
 
 

Sol·licitud de contrasenya del Correu Electrònic ICAB 
 
 
Desitjo que em facilitin una nova contrasenya del meu compte de correu electrònic 
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. 
 
 
Per sol·licitar un canvi de contrasenya caldrà presentar aquesta sol·licitud amb la 
següent informació: 
 
 Nom i cognoms _____________________________ 
 Numero de Col·legiat _____________________________ 
 Adreça de correu electrònic _____________________________ 
 Numero de DNI _____________________________ 
 

 Important, cal adjuntar còpia del DNI del titular de l’adreça de 
correu 

 
 
Indiqui per quin mitjà vol rebre la nova contrasenya: 
 
 Trucada de veu al telèfon  __________ 
 Per SMS al telèfon __________ 
 Per fax al telèfon __________ 

Per e-mail a l’adreça __________ 
 
 
Amb la contrasenya obtinguda cal accedir al correu a través de http://mail.icab.cat,  
i definir una nova contrasenya. 
 
 
 Signatura i data  
 
 
 
 
Podeu consultar les condicions d’us del correu electrònic a 
http://www.icab.cat/correu  
 
 
De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la normativa 
de desenvolupament corresponent, així com la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Societat de la Informació i del 
Comerç Electrònic, les dades personals facilitades, mitjançant aquest formulari, quedaran registrades en un fitxer 
automatitzat, denominat "Registre Col·legial" i “Correu lectrònic” del que és responsable l'Il·lustre Col·legi 
d'Advocats de Barcelona. En qualsevol cas, pots exercitar gratuïtament respecte a les teves dades personals, els drets 
d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, emplenant el model corresponent que adreçaràs al Departament 
d'Informàtica, carrer Mallorca, 283, 3a planta 08037 Barcelona, Referència LOPD, o al número de fax 93 487 90 48 
o per e-mail a lopd@icab.cat  

 
 

Podeu fer arribar aquesta sol·licitud i la fotocopia del DNI a l’ICAB per fax, al 
número 93.487.90.48, o bé a l'adreça de correu electrònic webinformat@icab.cat.  
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