
Reclamación por interrupción de subministración eléctrica

Compañía: 
Departamento / Servizo de atención ao cliente de ..........................................................

D. ..................................................................................................................................................

Enderezo......................................................................................................................................

CP................, localidade e provincia.........................................................................................

En .......................................... a ............. de ............................ de ..............

Asunto:
 
Interrupción de subministración ou subministración irregular de luz

Contrato de subministración de electricidade nº .............................................

Como abonado á súa compañía de luz, diríxome a vostedes para informarlles dos
danos  sufridos  como  consecuencia  da  interrupción  na  prestación  do  servizo  de
subministración eléctrica que teño concertado coa súa compañía, e que tivo lugar no
meu domicilio  na  data..........................,  prolongándose  durante  ........................  horas
/días. 

A  interrupción  da  prestación  do  servizo,  tivo  lugar  por  causas  que  descoñezo  e
absolutamente alleas  á  miña vontade,  cumprindo pola  miña parte,  as obrigacións
contraídas no contrato de subministración pactada, e estando ao corrente de pago de
todas as miñas obrigacións. 

A  interrupción  temporal  da  subministración  de  enerxía  eléctrica  supón  un
incumprimento pola súa banda tanto das disposicións legais que regulan a actividade
que realiza  a  súa compañía,  como das obrigacións contractuais  que asumiron no
contrato,  no  que  a  continuidade  do  servizo  é  un  dos  elementos  que  integran  o
adecuado cumprimento do mesmo, e é por isto polo que 

SOLICITO:

1. A indemnización dos danos e prexuízos que a interrupción da subministración
eléctrica  me  ocasionou  en  “computadores,  electrodomésticos,  produtos
alimentarios  ou  perecedoiros,  medicamentos”-,  que  cuantifico  na  cantidade
de ............  Euros (indicar),  que poden abonar na conta na que me pasan ao
cobro os recibos e 



2. polos prexuízos ocasionados pola mera interrupción dun servizo do que estou
ao corrente de pago e que non recibín, unha cantidade equivalente ao importe
do recibo do período en que se produciu o corte inxustificado, e que solicito me
sexa compensado no recibo correspondente ao próximo período.

Ademais fago constar, que a presente reclamación formúloa, polos danos que tiveron
lugar pola interrupción do servizo e que tal e como establece a lei correspóndenme,
sen  prexuízo  da  indemnización  automática  prevista  legalmente  e  que  xa  me
abonaron na factura correspondente ao  pasado mes ...................., na que consta data,
duración  e  cálculo  da  contía  da  indemnización  que  me  correspondeu  pola
interrupción temporal que motiva a presente reclamación. Doc. Núm. 1 ...............

E por último, e para acreditar que a contía reclamada como indemnización se adecúa
aos danos efectivamente causados, acompaño este escrito con copia dos xustificantes
das compras dos produtos deteriorados, facturas ou orzamentos de reparación de
electrodomésticos estragados, fotografías do estado dos produtos perecedoiros, etc. 

Doc. Núm .....................

Á espera da súa contestación, e na confianza de poder solucionar amistosamente a
miña reclamación sen necesidade de recorrer a outras vías, atentamente saúdalles, 

Asinado: 


