RECLAMACIÓN POR VULNERACIÓN DE DEREITOS LINGÜÍSTICOS


[Nome e apelidos], con  carné de identidade número [xxxxxxxx]  e con domicilio en [xxxxxxxxxxxxxxxxx], 


DENUNCIO os seguintes feitos:

	Que o día [xxxxxxx] contactei co servizo de atención á clientela da compañía [xxxxxxx]. 


2. Que non se respectaron os meus dereitos lingüísticos ao non ser correctamente atendida/atendido en lingua galega, malia ser a miña opción persoal. 

3. Que a Lei 1/2010, de 11 de febreiro, relativa aos servizos no mercado interior, recolle na súa disposición adicional sexta que “os prestadores de manteren a comunicacinde servizos que operen en territorio da Comunidade Autónoma de Galiza, deberán respectar o marco legal vixente en materia lingüística, especialmente a partir da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, consonte o disposto na alínea 4 do artigo 1 da Directiva 2006/123/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior”. Así mesmo recoñece que “para estes efectos, favorecerán a normalización progresiva do uso do galego na prestación dos seus servizos e deberanlles ofrecer aos seus destinatarios a posibilidade de manteren a comunicacinde manteren a comunicación oral e escrita en lingua galega”.

Do mesmo xeito, a Carta Europea de Linguas Rexionais e Minoritarias, ratificada polo Estado español (BOE núm. 222, 17-09-2001), sinala nos parágrafos 3 e 4 do seu artigo 10 que se debe garantir o uso do galego nos servizos públicos, entre os cales se sitúan os diferentes servizos de provisión de auga e de enerxía como a electricidade e o gas, tanto se están proporcionados polas autoridades administrativas como por outras persoas físicas ou xurídicas. 


Por iso, SOLICITO:

1. Que se teña por presentado este escrito e se tomen as medidas axeitadas para que se corrixa esta situación, de modo que a empresa prestadora de servizos á que fago referencia dispoña de medios materiais e persoais que permitan o uso normal do galego na súa relación coa clientela, tanto na vertente activa de o empregar sen atrancos como na pasiva de ser atendido/a nesta lingua e dispor nela de documentación axeitada.

2. Que me informe por escrito das medidas adoptadas, e no caso de rexeitar esta solicitude me faga saber os motivos por escrito, para poder pólo no seu caso en coñecemento doutras instancias, administrativas e/ou xudiciais.


[lugar], [día] de [mes] de [ano]

[rúbrica]


