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SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A LA UTILITZACIÓ DEL 
LOGOTIP PER A PROFESSIONALS ICATER 

Jo,                              col·legiat/da núm.           de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, sol·licito autorització per utilitzar el logotip per a 
professionals membres de l’ICATER en el meu exercici professional, comprometent-me a usar-
lo en les condicions recollides a continuació i complint les normes següents:  

1. El logotip "ADVOCAT ICATER"/”ADVOCADA ICATER”, amb distintiu gràfic composat per
una torre amb un llibre i part d’una balança, i vorejat a la part esquerre amb petits
triangles (reproduint part del segell de l’ICATER) acompanyat de les lletres ADVOCAT
ICATER o ADVOCADA ICATER, és propietat del Col·legi d’Advocats de Terrassa.

2. És condició indispensable per a l’ús del logotip estar col·legiat o col·legiada al Col·legi
d’Advocats de Terrassa. La pèrdua de la condició de col·legiat o col·legiada determina el
cessament automàtic de l’autorització per a la utilització del logotip.

3. Els col·legiats i les col·legiades podran utilitzar el distintiu gràfic en la seva documentació 
professional com a advocats, d’acord amb les condicions i limitacions definides en
aquesta sol·licitud.

4. El logotip d’ADVOCAT/ADVOCADA ICATER no podrà utilitzar-se combinat amb la
referència a d’altres possibles titulacions o professions, o pertinença a d’altres
organitzacions, associacions o instituts, excepte les que s’ostentin com a membre
d’algun Registre del Consejo General de la Abogacía o del Consell de l’Advocacia
Catalana.

5. El logotip ADVOCAT/ADVOCADA ICATER no podrà ser utilitzat de manera que pugui
causar descrèdit o perjudici a la professió d’advocat o a la organització col·legial.

6. Si algun col·legiat o col·legiada tingués coneixement d’una infracció o utilització il·lícita
del logotip, haurà de posar-ho en coneixement del Col·legi.

7. En cas de incompliment d’aquestes normes es revocarà amb caràcter automàtic
l’autorització d’ utilització del logotip.

8. En els casos que es produeixi el cessament de l’autorització d’ús del logotip per part
del/de la col·legiat/da per fer-ne un ús inadequat, haurà de retirar immediatament tota
la papereria, rètols, cartells o altres formes de manifestació on estigui plasmat el logotip. 

Indiqueu les opcions desitjades: 
    CATALÀ   CASTELLÀ 

ADVOCAT ICATER  
ADVOCADA ICATER 

I en prova de conformitat i acceptació d’aquestes normes, envio aquest document de 
compromís. 
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