
ment comercialitzats per la Cooperativa, que 
s'assignaran a aquestes instal·lacions de manera 
que puguen aprofitar-se del repartiment de 
l'energia produïda.
A aquest efecte, es convoca aquest primer sorteig 
amb la finalitat de seleccionar i assignar els punts 
de subministrament a aquestes instal·lacions, 
sense perjudici que l'objectiu o fi última del 
projecte COMPTEM és continuar treballant per a 
ampliar la comunitat mitjançant la posada en 
marxa de noves instal·lacions. En aquest cas, es 
duran a terme nous sortejos, perquè el major 
nombre de socis comercialitzats per la Cooperati-
va es puga beneficiar de l'energia solar fotovoltai-
ca generada per la comunitat energètica COMP-
TEM Crevillent.

Quins punts de subministrament poden 
assignar-se a la generació d'energia de 
les primeres instal·lacions fotovoltaiques 
de la comunitat energètica COMPTEM?
Podran adherir-se i formar part de la comunitat 
energètica COMPTEM-Crevillent les persones 
sòcies de la Cooperativa Eléctrica Benéfica San 
Francisco de Asís, Coop. V., que siguen titulars de 
punts de subministrament comercialitzats per 
ella. Així, inicialment, els qui puguen formar part 
de la comunitat energètica, podran optar a l'assig-
nació dels punts de subministrament, dels quals 
siguen titulars i que estiguen comercialitzats per la 
Cooperativa, a les instal·lacions fotovoltaiques de 
la comunitat energètica COMPTEM, sempre que:
1. Els punts de subministrament comercialitzats 

per la Cooperativa, i dels quals siguen titulars, 
es troben a l'entorn de menys de 2.000 
metres de distància de les instal·lacions foto-
voltaiques, o pols de producció energètica 
participativa en règim d'autoconsum col·lec-
tiu, de la comunitat energètica, de conformitat 
amb el que es disposa en el Reial decret 
244/2019.

2. No compten amb una instal·lació d'autocon-
sum individual o col·lectiu propi en el seu 
immoble. Actualment, el benefici que es pot 
obtindre amb una instal·lació privada d'auto-
consum, és major que el que s'obtindria si 

s'assigna a una instal·lació d'autoconsum 
col·lectiu de COMPTEM-Crevillent. Dit d'una 
altra manera, aquesta comunitat energètica 
està especialment concebuda, en la seua fase 
inicial, per a intentar donar una resposta, en 
règim de mínims, per a aquells ciutadans amb 
dificultats tècniques, econòmiques o 
socials per a accedir a les instal·lacions d'au-
toconsum per mitjans propis.

Quin paper té la Cooperativa?
La Cooperativa, com a entitat que aglutina la 
comunitat energètica local COMPTEM, jugarà, a 
més, el rol de Gestor de la Comunitat Energèti-
ca, o “representant dels consumidors” en els 
termes recollits en el Reial decret 244/2019, 
segons la redacció donada al mateix pel Real 
Decreto Ley 18/2022, de 18 d'octubre, pel qual 
s'aproven mesures de reforç de la protecció dels 
consumidors d'energia i de contribució a la reduc-
ció del consum de gas natural en aplicació del 
"Plan + seguridad para tu energía (+SE)". És a dir, 
actuarà com a representant dels membres de 
la Comunitat als efectes previstos en aquest 
Reial decret 244/2019 de 5 d'abril, pel qual es 
regulen les condicions administratives, tècniques i 
econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctri-
ca, havent-se-li d'autoritzar a aquest efecte.
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El present sortege part de la iniciativa de Grup Enercoop de crear, a través de la seua matriu, la Coopera-
tiva Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, Coop. V., i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Crevi-
llent, una Comunitat Energètica amb la qual proporcionar a la ciutadania de Crevillent les eines per a la 
consecució d'un estalvi real en la factura d'energia elèctrica en les seues llars. El nostre municipi lidera 
així un nou model energètic just, democràtic, descentralitzat, net, renovable i digital, en el qual el 
consumidor serà l'indiscutible protagonista.

Què és una Comunitat Energètica Local 
(CEL)?
Les comunitats energètiques són un mecanisme 
que facilita la participació de la ciutadania en 
l'àmbit energètic i que permet als usuaris intervin-
dre de manera activa en les decisions relaciona-
des amb l'energia, especialment com a autocon-
sumidors, així com també a través de noves 
fórmules de gestió de l'energia, que la tecnologia i 
la digitalització possibilitaran a curt i mitjà termini.
Segons la definició legal d'aquestes comunitats 
energètiques, que es recull en la Llei del Sector 
Elèctric, ha de tractar-se d'entitats jurídiques inte-
grades per membres situats en les proximitats 
dels projectes d'energies renovables i que com-
plisquen els següents requisits:
• Que es basen en la participació oberta i 

voluntària de les seues persones sòcies i que 
siga una entitat autònoma i efectivament 
controlada per aquestes.

• Que els socis o membres han de ser perso-
nes físiques, pimes, o autoritats locals del 
municipi.

• Que tinga com a finalitat primordial proporcio-
nar beneficis mediambientals, econòmics o 
socials als seus socis o membres, o a les 
zones locals on opera, en lloc de guanys 
financers.

Amb base a les premisses exposades, és pel que 
la Cooperativa Elèctrica s'ha constituït en una 
comunitat energètica mitjançant acord de 
l'Assemblea General de socis el 17 de juny de 
l'any 2021.

Què és COMPTEM?
COMPTEM (COMunitat Per a la Transició Energè-
tica Municipal) és el projecte impulsat per Grup 
Enercoop, amb el suport de l'Aj. de Crevillent, amb 
l'objectiu d'afrontar el repte de la transició ener-
gètica des de l'àmbit municipal i convertir el 
municipi de Crevillent, de 30.000 habitants, en 
una comunitat energètica de referència a 
escala estatal i europea. En aquesta comunitat, 
els consumidors, els propis ciutadans, poden 
beneficiar-se dels avantatges que implica l'ús 
col·lectiu i compartit de l'energia produïda a partir 
de fonts renovables, transformant-se així en 
prosumidors.
En l'actualitat COMPTEM compta amb 6 instal·la-
cions, de producció d'energia elèctrica a partir de 
tecnologia solar fotovoltaica, ja finalitzades i en 
procés de posada en marxa, a més de la instal·la-
ció de la pedania de “El Realengo”, que va servir de 
projecte pilot i la producció del qual es va assignar 
als punts de subministrament dels veïns de la 
mateixa que, amb això, es beneficien d'estalvis 
en les seues factures elèctriques.
Per a aquestes 6 noves instal·lacions, situades en 
el terme municipal de Crevillent, resulta necessari 
seleccionar els 600 nous punts de subministra-
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ment comercialitzats per la Cooperativa, que 
s'assignaran a aquestes instal·lacions de manera 
que puguen aprofitar-se del repartiment de 
l'energia produïda.
A aquest efecte, es convoca aquest primer sorteig 
amb la finalitat de seleccionar i assignar els punts 
de subministrament a aquestes instal·lacions, 
sense perjudici que l'objectiu o fi última del 
projecte COMPTEM és continuar treballant per a 
ampliar la comunitat mitjançant la posada en 
marxa de noves instal·lacions. En aquest cas, es 
duran a terme nous sortejos, perquè el major 
nombre de socis comercialitzats per la Cooperati-
va es puga beneficiar de l'energia solar fotovoltai-
ca generada per la comunitat energètica COMP-
TEM Crevillent.

Quins punts de subministrament poden 
assignar-se a la generació d'energia de 
les primeres instal·lacions fotovoltaiques 
de la comunitat energètica COMPTEM?
Podran adherir-se i formar part de la comunitat 
energètica COMPTEM-Crevillent les persones 
sòcies de la Cooperativa Eléctrica Benéfica San 
Francisco de Asís, Coop. V., que siguen titulars de 
punts de subministrament comercialitzats per 
ella. Així, inicialment, els qui puguen formar part 
de la comunitat energètica, podran optar a l'assig-
nació dels punts de subministrament, dels quals 
siguen titulars i que estiguen comercialitzats per la 
Cooperativa, a les instal·lacions fotovoltaiques de 
la comunitat energètica COMPTEM, sempre que:
1. Els punts de subministrament comercialitzats 

per la Cooperativa, i dels quals siguen titulars, 
es troben a l'entorn de menys de 2.000 
metres de distància de les instal·lacions foto-
voltaiques, o pols de producció energètica 
participativa en règim d'autoconsum col·lec-
tiu, de la comunitat energètica, de conformitat 
amb el que es disposa en el Reial decret 
244/2019.

2. No compten amb una instal·lació d'autocon-
sum individual o col·lectiu propi en el seu 
immoble. Actualment, el benefici que es pot 
obtindre amb una instal·lació privada d'auto-
consum, és major que el que s'obtindria si 

s'assigna a una instal·lació d'autoconsum 
col·lectiu de COMPTEM-Crevillent. Dit d'una 
altra manera, aquesta comunitat energètica 
està especialment concebuda, en la seua fase 
inicial, per a intentar donar una resposta, en 
règim de mínims, per a aquells ciutadans amb 
dificultats tècniques, econòmiques o 
socials per a accedir a les instal·lacions d'au-
toconsum per mitjans propis.

Quin paper té la Cooperativa?
La Cooperativa, com a entitat que aglutina la 
comunitat energètica local COMPTEM, jugarà, a 
més, el rol de Gestor de la Comunitat Energèti-
ca, o “representant dels consumidors” en els 
termes recollits en el Reial decret 244/2019, 
segons la redacció donada al mateix pel Real 
Decreto Ley 18/2022, de 18 d'octubre, pel qual 
s'aproven mesures de reforç de la protecció dels 
consumidors d'energia i de contribució a la reduc-
ció del consum de gas natural en aplicació del 
"Plan + seguridad para tu energía (+SE)". És a dir, 
actuarà com a representant dels membres de 
la Comunitat als efectes previstos en aquest 
Reial decret 244/2019 de 5 d'abril, pel qual es 
regulen les condicions administratives, tècniques i 
econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctri-
ca, havent-se-li d'autoritzar a aquest efecte.
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Què és una Comunitat Energètica Local 
(CEL)?
Les comunitats energètiques són un mecanisme 
que facilita la participació de la ciutadania en 
l'àmbit energètic i que permet als usuaris intervin-
dre de manera activa en les decisions relaciona-
des amb l'energia, especialment com a autocon-
sumidors, així com també a través de noves 
fórmules de gestió de l'energia, que la tecnologia i 
la digitalització possibilitaran a curt i mitjà termini.
Segons la definició legal d'aquestes comunitats 
energètiques, que es recull en la Llei del Sector 
Elèctric, ha de tractar-se d'entitats jurídiques inte-
grades per membres situats en les proximitats 
dels projectes d'energies renovables i que com-
plisquen els següents requisits:
• Que es basen en la participació oberta i 

voluntària de les seues persones sòcies i que 
siga una entitat autònoma i efectivament 
controlada per aquestes.

• Que els socis o membres han de ser perso-
nes físiques, pimes, o autoritats locals del 
municipi.

• Que tinga com a finalitat primordial proporcio-
nar beneficis mediambientals, econòmics o 
socials als seus socis o membres, o a les 
zones locals on opera, en lloc de guanys 
financers.

Amb base a les premisses exposades, és pel que 
la Cooperativa Elèctrica s'ha constituït en una 
comunitat energètica mitjançant acord de 
l'Assemblea General de socis el 17 de juny de 
l'any 2021.

Què és COMPTEM?
COMPTEM (COMunitat Per a la Transició Energè-
tica Municipal) és el projecte impulsat per Grup 
Enercoop, amb el suport de l'Aj. de Crevillent, amb 
l'objectiu d'afrontar el repte de la transició ener-
gètica des de l'àmbit municipal i convertir el 
municipi de Crevillent, de 30.000 habitants, en 
una comunitat energètica de referència a 
escala estatal i europea. En aquesta comunitat, 
els consumidors, els propis ciutadans, poden 
beneficiar-se dels avantatges que implica l'ús 
col·lectiu i compartit de l'energia produïda a partir 
de fonts renovables, transformant-se així en 
prosumidors.
En l'actualitat COMPTEM compta amb 6 instal·la-
cions, de producció d'energia elèctrica a partir de 
tecnologia solar fotovoltaica, ja finalitzades i en 
procés de posada en marxa, a més de la instal·la-
ció de la pedania de “El Realengo”, que va servir de 
projecte pilot i la producció del qual es va assignar 
als punts de subministrament dels veïns de la 
mateixa que, amb això, es beneficien d'estalvis 
en les seues factures elèctriques.
Per a aquestes 6 noves instal·lacions, situades en 
el terme municipal de Crevillent, resulta necessari 
seleccionar els 600 nous punts de subministra-
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1.- ENTITAT ORGANITZADORA I OBJECTE 
DEL SORTEIG
L'entitat Cooperativa Eléctrica Benéfica San Fran-
cisco de Asís, Coop. V., amb domicili en carrer Cor 
de Jesús, 17, 03330, Crevillent (Alacant), (d'ara en 
avant, la “Entitat” o la “Cooperativa”) identificada 
amb el número CIF F-03013257, promotora de la 
comunitat energètica COMPTEM (COMunitat Per 
a la Transició Energètica Municipal) de Crevillent, 
organitza un sorteig (d'ara en avant, el “Sorteig”) 
per a seleccionar, de manera aleatòria i objectiva, 
els primers 600 punts de subministrament que 
s'assignaran a les següents instal·lacions fotovol-
taiques d'autoconsum col·lectiu participatiu 
d'aquesta comunitat energètica desplegades en 
espais públics de la localitat l'ús de la qual ha sigut 
cedit per l'Excm. Ajuntament de Crevillent:
• Instal·lació de la coberta del poliesportiu 

municipal Félix Candela, situat en Carretera 
Estació Ferrocarril, 43, 03330 Crevillent, 
Alacant.

 122 kWp | 171 MWh/any.
• Instal·lació en teulada del Museu de la 

Setmana Santa, situat en Carrer Cor de Jesús, 
4, 03330 Crevillent, Alacant.

 16 kWp |22 MWh/any.
• Instal·lació de la coberta de la graderia del 

Camp municipal de futbol Enrique Miralles 
situat en Carrer Manuel Sanchís Guarner, 
número 4, 03330 Crevillent, Alacant.

 122 kWp | 171 MWh/any.
• Instal·lació de la teulada del Centre de 

majors, situat en Parc Nou, Carrer Viari, 
03330 Crevillent, Alacant.

 63 kWp | 84 MWh/any.
• Instal·lació de la teulada del CEIP Doctor 

Francisco Mas Magro, situat en carrer Galli-
marsot, número 88, 03330, Crevillent, Alacant.

 68 kWp | 110 MWh/any.
• Instal·lació en les marquesines construïdes en 

el pàrquing de la Casa de la Cultura José 
Candela Lledó, situada en carrer Rambla, s/n, 
03330, Crevillent, Alacant.

 95 kWp | 120 MWh/any.

2.- ÀMBIT GEOGRÀFIC
El present Sorteig és d'àmbit local, limitat al muni-
cipi de Crevillent (Alacant), d'acord amb el que es 
disposa en l'apartat “4.- DESTINATARIS I REQUI-
SITS DE PARTICIPACIÓ”.

3.- DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ
El present Sorteig es dividirà en dues fases; una 
primera per a la presentació de sol·licituds de 
participació (d'ara en avant, “Fase d'inscripció”) i 
una segona consistent en el propi acte del Sorteig 
(en endavant, “Fase del Sorteig”) per a determinar, 
de manera aleatòria i objectiva, els beneficiaris 
d'aquest.
3.1.- Fase d'inscripció.
El termini de presentació de sol·licituds per a 
participar en el Sorteig estarà obert des del dia 1 
de març de 2023 a les 14.00 hores fins al dia 31 
de març de 2023 a les 23.59 hores (zona horària 
Madrid, Espanya (UTC+1)).
Les sol·licituds i la documentació complementària 
a aportar es presentaran de manera telemàtica a 
través del formulari disponible en la web 
“https://www.enercoop.es/sorteo-comptem” 
que l'Entitat habilitarà a aquest efecte.
Com a excepció, aquelles persones que no dispo-
sen de mitjans suficients per a presentar la sol·lici-
tud de manera telemàtica podran acudir a les 
oficines de la Cooperativa situades en carrer Cor 
de Jesús, 17, 03330, Crevillent (Alacant) i se'ls 
oferirà suport tècnic per a cursar la mateixa.
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S'informa que poden exercir els seus drets d'Ac-
cés, Rectificació, Supressió, Oposició, Limitació del 
tractament, Portabilitat, oblit i a no ser objecte de 
decisions individuals automatitzades mitjançant 
l'enviament d'un e-mail a dpd@grupoenercoop.es 
o bé mitjançant carta dirigida a la següent adreça 
C/ Cor de Jesús, 17. 03330, Crevillent (Alacant), 
adjuntant en tots dos casos copia d'un document 
identificatiu.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs adminis-
tratiu o acció judicial, el participant tindrà dret a 
presentar una reclamació davant una Autoritat de 
Control, en particular en l'Estat membre en el qual 
tinga la seua residència habitual, lloc de treball o 
lloc de la suposada infracció, en cas que conside-
re que el tractament de les seues dades perso-
nals no és adequat a la normativa, així com en el 
cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets.
És per això que el participant declara haver sigut 
informat de les condicions sobre protecció de 
dades personals acceptant i consentint el tracta-
ment.

10.- CANVIS I ACCEPTACIÓ
L'Entitat es reserva el dret de modificar o ampliar 
aquestes bases, en la mesura que no perjudique 
o menyscabe els drets dels participants en el 
Sorteig.
El mer fet de participar en el sorteig implica que el 
participant accepta totalment les condicions 
d'aquestes bases legals.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regiran de conformitat 
amb la llei espanyola. Seran competents per a 
resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que 
poguera plantejar-se en relació amb la validesa, 
interpretació o compliment d'aquestes bases els 
Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència del 
participant.

començament del mateix no es dona una partici-
pació suficient, i en aquest cas podrà acordar una 
ampliació de termini per a la seua celebració.
6.3.- El Sorteig es realitzarà en acte públic davant 
Notario, que consignarà el resultat en Acta públi-
ca de Sorteig.
Del sorteig resultaran un total de 600 punts de 
subministrament seleccionats, elaborant una 
llista de beneficiaris provisional, així com un “Llis-
tat de Suplents” que es confeccionarà seguint 
l'ordre que resulte del sorteig.
6.4.- A continuació, l'Entitat comprovarà que els 
beneficiaris compleixen els requisits establits, i en 
cas contrari, es nomenarà beneficiari al següent 
en la llista de suplents, i així successivament.
6.5.- El resultat final del Sorteig serà comunicat 
mitjançant la publicació d'una llista (d'ara en 
avant, “Llistat de beneficiaris”) en la seu de la Coo-
perativa i a través de la web www.enercoop.es, en 
el termini dels VINT (20) dies naturals següents a 
la celebració l'acte públic del Sorteig.
6.6.-. Impossibilitat.
Si per raons tècniques o causes de força major, 
no fora possible l'assignació d'algun punt de 
subministrament dels beneficiaris a les instal·la-
cions d'autoconsum col·lectiu participatiu de la 
comunitat energètica COMPTEM-Crevillent, 
s'assignarà el dret d'assignació a un dels suplents 
segons l'ordre del Llistat de Suplents. El beneficia-
ri, titular del punt de subministrament exclòs, 
podrà participar en els pròxims Sortejos que es 
realitzen, en el seu cas, per a la seua assignació a 
futures instal·lacions d'autoconsum col·lectiu 
participatiu que es puguen construir per la comu-
nitat energètica COMPTEM Crevillent.

7.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS
Si s'evidenciara que qualsevol de les persones 
participants no compleix amb els requisits exigits 
en les bases, o que les dades proporcionades per 
a participar no són vàlids o falsos, la seua partici-
pació es considerarà nul·la i quedarà automàtica-
ment exclosa del Sorteig, perdent tot dret sobre el 
premi atorgat en virtut d'aquest. L'Entitat es reser-
va el dret de declarar el Sorteig desert.

8.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
A títol enunciatiu, però no limitatiu, l'Entitat no es 
responsabilitza de:
Els possibles retards imputables a tercers que  
puguen afectar el desenvolupament del present 
Sorteig en els temps establits en les presents 
bases.
De la impossibilitat de realitzar finalment el 
Sorteig o del gaudi total o parcial del premi que es 
reba, per cas fortuït o causes de força, entés per 
tals les previstes en l'article 1.105 del Codi Civil, 
així com la concurrència guerra o desordres civils, 
vagues o disturbis; actes de terrorisme, epidèmia, 
pandèmia, endèmia o qualsevol altra emergència 
sanitària, així com per causes imputables als parti-
cipants del Sorteig.
De l'ús que facen els beneficiaris respecte del 
premi que obtinguen d'aquest Sorteig.
Així mateix, en cas que aquest Sorteig no poguera 
realitzar-se, bé per fraus detectats en aquest, 
errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no 
estiga sota el control de l'Entitat i que afecte el seu 
normal desenvolupament, l'Entitat es reserva el 
dret a cancel·lar, modificar, o suspendre'l, en qual-
sevol moment.

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L'empresa Responsable del tractament de les 
seues dades és Cooperativa Eléctrica Benéfica 
San Francisco de Asís, Coop. V. (Enercoop), amb 
CIF F03013257.
De conformitat amb el que s'estableix en el Regla-
mento General de Protección de Datos, cada 
participant, amb l'acceptació d'aquestes Bases 
Legals, consent que les seues dades personals 
siguen incorporats a un fitxer, titularitat d'aques-
ta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com 
difondre i donar publicitat als seus resultats en la 
seu social de l'Entitat i a través de la pàgina web 
corporativa i de les seues Xarxes Socials, i tramitar 
el lliurament del premi, és a dir, gestionar l'assig-
nació dels punts de subministrament titularitat 
dels beneficiaris a les instal·lacions d'autoconsum 
col·lectiu participatiu de la comunitat energètica 
COMPTEM Crevillent.

Addicionalment, al costat de la sol·licitud per a 
participar en el Sorteig, s'haurà de signar la 
corresponent “Fulla d'Adhesió” a la Comunitat 
Energètica Local “COMPTEM”, acceptant expres-
sament les condicions d'aquest, el model de les 
quals s'acompanya a les presents bases com a 
Annex I.
3.2.- Fase del Sorteig
L'acte del Sorteig tindrà lloc el dia i hora que es 
fixe per part del Consell Rector, durant el mes 
d'abril de 2023, anunciant-se prèviament la data 
amb una antelació de 5 dies naturals en la pàgina 
web de l'entitat.
Es realitzarà en acte públic davant Notario en la 
seu social de la Cooperativa situada en carrer Cor 
de Jesús, 17, de Crevillent, CP 03330, Alacant (Sala 
d'actes de la 1a Planta), i conclourà el mateix dia 
amb l'assignació de l'últim beneficiari i la clausura 
de l'acte per el/la Notari/a present.

4.- DESTINATARIS I REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
El Sorteig es dirigeix a persones físiques, majors 
de 18 anys o menors legalment emancipats, que 
tinguen el seu domicili habitual en el municipi de 
Crevillent (Alacant) havent d'acreditar el compli-
ment previ dels següents requisits:
a) Que el punt de subministrament del seu habi-

tatge habitual es trobe connectat a la xarxa 
elèctrica titularitat de Distribución Eléctrica 
Crevillent, S.L.U.

b) Que el sol·licitant siga titular del contracte de 
subministrament i tinga la condició de perso-
na sòcia comercialitzada per la Cooperativa, 
de manera ininterrompuda, des de fa almenys 
tres (3) anys respecte la data d'inici de la Fase 
d'Inscripció del Sorteig /1 de març de 2020).

c) Que aquest contracte de subministrament 
per a habitatge habitual, siga a més, sota la 
modalitat 2.0. TD, per a ús domèstic. És a dir, 
no podran ser beneficiaris d'aquest primer 
sorteig els subministraments per a ús comer-
cial o per a activitats econòmiques en general.

d) Que la referència cadastral de l'habitatge 
habitual del sol·licitant es trobe en sòl urbà de 
la localitat de Crevillent, sempre que es troben 
a menys de 2.000 metres d'una de les instal·la-
cions de conformitat amb el Reial decret 
244/2019.

e) Que el sol·licitant no compte amb una 
instal·lació d'autoconsum pròpia, individual o 
col·lectiva.

f) Que el sol·licitant no siga beneficiari del bo 
social local de la Cooperativa.

5.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Juntament amb l'emplenament del formulari que 
a aquest efecte s'habilite en el lloc web referit en 
l'apartat 3.-), el sol·licitant haurà de facilitar a l'Enti-
tat la següent documentació acreditativa del com-
pliment per la seua part dels requisits necessaris 
per a participar en el Sorteig:
i. DNI o NIE del sol·licitant titular del punt de 

subministrament.
ii. Certificat d'empadronament en vigor.
iii. Fitxa cadastral actualitzada de l'immoble.
iv. Última factura del punt de subministrament 

amb el qual es vol participar en el Sorteig, que 
haurà de constituir l'habitatge habitual del 
sol·licitant.

v. Fulla d'Adhesió signada manuscritament i 
degudament escanejada.

6.- PROCEDIMENT DEL SORTEIG
6.1.- De conformitat amb el que s'estableix en 
l'apartat 3.-), la participació en el Sorteig s'iniciarà 
amb la Fase d'Inscripció i la presentació de les 
sol·licituds per les persones interessades que 
complisquen els requisits establits en l'apartat 4.-) 
de les presents bases.
6.2.- El Sorteig es realitzarà entre la totalitat de les 
persones inscrites en el dia, hora i termes assen-
yalats en l'apartat 3.-) d'aquestes bases.
L'Entitat es reserva la facultat de no dur a terme el 
Sorteig, si per a la data que es determine de 
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1.- ENTITAT ORGANITZADORA I OBJECTE 
DEL SORTEIG
L'entitat Cooperativa Eléctrica Benéfica San Fran-
cisco de Asís, Coop. V., amb domicili en carrer Cor 
de Jesús, 17, 03330, Crevillent (Alacant), (d'ara en 
avant, la “Entitat” o la “Cooperativa”) identificada 
amb el número CIF F-03013257, promotora de la 
comunitat energètica COMPTEM (COMunitat Per 
a la Transició Energètica Municipal) de Crevillent, 
organitza un sorteig (d'ara en avant, el “Sorteig”) 
per a seleccionar, de manera aleatòria i objectiva, 
els primers 600 punts de subministrament que 
s'assignaran a les següents instal·lacions fotovol-
taiques d'autoconsum col·lectiu participatiu 
d'aquesta comunitat energètica desplegades en 
espais públics de la localitat l'ús de la qual ha sigut 
cedit per l'Excm. Ajuntament de Crevillent:
• Instal·lació de la coberta del poliesportiu 

municipal Félix Candela, situat en Carretera 
Estació Ferrocarril, 43, 03330 Crevillent, 
Alacant.

 122 kWp | 171 MWh/any.
• Instal·lació en teulada del Museu de la 

Setmana Santa, situat en Carrer Cor de Jesús, 
4, 03330 Crevillent, Alacant.

 16 kWp |22 MWh/any.
• Instal·lació de la coberta de la graderia del 

Camp municipal de futbol Enrique Miralles 
situat en Carrer Manuel Sanchís Guarner, 
número 4, 03330 Crevillent, Alacant.

 122 kWp | 171 MWh/any.
• Instal·lació de la teulada del Centre de 

majors, situat en Parc Nou, Carrer Viari, 
03330 Crevillent, Alacant.

 63 kWp | 84 MWh/any.
• Instal·lació de la teulada del CEIP Doctor 

Francisco Mas Magro, situat en carrer Galli-
marsot, número 88, 03330, Crevillent, Alacant.

 68 kWp | 110 MWh/any.
• Instal·lació en les marquesines construïdes en 

el pàrquing de la Casa de la Cultura José 
Candela Lledó, situada en carrer Rambla, s/n, 
03330, Crevillent, Alacant.

 95 kWp | 120 MWh/any.

2.- ÀMBIT GEOGRÀFIC
El present Sorteig és d'àmbit local, limitat al muni-
cipi de Crevillent (Alacant), d'acord amb el que es 
disposa en l'apartat “4.- DESTINATARIS I REQUI-
SITS DE PARTICIPACIÓ”.

3.- DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ
El present Sorteig es dividirà en dues fases; una 
primera per a la presentació de sol·licituds de 
participació (d'ara en avant, “Fase d'inscripció”) i 
una segona consistent en el propi acte del Sorteig 
(en endavant, “Fase del Sorteig”) per a determinar, 
de manera aleatòria i objectiva, els beneficiaris 
d'aquest.
3.1.- Fase d'inscripció.
El termini de presentació de sol·licituds per a 
participar en el Sorteig estarà obert des del dia 1 
de març de 2023 a les 14.00 hores fins al dia 31 
de març de 2023 a les 23.59 hores (zona horària 
Madrid, Espanya (UTC+1)).
Les sol·licituds i la documentació complementària 
a aportar es presentaran de manera telemàtica a 
través del formulari disponible en la web 
“https://www.enercoop.es/sorteo-comptem” 
que l'Entitat habilitarà a aquest efecte.
Com a excepció, aquelles persones que no dispo-
sen de mitjans suficients per a presentar la sol·lici-
tud de manera telemàtica podran acudir a les 
oficines de la Cooperativa situades en carrer Cor 
de Jesús, 17, 03330, Crevillent (Alacant) i se'ls 
oferirà suport tècnic per a cursar la mateixa.

S'informa que poden exercir els seus drets d'Ac-
cés, Rectificació, Supressió, Oposició, Limitació del 
tractament, Portabilitat, oblit i a no ser objecte de 
decisions individuals automatitzades mitjançant 
l'enviament d'un e-mail a dpd@grupoenercoop.es 
o bé mitjançant carta dirigida a la següent adreça 
C/ Cor de Jesús, 17. 03330, Crevillent (Alacant), 
adjuntant en tots dos casos copia d'un document 
identificatiu.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs adminis-
tratiu o acció judicial, el participant tindrà dret a 
presentar una reclamació davant una Autoritat de 
Control, en particular en l'Estat membre en el qual 
tinga la seua residència habitual, lloc de treball o 
lloc de la suposada infracció, en cas que conside-
re que el tractament de les seues dades perso-
nals no és adequat a la normativa, així com en el 
cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets.
És per això que el participant declara haver sigut 
informat de les condicions sobre protecció de 
dades personals acceptant i consentint el tracta-
ment.

10.- CANVIS I ACCEPTACIÓ
L'Entitat es reserva el dret de modificar o ampliar 
aquestes bases, en la mesura que no perjudique 
o menyscabe els drets dels participants en el 
Sorteig.
El mer fet de participar en el sorteig implica que el 
participant accepta totalment les condicions 
d'aquestes bases legals.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regiran de conformitat 
amb la llei espanyola. Seran competents per a 
resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que 
poguera plantejar-se en relació amb la validesa, 
interpretació o compliment d'aquestes bases els 
Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència del 
participant.

començament del mateix no es dona una partici-
pació suficient, i en aquest cas podrà acordar una 
ampliació de termini per a la seua celebració.
6.3.- El Sorteig es realitzarà en acte públic davant 
Notario, que consignarà el resultat en Acta públi-
ca de Sorteig.
Del sorteig resultaran un total de 600 punts de 
subministrament seleccionats, elaborant una 
llista de beneficiaris provisional, així com un “Llis-
tat de Suplents” que es confeccionarà seguint 
l'ordre que resulte del sorteig.
6.4.- A continuació, l'Entitat comprovarà que els 
beneficiaris compleixen els requisits establits, i en 
cas contrari, es nomenarà beneficiari al següent 
en la llista de suplents, i així successivament.
6.5.- El resultat final del Sorteig serà comunicat 
mitjançant la publicació d'una llista (d'ara en 
avant, “Llistat de beneficiaris”) en la seu de la Coo-
perativa i a través de la web www.enercoop.es, en 
el termini dels VINT (20) dies naturals següents a 
la celebració l'acte públic del Sorteig.
6.6.-. Impossibilitat.
Si per raons tècniques o causes de força major, 
no fora possible l'assignació d'algun punt de 
subministrament dels beneficiaris a les instal·la-
cions d'autoconsum col·lectiu participatiu de la 
comunitat energètica COMPTEM-Crevillent, 
s'assignarà el dret d'assignació a un dels suplents 
segons l'ordre del Llistat de Suplents. El beneficia-
ri, titular del punt de subministrament exclòs, 
podrà participar en els pròxims Sortejos que es 
realitzen, en el seu cas, per a la seua assignació a 
futures instal·lacions d'autoconsum col·lectiu 
participatiu que es puguen construir per la comu-
nitat energètica COMPTEM Crevillent.

7.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS
Si s'evidenciara que qualsevol de les persones 
participants no compleix amb els requisits exigits 
en les bases, o que les dades proporcionades per 
a participar no són vàlids o falsos, la seua partici-
pació es considerarà nul·la i quedarà automàtica-
ment exclosa del Sorteig, perdent tot dret sobre el 
premi atorgat en virtut d'aquest. L'Entitat es reser-
va el dret de declarar el Sorteig desert.

8.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
A títol enunciatiu, però no limitatiu, l'Entitat no es 
responsabilitza de:
Els possibles retards imputables a tercers que  
puguen afectar el desenvolupament del present 
Sorteig en els temps establits en les presents 
bases.
De la impossibilitat de realitzar finalment el 
Sorteig o del gaudi total o parcial del premi que es 
reba, per cas fortuït o causes de força, entés per 
tals les previstes en l'article 1.105 del Codi Civil, 
així com la concurrència guerra o desordres civils, 
vagues o disturbis; actes de terrorisme, epidèmia, 
pandèmia, endèmia o qualsevol altra emergència 
sanitària, així com per causes imputables als parti-
cipants del Sorteig.
De l'ús que facen els beneficiaris respecte del 
premi que obtinguen d'aquest Sorteig.
Així mateix, en cas que aquest Sorteig no poguera 
realitzar-se, bé per fraus detectats en aquest, 
errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no 
estiga sota el control de l'Entitat i que afecte el seu 
normal desenvolupament, l'Entitat es reserva el 
dret a cancel·lar, modificar, o suspendre'l, en qual-
sevol moment.

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L'empresa Responsable del tractament de les 
seues dades és Cooperativa Eléctrica Benéfica 
San Francisco de Asís, Coop. V. (Enercoop), amb 
CIF F03013257.
De conformitat amb el que s'estableix en el Regla-
mento General de Protección de Datos, cada 
participant, amb l'acceptació d'aquestes Bases 
Legals, consent que les seues dades personals 
siguen incorporats a un fitxer, titularitat d'aques-
ta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com 
difondre i donar publicitat als seus resultats en la 
seu social de l'Entitat i a través de la pàgina web 
corporativa i de les seues Xarxes Socials, i tramitar 
el lliurament del premi, és a dir, gestionar l'assig-
nació dels punts de subministrament titularitat 
dels beneficiaris a les instal·lacions d'autoconsum 
col·lectiu participatiu de la comunitat energètica 
COMPTEM Crevillent.

Addicionalment, al costat de la sol·licitud per a 
participar en el Sorteig, s'haurà de signar la 
corresponent “Fulla d'Adhesió” a la Comunitat 
Energètica Local “COMPTEM”, acceptant expres-
sament les condicions d'aquest, el model de les 
quals s'acompanya a les presents bases com a 
Annex I.
3.2.- Fase del Sorteig
L'acte del Sorteig tindrà lloc el dia i hora que es 
fixe per part del Consell Rector, durant el mes 
d'abril de 2023, anunciant-se prèviament la data 
amb una antelació de 5 dies naturals en la pàgina 
web de l'entitat.
Es realitzarà en acte públic davant Notario en la 
seu social de la Cooperativa situada en carrer Cor 
de Jesús, 17, de Crevillent, CP 03330, Alacant (Sala 
d'actes de la 1a Planta), i conclourà el mateix dia 
amb l'assignació de l'últim beneficiari i la clausura 
de l'acte per el/la Notari/a present.

4.- DESTINATARIS I REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
El Sorteig es dirigeix a persones físiques, majors 
de 18 anys o menors legalment emancipats, que 
tinguen el seu domicili habitual en el municipi de 
Crevillent (Alacant) havent d'acreditar el compli-
ment previ dels següents requisits:
a) Que el punt de subministrament del seu habi-

tatge habitual es trobe connectat a la xarxa 
elèctrica titularitat de Distribución Eléctrica 
Crevillent, S.L.U.

b) Que el sol·licitant siga titular del contracte de 
subministrament i tinga la condició de perso-
na sòcia comercialitzada per la Cooperativa, 
de manera ininterrompuda, des de fa almenys 
tres (3) anys respecte la data d'inici de la Fase 
d'Inscripció del Sorteig /1 de març de 2020).

c) Que aquest contracte de subministrament 
per a habitatge habitual, siga a més, sota la 
modalitat 2.0. TD, per a ús domèstic. És a dir, 
no podran ser beneficiaris d'aquest primer 
sorteig els subministraments per a ús comer-
cial o per a activitats econòmiques en general.

d) Que la referència cadastral de l'habitatge 
habitual del sol·licitant es trobe en sòl urbà de 
la localitat de Crevillent, sempre que es troben 
a menys de 2.000 metres d'una de les instal·la-
cions de conformitat amb el Reial decret 
244/2019.

e) Que el sol·licitant no compte amb una 
instal·lació d'autoconsum pròpia, individual o 
col·lectiva.

f) Que el sol·licitant no siga beneficiari del bo 
social local de la Cooperativa.

5.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Juntament amb l'emplenament del formulari que 
a aquest efecte s'habilite en el lloc web referit en 
l'apartat 3.-), el sol·licitant haurà de facilitar a l'Enti-
tat la següent documentació acreditativa del com-
pliment per la seua part dels requisits necessaris 
per a participar en el Sorteig:
i. DNI o NIE del sol·licitant titular del punt de 

subministrament.
ii. Certificat d'empadronament en vigor.
iii. Fitxa cadastral actualitzada de l'immoble.
iv. Última factura del punt de subministrament 

amb el qual es vol participar en el Sorteig, que 
haurà de constituir l'habitatge habitual del 
sol·licitant.

v. Fulla d'Adhesió signada manuscritament i 
degudament escanejada.

6.- PROCEDIMENT DEL SORTEIG
6.1.- De conformitat amb el que s'estableix en 
l'apartat 3.-), la participació en el Sorteig s'iniciarà 
amb la Fase d'Inscripció i la presentació de les 
sol·licituds per les persones interessades que 
complisquen els requisits establits en l'apartat 4.-) 
de les presents bases.
6.2.- El Sorteig es realitzarà entre la totalitat de les 
persones inscrites en el dia, hora i termes assen-
yalats en l'apartat 3.-) d'aquestes bases.
L'Entitat es reserva la facultat de no dur a terme el 
Sorteig, si per a la data que es determine de 
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1.- ENTITAT ORGANITZADORA I OBJECTE 
DEL SORTEIG
L'entitat Cooperativa Eléctrica Benéfica San Fran-
cisco de Asís, Coop. V., amb domicili en carrer Cor 
de Jesús, 17, 03330, Crevillent (Alacant), (d'ara en 
avant, la “Entitat” o la “Cooperativa”) identificada 
amb el número CIF F-03013257, promotora de la 
comunitat energètica COMPTEM (COMunitat Per 
a la Transició Energètica Municipal) de Crevillent, 
organitza un sorteig (d'ara en avant, el “Sorteig”) 
per a seleccionar, de manera aleatòria i objectiva, 
els primers 600 punts de subministrament que 
s'assignaran a les següents instal·lacions fotovol-
taiques d'autoconsum col·lectiu participatiu 
d'aquesta comunitat energètica desplegades en 
espais públics de la localitat l'ús de la qual ha sigut 
cedit per l'Excm. Ajuntament de Crevillent:
• Instal·lació de la coberta del poliesportiu 

municipal Félix Candela, situat en Carretera 
Estació Ferrocarril, 43, 03330 Crevillent, 
Alacant.

 122 kWp | 171 MWh/any.
• Instal·lació en teulada del Museu de la 

Setmana Santa, situat en Carrer Cor de Jesús, 
4, 03330 Crevillent, Alacant.

 16 kWp |22 MWh/any.
• Instal·lació de la coberta de la graderia del 

Camp municipal de futbol Enrique Miralles 
situat en Carrer Manuel Sanchís Guarner, 
número 4, 03330 Crevillent, Alacant.

 122 kWp | 171 MWh/any.
• Instal·lació de la teulada del Centre de 

majors, situat en Parc Nou, Carrer Viari, 
03330 Crevillent, Alacant.

 63 kWp | 84 MWh/any.
• Instal·lació de la teulada del CEIP Doctor 

Francisco Mas Magro, situat en carrer Galli-
marsot, número 88, 03330, Crevillent, Alacant.

 68 kWp | 110 MWh/any.
• Instal·lació en les marquesines construïdes en 

el pàrquing de la Casa de la Cultura José 
Candela Lledó, situada en carrer Rambla, s/n, 
03330, Crevillent, Alacant.

 95 kWp | 120 MWh/any.

2.- ÀMBIT GEOGRÀFIC
El present Sorteig és d'àmbit local, limitat al muni-
cipi de Crevillent (Alacant), d'acord amb el que es 
disposa en l'apartat “4.- DESTINATARIS I REQUI-
SITS DE PARTICIPACIÓ”.

3.- DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ
El present Sorteig es dividirà en dues fases; una 
primera per a la presentació de sol·licituds de 
participació (d'ara en avant, “Fase d'inscripció”) i 
una segona consistent en el propi acte del Sorteig 
(en endavant, “Fase del Sorteig”) per a determinar, 
de manera aleatòria i objectiva, els beneficiaris 
d'aquest.
3.1.- Fase d'inscripció.
El termini de presentació de sol·licituds per a 
participar en el Sorteig estarà obert des del dia 1 
de març de 2023 a les 14.00 hores fins al dia 31 
de març de 2023 a les 23.59 hores (zona horària 
Madrid, Espanya (UTC+1)).
Les sol·licituds i la documentació complementària 
a aportar es presentaran de manera telemàtica a 
través del formulari disponible en la web 
“https://www.enercoop.es/sorteo-comptem” 
que l'Entitat habilitarà a aquest efecte.
Com a excepció, aquelles persones que no dispo-
sen de mitjans suficients per a presentar la sol·lici-
tud de manera telemàtica podran acudir a les 
oficines de la Cooperativa situades en carrer Cor 
de Jesús, 17, 03330, Crevillent (Alacant) i se'ls 
oferirà suport tècnic per a cursar la mateixa.

S'informa que poden exercir els seus drets d'Ac-
cés, Rectificació, Supressió, Oposició, Limitació del 
tractament, Portabilitat, oblit i a no ser objecte de 
decisions individuals automatitzades mitjançant 
l'enviament d'un e-mail a dpd@grupoenercoop.es 
o bé mitjançant carta dirigida a la següent adreça 
C/ Cor de Jesús, 17. 03330, Crevillent (Alacant), 
adjuntant en tots dos casos copia d'un document 
identificatiu.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs adminis-
tratiu o acció judicial, el participant tindrà dret a 
presentar una reclamació davant una Autoritat de 
Control, en particular en l'Estat membre en el qual 
tinga la seua residència habitual, lloc de treball o 
lloc de la suposada infracció, en cas que conside-
re que el tractament de les seues dades perso-
nals no és adequat a la normativa, així com en el 
cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets.
És per això que el participant declara haver sigut 
informat de les condicions sobre protecció de 
dades personals acceptant i consentint el tracta-
ment.

10.- CANVIS I ACCEPTACIÓ
L'Entitat es reserva el dret de modificar o ampliar 
aquestes bases, en la mesura que no perjudique 
o menyscabe els drets dels participants en el 
Sorteig.
El mer fet de participar en el sorteig implica que el 
participant accepta totalment les condicions 
d'aquestes bases legals.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regiran de conformitat 
amb la llei espanyola. Seran competents per a 
resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que 
poguera plantejar-se en relació amb la validesa, 
interpretació o compliment d'aquestes bases els 
Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència del 
participant.

començament del mateix no es dona una partici-
pació suficient, i en aquest cas podrà acordar una 
ampliació de termini per a la seua celebració.
6.3.- El Sorteig es realitzarà en acte públic davant 
Notario, que consignarà el resultat en Acta públi-
ca de Sorteig.
Del sorteig resultaran un total de 600 punts de 
subministrament seleccionats, elaborant una 
llista de beneficiaris provisional, així com un “Llis-
tat de Suplents” que es confeccionarà seguint 
l'ordre que resulte del sorteig.
6.4.- A continuació, l'Entitat comprovarà que els 
beneficiaris compleixen els requisits establits, i en 
cas contrari, es nomenarà beneficiari al següent 
en la llista de suplents, i així successivament.
6.5.- El resultat final del Sorteig serà comunicat 
mitjançant la publicació d'una llista (d'ara en 
avant, “Llistat de beneficiaris”) en la seu de la Coo-
perativa i a través de la web www.enercoop.es, en 
el termini dels VINT (20) dies naturals següents a 
la celebració l'acte públic del Sorteig.
6.6.-. Impossibilitat.
Si per raons tècniques o causes de força major, 
no fora possible l'assignació d'algun punt de 
subministrament dels beneficiaris a les instal·la-
cions d'autoconsum col·lectiu participatiu de la 
comunitat energètica COMPTEM-Crevillent, 
s'assignarà el dret d'assignació a un dels suplents 
segons l'ordre del Llistat de Suplents. El beneficia-
ri, titular del punt de subministrament exclòs, 
podrà participar en els pròxims Sortejos que es 
realitzen, en el seu cas, per a la seua assignació a 
futures instal·lacions d'autoconsum col·lectiu 
participatiu que es puguen construir per la comu-
nitat energètica COMPTEM Crevillent.

7.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS
Si s'evidenciara que qualsevol de les persones 
participants no compleix amb els requisits exigits 
en les bases, o que les dades proporcionades per 
a participar no són vàlids o falsos, la seua partici-
pació es considerarà nul·la i quedarà automàtica-
ment exclosa del Sorteig, perdent tot dret sobre el 
premi atorgat en virtut d'aquest. L'Entitat es reser-
va el dret de declarar el Sorteig desert.

8.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
A títol enunciatiu, però no limitatiu, l'Entitat no es 
responsabilitza de:
Els possibles retards imputables a tercers que  
puguen afectar el desenvolupament del present 
Sorteig en els temps establits en les presents 
bases.
De la impossibilitat de realitzar finalment el 
Sorteig o del gaudi total o parcial del premi que es 
reba, per cas fortuït o causes de força, entés per 
tals les previstes en l'article 1.105 del Codi Civil, 
així com la concurrència guerra o desordres civils, 
vagues o disturbis; actes de terrorisme, epidèmia, 
pandèmia, endèmia o qualsevol altra emergència 
sanitària, així com per causes imputables als parti-
cipants del Sorteig.
De l'ús que facen els beneficiaris respecte del 
premi que obtinguen d'aquest Sorteig.
Així mateix, en cas que aquest Sorteig no poguera 
realitzar-se, bé per fraus detectats en aquest, 
errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no 
estiga sota el control de l'Entitat i que afecte el seu 
normal desenvolupament, l'Entitat es reserva el 
dret a cancel·lar, modificar, o suspendre'l, en qual-
sevol moment.

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L'empresa Responsable del tractament de les 
seues dades és Cooperativa Eléctrica Benéfica 
San Francisco de Asís, Coop. V. (Enercoop), amb 
CIF F03013257.
De conformitat amb el que s'estableix en el Regla-
mento General de Protección de Datos, cada 
participant, amb l'acceptació d'aquestes Bases 
Legals, consent que les seues dades personals 
siguen incorporats a un fitxer, titularitat d'aques-
ta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com 
difondre i donar publicitat als seus resultats en la 
seu social de l'Entitat i a través de la pàgina web 
corporativa i de les seues Xarxes Socials, i tramitar 
el lliurament del premi, és a dir, gestionar l'assig-
nació dels punts de subministrament titularitat 
dels beneficiaris a les instal·lacions d'autoconsum 
col·lectiu participatiu de la comunitat energètica 
COMPTEM Crevillent.

Addicionalment, al costat de la sol·licitud per a 
participar en el Sorteig, s'haurà de signar la 
corresponent “Fulla d'Adhesió” a la Comunitat 
Energètica Local “COMPTEM”, acceptant expres-
sament les condicions d'aquest, el model de les 
quals s'acompanya a les presents bases com a 
Annex I.
3.2.- Fase del Sorteig
L'acte del Sorteig tindrà lloc el dia i hora que es 
fixe per part del Consell Rector, durant el mes 
d'abril de 2023, anunciant-se prèviament la data 
amb una antelació de 5 dies naturals en la pàgina 
web de l'entitat.
Es realitzarà en acte públic davant Notario en la 
seu social de la Cooperativa situada en carrer Cor 
de Jesús, 17, de Crevillent, CP 03330, Alacant (Sala 
d'actes de la 1a Planta), i conclourà el mateix dia 
amb l'assignació de l'últim beneficiari i la clausura 
de l'acte per el/la Notari/a present.

4.- DESTINATARIS I REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
El Sorteig es dirigeix a persones físiques, majors 
de 18 anys o menors legalment emancipats, que 
tinguen el seu domicili habitual en el municipi de 
Crevillent (Alacant) havent d'acreditar el compli-
ment previ dels següents requisits:
a) Que el punt de subministrament del seu habi-

tatge habitual es trobe connectat a la xarxa 
elèctrica titularitat de Distribución Eléctrica 
Crevillent, S.L.U.

b) Que el sol·licitant siga titular del contracte de 
subministrament i tinga la condició de perso-
na sòcia comercialitzada per la Cooperativa, 
de manera ininterrompuda, des de fa almenys 
tres (3) anys respecte la data d'inici de la Fase 
d'Inscripció del Sorteig /1 de març de 2020).

c) Que aquest contracte de subministrament 
per a habitatge habitual, siga a més, sota la 
modalitat 2.0. TD, per a ús domèstic. És a dir, 
no podran ser beneficiaris d'aquest primer 
sorteig els subministraments per a ús comer-
cial o per a activitats econòmiques en general.

d) Que la referència cadastral de l'habitatge 
habitual del sol·licitant es trobe en sòl urbà de 
la localitat de Crevillent, sempre que es troben 
a menys de 2.000 metres d'una de les instal·la-
cions de conformitat amb el Reial decret 
244/2019.

e) Que el sol·licitant no compte amb una 
instal·lació d'autoconsum pròpia, individual o 
col·lectiva.

f) Que el sol·licitant no siga beneficiari del bo 
social local de la Cooperativa.

5.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Juntament amb l'emplenament del formulari que 
a aquest efecte s'habilite en el lloc web referit en 
l'apartat 3.-), el sol·licitant haurà de facilitar a l'Enti-
tat la següent documentació acreditativa del com-
pliment per la seua part dels requisits necessaris 
per a participar en el Sorteig:
i. DNI o NIE del sol·licitant titular del punt de 

subministrament.
ii. Certificat d'empadronament en vigor.
iii. Fitxa cadastral actualitzada de l'immoble.
iv. Última factura del punt de subministrament 

amb el qual es vol participar en el Sorteig, que 
haurà de constituir l'habitatge habitual del 
sol·licitant.

v. Fulla d'Adhesió signada manuscritament i 
degudament escanejada.

6.- PROCEDIMENT DEL SORTEIG
6.1.- De conformitat amb el que s'estableix en 
l'apartat 3.-), la participació en el Sorteig s'iniciarà 
amb la Fase d'Inscripció i la presentació de les 
sol·licituds per les persones interessades que 
complisquen els requisits establits en l'apartat 4.-) 
de les presents bases.
6.2.- El Sorteig es realitzarà entre la totalitat de les 
persones inscrites en el dia, hora i termes assen-
yalats en l'apartat 3.-) d'aquestes bases.
L'Entitat es reserva la facultat de no dur a terme el 
Sorteig, si per a la data que es determine de 
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BASES PER AL SORTEIG D'ASSIGNACIÓ DE PUNTS DE 
SUBMINISTRAMENT A CÈL·LULES D'AUTOCONSUM 
COL·LECTIU DE LA COMUNITAT ENERGÈTICA
CREVILLENT 2023

COMUNITAT
ENERGÈTICA



1.- ENTITAT ORGANITZADORA I OBJECTE 
DEL SORTEIG
L'entitat Cooperativa Eléctrica Benéfica San Fran-
cisco de Asís, Coop. V., amb domicili en carrer Cor 
de Jesús, 17, 03330, Crevillent (Alacant), (d'ara en 
avant, la “Entitat” o la “Cooperativa”) identificada 
amb el número CIF F-03013257, promotora de la 
comunitat energètica COMPTEM (COMunitat Per 
a la Transició Energètica Municipal) de Crevillent, 
organitza un sorteig (d'ara en avant, el “Sorteig”) 
per a seleccionar, de manera aleatòria i objectiva, 
els primers 600 punts de subministrament que 
s'assignaran a les següents instal·lacions fotovol-
taiques d'autoconsum col·lectiu participatiu 
d'aquesta comunitat energètica desplegades en 
espais públics de la localitat l'ús de la qual ha sigut 
cedit per l'Excm. Ajuntament de Crevillent:
• Instal·lació de la coberta del poliesportiu 

municipal Félix Candela, situat en Carretera 
Estació Ferrocarril, 43, 03330 Crevillent, 
Alacant.

 122 kWp | 171 MWh/any.
• Instal·lació en teulada del Museu de la 

Setmana Santa, situat en Carrer Cor de Jesús, 
4, 03330 Crevillent, Alacant.

 16 kWp |22 MWh/any.
• Instal·lació de la coberta de la graderia del 

Camp municipal de futbol Enrique Miralles 
situat en Carrer Manuel Sanchís Guarner, 
número 4, 03330 Crevillent, Alacant.

 122 kWp | 171 MWh/any.
• Instal·lació de la teulada del Centre de 

majors, situat en Parc Nou, Carrer Viari, 
03330 Crevillent, Alacant.

 63 kWp | 84 MWh/any.
• Instal·lació de la teulada del CEIP Doctor 

Francisco Mas Magro, situat en carrer Galli-
marsot, número 88, 03330, Crevillent, Alacant.

 68 kWp | 110 MWh/any.
• Instal·lació en les marquesines construïdes en 

el pàrquing de la Casa de la Cultura José 
Candela Lledó, situada en carrer Rambla, s/n, 
03330, Crevillent, Alacant.

 95 kWp | 120 MWh/any.

2.- ÀMBIT GEOGRÀFIC
El present Sorteig és d'àmbit local, limitat al muni-
cipi de Crevillent (Alacant), d'acord amb el que es 
disposa en l'apartat “4.- DESTINATARIS I REQUI-
SITS DE PARTICIPACIÓ”.

3.- DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ
El present Sorteig es dividirà en dues fases; una 
primera per a la presentació de sol·licituds de 
participació (d'ara en avant, “Fase d'inscripció”) i 
una segona consistent en el propi acte del Sorteig 
(en endavant, “Fase del Sorteig”) per a determinar, 
de manera aleatòria i objectiva, els beneficiaris 
d'aquest.
3.1.- Fase d'inscripció.
El termini de presentació de sol·licituds per a 
participar en el Sorteig estarà obert des del dia 1 
de març de 2023 a les 14.00 hores fins al dia 31 
de març de 2023 a les 23.59 hores (zona horària 
Madrid, Espanya (UTC+1)).
Les sol·licituds i la documentació complementària 
a aportar es presentaran de manera telemàtica a 
través del formulari disponible en la web 
“https://www.enercoop.es/sorteo-comptem” 
que l'Entitat habilitarà a aquest efecte.
Com a excepció, aquelles persones que no dispo-
sen de mitjans suficients per a presentar la sol·lici-
tud de manera telemàtica podran acudir a les 
oficines de la Cooperativa situades en carrer Cor 
de Jesús, 17, 03330, Crevillent (Alacant) i se'ls 
oferirà suport tècnic per a cursar la mateixa.

S'informa que poden exercir els seus drets d'Ac-
cés, Rectificació, Supressió, Oposició, Limitació del 
tractament, Portabilitat, oblit i a no ser objecte de 
decisions individuals automatitzades mitjançant 
l'enviament d'un e-mail a dpd@grupoenercoop.es 
o bé mitjançant carta dirigida a la següent adreça 
C/ Cor de Jesús, 17. 03330, Crevillent (Alacant), 
adjuntant en tots dos casos copia d'un document 
identificatiu.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs adminis-
tratiu o acció judicial, el participant tindrà dret a 
presentar una reclamació davant una Autoritat de 
Control, en particular en l'Estat membre en el qual 
tinga la seua residència habitual, lloc de treball o 
lloc de la suposada infracció, en cas que conside-
re que el tractament de les seues dades perso-
nals no és adequat a la normativa, així com en el 
cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets.
És per això que el participant declara haver sigut 
informat de les condicions sobre protecció de 
dades personals acceptant i consentint el tracta-
ment.

10.- CANVIS I ACCEPTACIÓ
L'Entitat es reserva el dret de modificar o ampliar 
aquestes bases, en la mesura que no perjudique 
o menyscabe els drets dels participants en el 
Sorteig.
El mer fet de participar en el sorteig implica que el 
participant accepta totalment les condicions 
d'aquestes bases legals.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regiran de conformitat 
amb la llei espanyola. Seran competents per a 
resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que 
poguera plantejar-se en relació amb la validesa, 
interpretació o compliment d'aquestes bases els 
Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència del 
participant.

començament del mateix no es dona una partici-
pació suficient, i en aquest cas podrà acordar una 
ampliació de termini per a la seua celebració.
6.3.- El Sorteig es realitzarà en acte públic davant 
Notario, que consignarà el resultat en Acta públi-
ca de Sorteig.
Del sorteig resultaran un total de 600 punts de 
subministrament seleccionats, elaborant una 
llista de beneficiaris provisional, així com un “Llis-
tat de Suplents” que es confeccionarà seguint 
l'ordre que resulte del sorteig.
6.4.- A continuació, l'Entitat comprovarà que els 
beneficiaris compleixen els requisits establits, i en 
cas contrari, es nomenarà beneficiari al següent 
en la llista de suplents, i així successivament.
6.5.- El resultat final del Sorteig serà comunicat 
mitjançant la publicació d'una llista (d'ara en 
avant, “Llistat de beneficiaris”) en la seu de la Coo-
perativa i a través de la web www.enercoop.es, en 
el termini dels VINT (20) dies naturals següents a 
la celebració l'acte públic del Sorteig.
6.6.-. Impossibilitat.
Si per raons tècniques o causes de força major, 
no fora possible l'assignació d'algun punt de 
subministrament dels beneficiaris a les instal·la-
cions d'autoconsum col·lectiu participatiu de la 
comunitat energètica COMPTEM-Crevillent, 
s'assignarà el dret d'assignació a un dels suplents 
segons l'ordre del Llistat de Suplents. El beneficia-
ri, titular del punt de subministrament exclòs, 
podrà participar en els pròxims Sortejos que es 
realitzen, en el seu cas, per a la seua assignació a 
futures instal·lacions d'autoconsum col·lectiu 
participatiu que es puguen construir per la comu-
nitat energètica COMPTEM Crevillent.

7.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS
Si s'evidenciara que qualsevol de les persones 
participants no compleix amb els requisits exigits 
en les bases, o que les dades proporcionades per 
a participar no són vàlids o falsos, la seua partici-
pació es considerarà nul·la i quedarà automàtica-
ment exclosa del Sorteig, perdent tot dret sobre el 
premi atorgat en virtut d'aquest. L'Entitat es reser-
va el dret de declarar el Sorteig desert.

8.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
A títol enunciatiu, però no limitatiu, l'Entitat no es 
responsabilitza de:
Els possibles retards imputables a tercers que  
puguen afectar el desenvolupament del present 
Sorteig en els temps establits en les presents 
bases.
De la impossibilitat de realitzar finalment el 
Sorteig o del gaudi total o parcial del premi que es 
reba, per cas fortuït o causes de força, entés per 
tals les previstes en l'article 1.105 del Codi Civil, 
així com la concurrència guerra o desordres civils, 
vagues o disturbis; actes de terrorisme, epidèmia, 
pandèmia, endèmia o qualsevol altra emergència 
sanitària, així com per causes imputables als parti-
cipants del Sorteig.
De l'ús que facen els beneficiaris respecte del 
premi que obtinguen d'aquest Sorteig.
Així mateix, en cas que aquest Sorteig no poguera 
realitzar-se, bé per fraus detectats en aquest, 
errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no 
estiga sota el control de l'Entitat i que afecte el seu 
normal desenvolupament, l'Entitat es reserva el 
dret a cancel·lar, modificar, o suspendre'l, en qual-
sevol moment.

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L'empresa Responsable del tractament de les 
seues dades és Cooperativa Eléctrica Benéfica 
San Francisco de Asís, Coop. V. (Enercoop), amb 
CIF F03013257.
De conformitat amb el que s'estableix en el Regla-
mento General de Protección de Datos, cada 
participant, amb l'acceptació d'aquestes Bases 
Legals, consent que les seues dades personals 
siguen incorporats a un fitxer, titularitat d'aques-
ta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com 
difondre i donar publicitat als seus resultats en la 
seu social de l'Entitat i a través de la pàgina web 
corporativa i de les seues Xarxes Socials, i tramitar 
el lliurament del premi, és a dir, gestionar l'assig-
nació dels punts de subministrament titularitat 
dels beneficiaris a les instal·lacions d'autoconsum 
col·lectiu participatiu de la comunitat energètica 
COMPTEM Crevillent.

Addicionalment, al costat de la sol·licitud per a 
participar en el Sorteig, s'haurà de signar la 
corresponent “Fulla d'Adhesió” a la Comunitat 
Energètica Local “COMPTEM”, acceptant expres-
sament les condicions d'aquest, el model de les 
quals s'acompanya a les presents bases com a 
Annex I.
3.2.- Fase del Sorteig
L'acte del Sorteig tindrà lloc el dia i hora que es 
fixe per part del Consell Rector, durant el mes 
d'abril de 2023, anunciant-se prèviament la data 
amb una antelació de 5 dies naturals en la pàgina 
web de l'entitat.
Es realitzarà en acte públic davant Notario en la 
seu social de la Cooperativa situada en carrer Cor 
de Jesús, 17, de Crevillent, CP 03330, Alacant (Sala 
d'actes de la 1a Planta), i conclourà el mateix dia 
amb l'assignació de l'últim beneficiari i la clausura 
de l'acte per el/la Notari/a present.

4.- DESTINATARIS I REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
El Sorteig es dirigeix a persones físiques, majors 
de 18 anys o menors legalment emancipats, que 
tinguen el seu domicili habitual en el municipi de 
Crevillent (Alacant) havent d'acreditar el compli-
ment previ dels següents requisits:
a) Que el punt de subministrament del seu habi-

tatge habitual es trobe connectat a la xarxa 
elèctrica titularitat de Distribución Eléctrica 
Crevillent, S.L.U.

b) Que el sol·licitant siga titular del contracte de 
subministrament i tinga la condició de perso-
na sòcia comercialitzada per la Cooperativa, 
de manera ininterrompuda, des de fa almenys 
tres (3) anys respecte la data d'inici de la Fase 
d'Inscripció del Sorteig /1 de març de 2020).

c) Que aquest contracte de subministrament 
per a habitatge habitual, siga a més, sota la 
modalitat 2.0. TD, per a ús domèstic. És a dir, 
no podran ser beneficiaris d'aquest primer 
sorteig els subministraments per a ús comer-
cial o per a activitats econòmiques en general.

d) Que la referència cadastral de l'habitatge 
habitual del sol·licitant es trobe en sòl urbà de 
la localitat de Crevillent, sempre que es troben 
a menys de 2.000 metres d'una de les instal·la-
cions de conformitat amb el Reial decret 
244/2019.

e) Que el sol·licitant no compte amb una 
instal·lació d'autoconsum pròpia, individual o 
col·lectiva.

f) Que el sol·licitant no siga beneficiari del bo 
social local de la Cooperativa.

5.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Juntament amb l'emplenament del formulari que 
a aquest efecte s'habilite en el lloc web referit en 
l'apartat 3.-), el sol·licitant haurà de facilitar a l'Enti-
tat la següent documentació acreditativa del com-
pliment per la seua part dels requisits necessaris 
per a participar en el Sorteig:
i. DNI o NIE del sol·licitant titular del punt de 

subministrament.
ii. Certificat d'empadronament en vigor.
iii. Fitxa cadastral actualitzada de l'immoble.
iv. Última factura del punt de subministrament 

amb el qual es vol participar en el Sorteig, que 
haurà de constituir l'habitatge habitual del 
sol·licitant.

v. Fulla d'Adhesió signada manuscritament i 
degudament escanejada.

6.- PROCEDIMENT DEL SORTEIG
6.1.- De conformitat amb el que s'estableix en 
l'apartat 3.-), la participació en el Sorteig s'iniciarà 
amb la Fase d'Inscripció i la presentació de les 
sol·licituds per les persones interessades que 
complisquen els requisits establits en l'apartat 4.-) 
de les presents bases.
6.2.- El Sorteig es realitzarà entre la totalitat de les 
persones inscrites en el dia, hora i termes assen-
yalats en l'apartat 3.-) d'aquestes bases.
L'Entitat es reserva la facultat de no dur a terme el 
Sorteig, si per a la data que es determine de 

¡Descobreix COMPTEM!
L’energia que connecta persones
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