
La directiva canadenca sobre la presa de
decisions automatitzada, que es sustenta en
la primera estratègia d’IA del món, imposa un
qüestionari d’avaluació d’impacte algorítmic
a les empreses i AAPP que en fan ús. Farieu el
mateix a la UE?

Una gran majoria (75%) esteu d’acord amb imposar un qüestionari d’avaluació

d’impacte algorítmic a les empreses i AAPP com es fa al Canadà, mentre que la resta

us mostreu ambivalents (12,5%), no ho sabeu (8;3%) o sou contraris (4,2%).

Al Canadà, l'avaluació d'impacte algorítmica és una eina obligatòria d'avaluació de

riscos destinada a donar suport a la Directiva del Consell del Tresor sobre la presa

de decisions automatitzada. 

L'eina és un qüestionari que determina el nivell d'impacte d'un sistema d'IA de

decisions automatitzades on les puntuacions d'avaluació es basen en molts factors,

com ara el disseny del sistema, l'algoritme, el tipus de decisió, l'impacte i les dades.

Aquesta avaluació s'organitza d'acord amb la política del Govern del Canadà sobre

IA i està dissenyada per ajudar a les organitzacions, els seus departaments i les

diferents agències a comprendre i gestionar millor els riscos associats als sistemes

d’IA.

A Europa, aquest també és un tema rellevant tal i com ho demostra l’estudi de “the

Science and Technology Options Assessment (STOA)” sobre algoritmes de presa de

decisions, que s’està debatent al Parlament Europeu amb un seguit d’opcions.

Actualment existeixen diferents eines d’avaluació que vetllen pel compliment i

l'alineació dels sistemes d’IA amb diferents principis ètics. Les eines més utilitzades

són, d'una banda les auditories algorítmiques, i d’altra banda les avaluacions

d'impacte algorítmic. 
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Encara que totes dues fan referència a pràctiques que poden utilitzar-se per a

avaluar sistemes algorítmics, cadascuna d'elles té una característica pròpia sobre el

quan es realitza l’avaluació. Si bé les auditories algorítmiques s'enfoquen

primordialment ex post per determinar els possibles biaixos i riscos que es puguin

produir una vegada el sistema d’IA ja s’ha implementat, les avaluacions d'impacte

algorítmic tracten d'auditar els sistemes d’IA ex ante per avaluar els possibles

impactes d'un sistema d’IA abans d’utilitzar-se.

Evidentment, els dos tipus d’avaluació són compatibles i recomanables,

especialment si tenim en compte que un sistema d’IA té un cicle de vida on poden

aparèixer situacions i contextos no necessàriament anticipats. 

És clar, aquests tipus d’eines d’avaluació, siguin ex ante, ex post o tots dos, estan

guanyant pes i protagonisme per determinar els usos ètics de les dades i sistemes

d’IA. És per això que des de l’OEIAC també n’hem elaborat un que molt aviat

desvetllarem.

De fet, si voleu saber-ne més només heu d’apuntar-vos a les sessions introductòries

i de capacitació tècnica que portarem a terme aquesta setmana (dies 27 i 28 d’abril)

on presentarem el nostre model d’autoavaluació PIO.

I fins aquí per avui. Aquí teniu l’eina obligatòria d'avaluació de riscos canadenca

sobre la presa de decisions automatitzada

https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-

government-innovations/responsible-use-ai/algorithmic-impact-assessment.html

També us recomanem la següent lectura: 

Kaminski, M. E., & Malgieri, G. (2020). Algorithmic impact assessments under the

GDPR: producing multi-layered explanations, International Data Privacy Law, 11(2):

125-144.
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