
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE  
PLANENDO 

 I EL COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 
 
 
Barcelona, a XX de juliol de 2020 
 
REUNITS 
 
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, amb domicili al carrer Segle XX, 78, 
08032 Barcelona i núm. de CIF Q-5856237-B i, en el seu nom i representació, el Degà, 
senyor Ramon Aigüadé i Aigüadé, en virtut de les facultats establertes a l’article 46 
dels estatuts del Col·legi que foren objecte de la Resolució JUS/2322/2018 del 
Departament de Justícia, de 8 d’octubre publicada en el DOGC n. 7729 del següent 
dia 10 d’octubre. 
 
I Jose de la Torre Acedo, com administrador solidari de la societat Recupera’t 
Medicina Esportiva S.L, societat nacionalitzada espanyola, actuant com a propietari de 
la marca comercial PLANENDO (en endavant “Planendo”),  amb domicili al carrer Sant 
Ponç, 77 de Les Franqueses del Vallès 08520 de Barcelona – Espanya, amb CIF núm. 
B66999921. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en la Hoja B-505063 Tomo 
45958 Folio 66 
 
Es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest CONVENI  i, 
 
MANIFESTEN 
 
I. El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, és un col·legi professional constituït 
mitjançant Llei 7/1990, de 30 de març de creació del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya  (DOGC 100 de 26 d’abril), promulgada a l’empara de la llavors vigent Llei 
13/1982, de 17 de desembre, de Col·legis Professionals, a fi de l’exercici de les 
funcions pròpies d’aquestes corporacions públiques. 
 
Atenent la seva naturalesa i les previsions dels seus estatuts, el Col·legi té establerts, 
d’entre els seus objectius, vetllar perquè l’exercici professional de la Fisioteràpia 
respongui, en nombre de professionals i en qualitat, a les necessitats de la població. 
 
II. Planendo ofereix als fisioterapeutes una eina actual i adaptada per afrontar els 
reptes i situacions que planteja la nostra societat actual. Una plataforma online per 
poder gestionar continguts de fisioteràpia en format de video per millorar el servei de 
professionals i centres de recuperació i rehabilitació. La nostra plataforma ofereix un 
espai de gestió i organització i també una potent eina de progressió i planificació de 
continguts, així com una App gratuïta per a pacients, per tal de garantir la seguretat i 
privacitat tant de professionals com de usuaris. 
 
III. Coincideixen ambdues entitats en l’interès de promoure accions destinades a 
millorar les prestacions tecnològiques i de coneixement dels fisioterapeutes per la 
millora de la salut de la població,  i en especial de les persones amb discapacitat, i 
aquelles que precisen atenció de fisioteràpia. 
 
En atenció al que s’ha exposat, les parts decideixen coordinar la seva activitat i 
esforços en la matèria indicada formalitzant el present conveni marc, que es regirà 
segons els següents 

 
 
 



 
 
 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni. 
 
El present conveni té per objecte establir el marc de col·laboració entre el Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya i la marca comercial PLANENDO per a la promoció 
d’actuacions i projectes que contribueixin a millorar la salut de la població. 
 
Segon.- Àmbits d’actuació. 
 
Les línies generals de treball conjunt i  orientades a aspectes relatius a la salut i la 
intervenció de fisioteràpia 
 

· Accés a la plataforma PLANENDO de gestió i promoció de sistemes audiovisuals 
professionals dirigits a la població i als clients/pacients de fisioterapeutes 
col·legiats. 

· Divulgació dels Programes, esdeveniments i actuacions que realitzin ambdues 
entitats, mitjançant les seves webs respectives i llistes de distribució via correu 
electrònic. L’accés serà segons les condicions pactades en el conveni específic al 
respecte.  

· Desplegament d’activitats conjuntes o d’interès recíproc, en quin cas caldrà la 
formalització d’un projecte i requeriments específics. 

 
 
Tercer.- Convenis específics. 
 
El desenvolupament de les actuacions previstes en el segon apartat del pacte anterior 
es durà a terme a través de convenis específics en els que es determinarà, com a 
mínim:   
 
a) Definició de l’objecte que es persegueix. 
b) Descripció del treball a realitzar i dels terminis d’execució (incloent-hi la cronologia i 

les fases). 
c) Pressupost total i mitjans materials i humans que requereix el projecte i el 

comprimís d’aportació de les parts i/o les formes de finançament previstes. 
d) Determinació de les normes per a la coordinació, execució i seguiment del 

projecte. 
e) Nom de les persones, por ambdues parts, que es responsabilitzaran de la 

coordinació i desenvolupament del projecte, designades de mutu acord. 
 
En aquest sentit el primer acord entre les dues parts al formalitzar el present conveni 
es: 

· Planendo ofereix als col·legiats l’accés amb un descompte del 50% sobre el 
preu de totes les seves tarifes. 

 

· El CFC realitza la difusió de l’acord pels mitjans de difusió que estableixi a 
aquest efecte. 

 
Quart.- Comissió Mixta de Seguiment i Execució. 
 



Per facilitar el desenvolupament dels projectes que es recullin en els convenis 
específics i el seu seguiment, es constituirà una comissió mixta integrada per dos 
representants del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i dos de PLANENDO. 
 
El treball de la Comissió serà determinar les normes de coordinació, execució i 
seguiment del projecte, proposar col·laboracions en temes científics i tecnològics 
d’interès comú, preparar els convenis específics i clarificar els dubtes que puguin 
plantejar-se en la interpretació d’aquest conveni marc i dels convenis que se’n derivin.  
 
 
Cinquè.- Durada. 
 
El  present conveni marc tindrà vigència des del moment de la seva signatura i tindrà 
una duració inicial d’un any, prorrogable tàcitament per períodes d’un any, llevat que 
es denunciï per qualsevol de les parts amb una antelació mínima de tres mesos de la 
seva data de finalització.  
En tot cas, la denuncia d’aquest acord no suposarà la denuncia dels convenis 
específics que s’hagin pogut subscriure a l’empara del pacte tercer, si no que aquests 
mantindran la seva vigència d’acord amb el previst en el seu contingut. 
 
Sisè.- Ús de la imatge corporativa.  

 
En tots els casos en que, com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí 
establerts, La marca comercial PLANENDO consideri necessari utilitzar els logotips del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, o a l’inversa, ha de demanar autorització 
prèvia, especificant l’aplicació corresponent (sigui gràfica o electrònica i sobre 
qualsevol suport) i el tipus d’ús sol·licitat. 
 
En l’autorització, que en qualsevol cas s’ha d’atorgar per escrit, s’ha d’especificar l’ús o 
usos per als quals es reconeix, així com el període de vigència que no pot, en cap cas, 
superar la vigència del present conveni. 
 
No obstant, quan l’ús de logotips i altres marques respectives tingui caràcter lucratiu 
per a l’entitat sol·licitant, s’ha de formalitzar el corresponent contracte de llicència de 
marca.  
 
Les previsions establertes en aquest pacte no impediran que ambdues entitats facin 
referència al present conveni en els seus àmbits respectius. 
 
Setè.- Rescissió. 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present conveni marc en qualsevol moment 
de mutu acord. Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest acord permetrà a 
la part perjudicada optar per exigir el seu compliment o la seva resolució. 
 
Vuitè.- Portal de transparència 
 
S’autoritza respectivament a les parts a fer la publicació de l’esmentat conveni en el 
portal de transparència amb omissió de les dades de caràcter personals de les 
persones signants 
 
Novè.- Protecció de dades. 
 
Planendo es compromet i s’obliga a no cedir a tercers ni a utilizar les dades de 
carácter personal obtingudes a través de la implementacio del present conveni per cap 
altra finalitat que no estigui expressament contemplada en el mateix, i es compromet i 



s’obliga a destruir aquestes dades en el moment de la resolución del present conveni 
per qualsevol causa. 
 
PLANENDO te l’obligació de mantenir la confidencialitat i la seguretat de les dades de 
caràcter personal a les quals poden tenir accés de manera directa i/o accidental com a 
conseqüència de la realització de l’objecte del present conveni, d’acord amb el que 
estableix el Reglament de la Unió Europea (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques referent al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE; i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals publicada al BOE de 6 de 
desembre de 2018, i la normativa que la desenvolupi. 
. 
Desè.- Conflictes. 
Seran competents per resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la 
interpretació i compliment del present conveni els Tribunals de la ciutat de Barcelona. 
 
I per deixar constància del que s’ha convingut, les parts signen aquest conveni, per 
duplicat , en el lloc i la data anteriorment esmentats. 
 
 
Per PLANENDO   Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya  
 

 
 
 
Sr. Jose de la Torre    Ramon Aigüadé Aigüadé 
Director i Cofundador        Degà  
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