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Resum:
En la pràctica de l?exercici de l?arquitectura han aparegut noves formes d?associació professional
allunyades del tradicional professional independent associat a la professió d?arquitecte. Aquestes
agrupacions estan redefinint i expandint el paper i capacitats de l?arquitecte respecte a àrees professionals
inexistents o inexplorades pel marc legal anterior. Per la seva difícil adscripció jurídica a l?exercici establert
aquests professionals (i conseqüentment les associacions que representen) perden la possibilitat de col·legiarse. Viceversa, el col·legi deixa de ser institució de representació d?aquestes noves formes d?associació.
La complexitat del conflicte rau en el fet que aquestes associacions i societats pertanyen en molts casos a
l?economia social, són models reals i clars d?emprenedoria professional i aporten treballadors que fomenten
l?autoocupació i generació de feina pròpia i per tercers. La no representació i el no reconeixement
d?aquestes associacions professionals comporta una paradoxa legal, doncs es nega per llei l?activitat
professional i la col·legiació a les associacions emparades la llei de l?economia social, tot i ser una protecció
obligada de les administracions públiques i del col·legi professional, com a institució de dret públic.
L?esperit i l?articulat de la pròpia llei defensen el foment de la formació i readaptació professional
d?aquestes associacions.
Per delimitar els àmbits i precisar la font de problemàtiques habituals, la comunicació es centra en el marc
vigent actual, les modificacions legals recents i el paper de l?arquitecte com professió d?obligada
col·legiació. L?objectiu principal és alertar i definir la desvinculació de la deriva professional respecte a
l?òrgan de representació legalment disposat, com és el col·legi professional.
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