisió de serveis també es delega a les persones que programen els SDA. 

En aquest sentit, l'augment de l'ús dels SDA que poden classificar-se dins del grup

de caixes negres en l’administració pública podria significar la fi de la decisió

discrecional de l’administració. I això no és una qüestió menor ja que aquesta és el

dret dels funcionaris a participar en la presa de decisions d'acord amb el seu deure

de seguiment públic de les lleis i reglaments. Per tant, caldrà més recerca en aquest

àmbit per esbrinar si la tecnologia influeix indegudament en la decisió discrecional. 

Sens dubte, tal i com subratllen les autores Ranerup i Henriksen (2020) és un tema

cabdal, especialment quan caldrà plantejar-nos com influeix l'agència humana i

tecnològica en la discreció digital, i com aquesta configura els valors aspiracionals

dels serveis socials. 

I fins aquí per avui. Us recomanem la següents lectures i podcasts sobre el tema:

Kaun, A. (2021). Suing the algorithm: the mundanization of automated decision-

making in public services through litigation, Information, Communication & Society,

1-17. 
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