
CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS D'ASSESSORAMENT EN 
OBSERVATORI DE GENERE 

En Barcelona a 25 de febrer de 2019 

INTERVEN EN 

D' una part, Yolanda Castellano Madrid, domiciliada a 08912 Badalona, carrer Llefia, 
65, 3r 1a, amb núm. de col. 1550 i  

1 d'altra, Ramon Aiguadé Aiguadé, com a dega del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya, amb NIF Q-5856237-B, entitat domiciliada a 08032 Barcelona, carrer 
Segle, 78. 

MANIFESTAN 

' l.· Que la Sra. Yolanda Castellano Madrid esta especialitzada en l'assessorament en 
l'ambit de la lluita per l'equitat i contra la desigualtat de genere, l'assetjament i la 
discriminació dins del col•lectiu de la Fisioterapia .. 

11.· Que el Col-legi de Fisioterapeutes de Catalunya esta interessat en contractar els 
serveis de la Sra. Castellano per a la seva prestació d'assessorament en l'ambit 
indicat i oferir-lo a les seves col-legiades i col-legiats. 

111.· Que posats d'acord amb el que anteriorment es manifesta, volen realitzar el 
present contracte de prestació de serveis, segons els següents • 

PACTES 

\ ID PRIMER.- Objecte del present contracte. 
'. ..... . ::::, 

\ 8_ 1. OBLIGACIONS DE 1' ASSESSORA SRA. YOLANDA CASTELLANO MADRID 

~ ~r 
o,.~ ~ 1.1) Assessorament a les col-legiades i col-legiats 

:11 -
\ ~ Assessorament en tot allo relacionat amb la lluita per l 'equitat i contra la 
~ desigualtat de genere, l'assetjament i la discriminació dins del col· lectiu de 

\ la Fisioterapia, oferint un servei d'atenció personalitzat i anonim per atendre 
1 i / o assessorar qualsevol col· legiada o col· legiat a través del correu electronic 

genere@fisioterapeutes.cat 
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Aquest servei també oferira consultes personals mitjanc;:ant visites 
concertades a la propia seu del CFC, un dia al mes, amb l 'horari acordat i 
amb dies i hores previament confirmades. 

1. 2. OBLIGACIONS DEL CFC 

• Facilitar a l' Assessora tota la documentació necessaria per l'adequada 
prestació dels seus serveis. 

• Formular las consultes o visites en les liares establertes previament. 

• Efectuar el pagament dels honoraris acordats. 

SEGON.- INEXISTENCIA DE RELACIÓ LABORAL 

Les parts estableixen que, en cap moment, existira relació laboral entre la 
prestadora del servei i el CFC. La prestadora del servei haura de complir en tot 
moment amb totes les disposicions legals corresponents a l'exercici de la seva 
activitat independent. 

'TERCER.- Vigencia del contracte. 

Aquest contracte tindra una durada d'un any a partir de la data de la seva signatura, 
i es renovara tacitament per períodes anuals si no hi hagués preavís entre les parts 
amb un mes d'antelació a la data de finalització. 

QUART.- Confidencialitat de les dades. 

• 
L' Assessora s'obliga a tractar confidencialment tates les dades, documentació i 
demes informació que hagin estat subministrades pel CFC i/o pels col-legiats al llarg 
de la durada d'aquest contracte. Es comprometa no comunicar aquesta informació a 
cap altra persona i/o entitat. En aquest mateix acte se signara el preceptiu 
document específic de confidencialitat de dades. 

L'acord de confidencialitat establert en aquest pacte tindra validesa durant la 
vigencia del contracte i seguira en vigor, almenys, durant 5 anys mes després de la 

va extinció. 

Respecte a les dades personals que l' ASSESSORA tingui accés, se entendran 
facilitades de forma voluntaria, seguint en tot moment les instruccions del CFC, 
comprometent-se a no aplicar-les ni utilitzar-les per a finalitat diferent de la pactada 
i a no comunicar-les a altres persones, així com a la destrucció dels suports i/o 
documents que continguin aquestes dades al finalitzar el present contracte, salvant 
en tot cas les proves necessaries respecte a les actuacions realitzades. 
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També, ambdues parts, es comprometen a adoptar les mesures de seguretat 
necessaries pera la protecció de les dades en el nivell que els correspongui, d'acord 
a la legislació vigent. 

SISÉ. - Honoraris. 

S'estableix la quantitat de 50€ /hora en concepte d'honoraris, que sera revisable de 
manera anual en el cas de prorrogar-se aquest contracte. De no establir-se pacte 
addicional, aquests honoraris seran incrementats anualment segons el percentatge de 
l'IPC del sector serveis corresponent a l'any anterior. 

L' Assessora enviara al CFC un informe mensual de la tasca realitzada i el número 
d'hores invertides en. aquestes tasques que, en el cas de superar les 20 hores 
mensuals, haura de ser aprovades pel CFC. 

Aquest informe respectara de manera escrupolosa la confidencialitat de les persones 
que requereixin els serveis de l'assessora, donada ['especial tematica de la seva 
assessoria. 

S'estableix que els honoraris, anteriorment pactats, no seran remunerats el mes 
d'agost . 

SETÉ.- Abonament d'honoraris. 

L'abonament dels honoraris estipulats al pacte anterior, incorporats els impostes 
corresponents i deduccions a compte en concepte de l'IRPF vigents, es realitzara 
mitjan<;ant transferencia bancaria en un compte corrent que sera facilitat per 
l'Assessora. 

El venciment sera el dia 15 de cada mes, amb un termini de 30 dies.data factura. 

VUITÉ- Modificació del contingut del contracte. 
• 

Qualsevol modificació d'aquest contracte, haura de realitzar-se per escrit, 
s'incorporara com annex. 

NOVÉ. - Ambdues parts, acorden sotmetras a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de 
la ciutat de Barcelona. 

L' ASSESSORA 

Signat: Yolanda Castellano Madrid Aiguadé Aiguadé 

- 3 -




