Sostenibilitat lingüística
38. Dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis

Amb l'objectiu de corregir els desequilibris lingüístics, el Pla d’Actuacions en Matèria de Política
Lingüística per al Quinquenni 2016-2021 fa l’exposició següent sobre el dret que tenim els
ciutadans d’usar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis.

Formulació genèrica del dret
Qualsevol ciutadà, en l’àmbit de les Illes Balears, té el dret d’emprar la llengua catalana, com a
usuari actiu i passiu, en les relacions amb persones, entitats i empreses proveïdores de béns i de
serveis. Això vol dir que té el dret de rebre informació i documentació en llengua catalana sobre
els béns i els serveis oferts, d’adreçar-se en català, oralment i per escrit, als proveïdors dels béns i
dels serveis, i de rebre una resposta en la mateixa llengua, en un context en què la possibilitat
d’emprar el català sigui evident i en què l’ús del català no suposi cap tipus de tensió, dilació en
l’atenció ni cap altre perjudici per a l’usuari.

Concreció del dret

Dret de gaudir d’un entorn, en l’àmbit comercial i dels
serveis, en què la presència ambiental del català (retolació,
megafonia, etc.) convidi el consumidor o l’usuari a emprar
aquesta llengua amb normalitat.

Dret d’adreçar-se oralment en català a les empreses proveïdores de
béns i de serveis i de ser atès en la mateixa llengua.

Dret d’adreçar-se per escrit en català a les empreses proveïdores de
béns i de serveis i de rebre una resposta en la mateixa llengua.

Dret de rebre en català els documents d’oferta
de béns i de serveis, així com la informació
general i la publicitat.

Dret de rebre en català els documents
relacionats amb la relació comercial o amb el
servei contractat (pressuposts, factures,
contractes, plaguetes, tests, tiquets de caixa,
etc.).

Dret d’emparar-se en les administracions
competents quan es produeixi la vulneració
d’algun d’aquests drets.

En el marc d’una relació de consum i en l’àmbit dels
serveis, exerciu el dret d’emprar el català.

