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poden ser computades com a títols públics als efectes que 
preveu la Llei pressupostària de quatre de gener de mil 
nou-cents setanta-set, sempre que així ho autoritzi el 
Govern per reial decret.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA

Pel que fa a la televisió, RTVE ha d’articular al principi 
en la forma que preveu aquest Estatut la programació 
específica destinada a cada nacionalitat o regió de forma 
complementària a la programació nacional que s’emeti 
per les dues cadenes existents. Posteriorment, estesa la 
cobertura tècnica de les dues cadenes a tot el territori 
espanyol, el Govern, en els termes previstos a l’article 
segon d’aquest Estatut, ha d’autoritzar RTVE a prendre les 
mesures necessàries per a la posada en funcionament 
d’un tercer canal regional per a l’àmbit territorial de cada 
comunitat autònoma.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA

Una vegada constituïdes legalment, i amb les condi-
cions que es determinin, les associacions de radiooients i 
de teleespectadors, dos representants d’aquestes desig-
nats a aquest efecte han de formar part dels consells a 
què es refereix l’article novè d’aquest Estatut.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA

El personal de Radiotelevisió Espanyola i de les seves 
societats que accedeixi al Consell d’Administració i que, com 
a conseqüència de l’article setè, apartat quatre, d’aquesta 
Llei, hagi d’abandonar el seu lloc de treball, té garantida la 
reserva de plaça i la seva antiguitat es computa com si es 
tractés d’una excedència forçosa o especial.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA

L’adscripció administrativa de l’ens públic RTVE 
s’estableix per reial decret.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

U. El Consell d’Administració, a proposta del director 
general o, a través d’aquest, dels directors dels diferents 
mitjans, i escoltats els comitès d’empresa, ha de fer 
l’adscripció del personal actualment existent a RTVE a 
qualsevol de les societats estatals. A partir del moment de 
l’adscripció, la societat a què es refereix queda subrogada 
a tots els efectes en la relació jurídica prèviament existent 
entre RTVE i el personal de referència. En tot cas, s’han de 
respectar la categoria professional, l’antiguitat i els drets 
econòmics adquirits pel personal. Així mateix s’han de 
respectar els drets socials reconeguts actualment al per-
sonal de l’organisme autònom RTVE, i adequar-los, en tot 
cas, a l’aplicació d’aquest Estatut.

Dos. El personal laboral de l’organisme autònom 
RTVE, que s’adscrigui a les societats estatals, en el supòsit 
que alguna d’aquestes s’extingeixi o procedeixi a la reduc-
ció de plantilla, s’ha d’integrar en qualsevol de les societats 
restants o en els organismes de l’ens públic RTVE.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

El règim d’adscripció del personal funcionari actual 
que presti els seus serveis en l’organisme autònom RTVE 
es regula per reial decret. Sens perjudici d’això, 
l’adscripció a una destinació l’ha de realitzar el Consell 
d’Administració a proposta del director general de l’ens 
públic RTVE.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

Els funcionaris de l’Estat adscrits actualment a la 
Direcció General de Radiodifusió i Televisió, tant d’escala 

pròpia del cos especial de tècnics d’informació i turisme 
com de cossos generals o d’altres cossos especials, amb 
destinació a la Direcció General esmentada, passen a 
l’ens públic RTVE en situació d’actiu, i conserven la pleni-
tud de drets, si exerceixen la corresponent opció en el 
termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor 
d’aquest Estatut.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA

La constitució de les noves societats, encarregades de 
la gestió dels serveis públics de radiodifusió i televisió, així 
com la integració en aquestes dels organismes actualment 
existents es regula per reial decret. En qualsevol cas, 
s’integren com a serveis comuns adscrits a l’ens públic 
RTVE, la xarxa de difusió, l’Institut de Ràdio i Televisió 
Espanyola i l’orquestra i cors de RTVE, i totes les conces-
sions de radiodifusió, amb un i altre nom, que, d’ara enda-
vant, vencin per transcurs del temps i que el govern no 
prorrogui o renovi. L’organisme autònom NO-DO queda 
extingit, i s’integra a tots els efectes en l’ens públic RTVE.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CINQUENA

Fins que no es constitueixin els òrgans de l’ens públic 
RTVE i les societats estatals, s’ha de continuar aplicant la 
legislació actualment vigent, excepte en el règim pressu-
postari i en el de l’adquisició patrimonial i contractació de 
béns i serveis, als quals és aplicable el que preveu aquest 
Estatut. Amb aquesta finalitat, el Govern queda facultat 
per dictar les disposicions complementàries necessàries.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SISENA

El que preveu aquest Estatut respecte a les comunitats 
autònomes és aplicable als ens preautonòmics amb sub-
jecció a les exigències tècniques dels diferents mitjans.

DISPOSICIÓ FINAL

S’autoritza el Govern, amb l’audiència prèvia del Con-
sell d’Estat a dictar les disposicions reglamentàries neces-
sàries per al desplegament del que preveu aquest Estatut, 
sens perjudici de les facultats reglamentàries autònomes 
que s’hi reconeixen i de les instruccions i circulars que 
l’ens públic RTVE pugui dictar per al funcionament 
correcte i coordinat de les societats estatals.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, deu de gener de mil nou-cents 
vuitanta.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 1564 LLEI ORGÀNICA 2/1980, de 18 de gener, sobre 
regulació de les diferents modalitats de 
referèndum. («BOE» 20, de 23-1-1980.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent amb el caràcter d’orgànica i jo la sanciono.
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CAPÍTOL PRIMER

Del referèndum i les seves diferents modalitats

SECCIÓ PRIMERA

Disposicions generals

Article primer.
El referèndum, en les diferents modalitats, s’ha de 

celebrar d’acord amb les condicions i els procediments 
que es regulen en aquesta Llei orgànica.

Article segon.
U. L’autorització per a la convocatòria de consultes 

populars per via de referèndum en qualsevol de les seves 
modalitats és competència exclusiva de l’Estat.

Dos. El Govern ha d’acordar l’autorització, a pro-
posta del president, excepte en cas que la Constitució la 
reservi al Congrés dels Diputats.

Tres. Correspon al Rei convocar a referèndum, mit-
jançant un reial decret acordat en Consell de Ministres i 
ratificat pel seu president.

Article tercer.
U. El reial decret de convocatòria ha d’incloure el 

text íntegre del projecte de disposició o, si s’escau, de la 
decisió política objecte de la consulta; ha de determinar 
clarament la pregunta o les preguntes que el cos electoral 
convocat ha de respondre i ha de determinar la data en 
què ha de tenir lloc la votació, que s’ha de produir entre 
els trenta i els cent vint dies posteriors a la data de publi-
cació del reial decret.

Dos. El reial decret de convocatòria del referèndum 
s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i s’ha 
d’inserir íntegrament en els butlletins oficials de totes les 
províncies espanyoles o de les comunitats autònomes i 
de les províncies espanyoles afectades per la celebració 
d’aquest; així mateix, s’ha de difondre en tots els diaris 
que s’hi editin i en els de més circulació d’Espanya dins 
dels cinc dies naturals següents a la seva publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat»; igualment, s’ha de fixar en els 
taulers d’edictes de tots els ajuntaments afectats, així 
com en totes les representacions diplomàtiques i consu-
lars, i s’ha de difondre per la ràdio i la televisió.

Article quart.
U. No es pot celebrar un referèndum, en cap modali-

tat, durant la vigència dels estats d’excepció i setge en 
algun dels àmbits territorials on s’efectua la consulta o en 
els noranta dies posteriors al seu aixecament. Si en la 
data de la declaració d’aquests estats hi ha un referèndum 
convocat, n’ha de quedar suspesa la celebració, que ha de 
ser objecte d’una nova convocatòria.

Dos. Tampoc no es pot celebrar cap modalitat de 
referèndum, llevat dels previstos als articles cent seixanta-
set i cent seixanta-vuit de la Constitució, en el període 
comprès entre els noranta dies anteriors i els noranta 
posteriors a la data de celebració, en el territori que afecti, 
d’eleccions parlamentàries o locals generals o d’un altre 
referèndum. Ha de quedar suspès automàticament qual-
sevol referèndum ja convocat, quan s’hagi de celebrar en 
el període indicat anteriorment, i s’ha de procedir a una 
nova convocatòria.

Article cinquè.
U. El referèndum s’ha de decidir per sufragi univer-

sal, lliure, igual, directe i secret en l’àmbit que correspon-
gui a la consulta.

Dos. La circumscripció ha de ser, en tot cas, la pro-
víncia. Així mateix, constitueixen circumscripcions electo-
rals les ciutats de Ceuta i Melilla.

SECCIÓ SEGONA

De les condicions per a la celebració de les diferents modalitats
de referèndum

Article sisè.
El referèndum consultiu previst a l’article noranta-dos 

de la Constitució requereix l’autorització prèvia del Con-
grés dels Diputats per majoria absoluta, a sol·licitud del 
president del Govern. Aquesta sol·licitud ha d’incloure els 
termes exactes de formulació de la consulta.

Article setè.
En els casos de referèndum constitucional previstos 

als articles cent seixanta-set i cent seixanta-vuit de la 
Constitució, és una condició prèvia la comunicació per 
part de les Corts Generals al president del Govern del pro-
jecte de reforma aprovat que hagi de ser objecte de ratifi-
cació popular. La comunicació ha d’anar acompanyada, si 
s’escau, de la sol·licitud a què es refereix l’article cent 
seixanta-set, tres, de la Constitució.

Rebuda la comunicació s’ha de procedir, en tot cas, a 
la convocatòria dins el termini de trenta dies i a la seva 
celebració dins els seixanta dies següents.

Article vuitè.
La ratificació per referèndum de la iniciativa autonò-

mica que preveu l’article cent cinquanta-u, u, de la Consti-
tució s’ha d’ajustar als termes següents:

U. La iniciativa autonòmica s’ha d’acreditar mit-
jançant l’elevació al Govern dels acords de les diputacions 
o dels òrgans interinsulars corresponents i de les tres 
quartes parts dels municipis de cada una de les províncies 
afectades que representi, almenys, la majoria del cens 
electoral de cada una d’elles, adoptats amb les formalitats 
que preveu la Llei de règim local, dins el termini establert 
a l’article cent quaranta-tres, dos, de la Constitució i fent-
hi constar que s’exerceix la facultat que atorga l’article 
cent cinquanta-u, u, d’aquesta.

Dos. El Govern ha de declarar acreditada la iniciativa 
sempre que s’hagin complert els requisits esmentats a 
l’apartat anterior.

Tres. Una vegada acreditada la iniciativa, el Govern 
ha de procedir a la convocatòria del referèndum en el ter-
mini de cinc mesos, i n’ha de fixar la data concreta de 
celebració, escoltat l’òrgan de govern de l’ens preautonò-
mic respectiu.

Quatre. Un cop celebrat el referèndum, si no s’arriba 
a obtenir la ratificació, pel vot afirmatiu de la majoria 
absoluta dels electors de cada província, no es pot reiterar 
la iniciativa fins que hagin transcorregut cinc anys.

Article novè.
U. L’aprovació per referèndum d’un estatut d’autono-

mia d’acord amb el que estableixen els números tres i 
cinc de l’apartat dos de l’article cent cinquanta-u de la 
Constitució, requereix la comunicació prèvia al president 
del Govern del text resultant en el primer cas o del text 
aprovat per les Corts Generals en el segon. Un cop rebuda 
la comunicació, s’ha de procedir a la convocatòria del 
referèndum, dins el termini de tres mesos, en les pro-
víncies de l’àmbit territorial de l’estatut projectat.

Dos. L’estatut s’entén aprovat quan obtingui en cada 
província la majoria de vots afirmatius dels que s’hagin 
emès vàlidament, i en aquest cas se segueix la tramitació 
prevista a la Constitució. A falta d’aquesta majoria en una 
o diverses províncies, es pot constituir entre les restants 
la comunitat autònoma projectada, sempre que hi conco-
rrin els requisits següents:

Primer. Que aquestes províncies restants siguin limí-
trofes.
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Segon. Que es decideixi continuar el procés estatu-
tari en virtut de l’acord adoptat per la majoria absoluta de 
l’Assemblea dels parlamentaris corresponents a les pro-
víncies que hagin votat afirmativament el projecte. En 
aquest cas, les Corts Generals han de tramitar el projecte 
d’estatut com a llei orgànica, a l’únic efecte de la seva 
adaptació al nou àmbit territorial.

Tres. Quan el resultat del referèndum d’aprovació 
d’un estatut sigui negatiu en totes o en la majoria de pro-
víncies on s’ha celebrat la consulta, no és procedent reite-
rar l’elaboració d’un nou estatut fins que hagin transco-
rregut cinc anys, sens perjudici que les províncies on el 
referèndum hagi obtingut un resultat positiu es consti-
tueixin en comunitat autònoma si es compleixen els 
requisits establerts a l’apartat anterior.

Article deu.

El referèndum per a la modificació d’estatuts 
d’autonomia que preveu l’article cent cinquanta-dos, dos, 
de la Constitució requereix prèviament el compliment dels 
tràmits de reforma que s’hi estableixin o, si no n’hi ha, dels 
que siguin necessaris per aprovar-los, i s’ha de convocar en 
el termini de sis mesos des del seu compliment.

CAPÍTOL II

Del procediment per a la celebració del referèndum

SECCIÓ PRIMERA

Disposicions comunes

Article onze.

U. El procediment de referèndum està sotmès al 
règim electoral general en el que li és aplicable i que no 
s’oposi a aquesta Llei.

Dos. Les facultats atribuïdes en aquest règim als par-
tits, federacions, coalicions i agrupacions d’electors 
s’entenen referides als grups polítics amb representació 
parlamentària, o als que hagin obtingut, almenys, un tres 
per cent dels sufragis emesos vàlidament en l’àmbit a què 
es refereixi la consulta, en les últimes eleccions generals 
celebrades per al Congrés dels Diputats.

Article dotze.

U. Les juntes electorals s’han de constituir, per a 
l’exercici de les seves funcions, dins el termini dels quinze 
dies hàbils següents a la publicació del reial decret de 
convocatòria, amb els vocals a què es refereix el número 
següent.

Dos. Dins els primers deu dies hàbils del termini esta-
blert en el número anterior, els grups polítics a què fa referèn-
cia l’apartat dos de l’article onze han de presentar davant les 
juntes les propostes per a la designació dels vocals correspo-
nents. El dia hàbil següent a l’expiració d’aquest termini, les 
juntes s’han de reunir per efectuar, vistes les propostes o a 
falta d’aquestes, la designació de vocals.

Tres. Una vegada constituïdes, les juntes han 
d’ordenar la publicació de la seva constitució en el «But-
lletí Oficial de l’Estat» o en el de la província, segons que 
correspongui.

Article tretze.

U. La fixació del nombre i límits de les seccions on 
s’han de distribuir els votants de cada circumscripció 
l’han de realitzar les juntes electorals provincials, d’acord 
amb la legislació electoral general, dins els deu dies 
següents a la seva constitució.

Dos. Les juntes de zona s’han de reunir en sessió 
pública dins els cinc dies següents a la fixació de les sec-
cions i han de designar, d’acord amb la legislació electo-
ral, les persones que hagin d’integrar les meses encarre-
gades de presidir les votacions.

SECCIÓ SEGONA

Campanya de propaganda

Article catorze.

U. Durant la campanya de propaganda, els mitjans 
de difusió de titularitat pública han de concedir espais 
gratuïts. Només tenen dret a l’ús d’espais gratuïts els 
grups polítics amb representació a les Corts Generals, 
d’acord amb els criteris següents:

a) En el supòsit que la consulta s’estengui a tot el terri-
tori de l’Estat, s’han de concedir espais d’abast nacional.

En aquest cas són beneficiaris dels espais els grups 
polítics amb representació a les Corts Generals, en pro-
porció al nombre de diputats que hagin obtingut a les 
últimes eleccions generals.

b) En les modalitats restants de referèndum regulades 
en aquesta Llei, els espais s’han de concedir en emis-
sions, durant les hores de gran audiència, o en publicacions 
que cobreixin les províncies on se celebri el referèndum.

En aquest cas són beneficiaris els grups polítics en 
proporció a la representació obtinguda al Congrés dels 
Diputats, aconseguida a través de qualsevol de les provín-
cies a què afecti el referèndum, i en l’Assemblea legisla-
tiva de la comunitat autònoma o, si no, en qualsevol de 
les diputacions provincials compreses en l’àmbit territo-
rial a què afecti el referèndum.

Dos. Els enviaments postals de propaganda per al 
referèndum gaudeixen de franquícia i servei especial en 
la forma que s’estableixi reglamentàriament.

Article quinze.

U. La campanya no pot tenir una durada inferior a 
deu dies, ni superior a vint dies, i ha de finalitzar a les zero 
hores del dia anterior a l’indicat per a la votació.

Dos. Durant els cinc dies anteriors al de la votació 
queda prohibida la publicació, difusió total o parcial o 
comentari dels elements o resultats de qualsevol enquesta 
o sondejos d’opinió, així com les operacions de simulació 
de vot realitzades a partir de sondejos d’opinió, que esti-
guin relacionats directament o indirectament amb la con-
sulta sotmesa a referèndum.

SECCIÓ TERCERA

Votació, escrutini i proclamació de resultats

Article setze.

U. La votació s’ha de realitzar per mitjà de paperetes 
i sobres ajustats al model oficial i ha d’incloure imprès el 
text de la consulta.

Dos. La decisió del votant només pot ser «sí» o «no» 
o quedar en blanc; es consideren nul·les les paperetes 
que no s’ajustin al model oficial, les que ofereixin dubtes 
sobre la decisió del votant i les que continguin ratllades, 
raspadures, esmenes, interlineats signes o paraules alie-
nes a la consulta.

Tres. L’elector ha de lliurar el sobre que contingui la 
papereta al president de mesa, que l’ha de dipositar a 
l’urna.

Quatre. En l’escrutini del referèndum s’ha d’establir 
el nombre d’electors, el de votants, el de vots en pro i en 
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contra del text sotmès a consulta, el de vots en blanc i el 
de vots nuls.

Article disset.
U. Les juntes electorals provincials corresponents 

han de verificar l’acte d’escrutini general el cinquè dia 
hàbil següent al de la votació.

Dos. Transcorreguts cinc dies des de la realització de 
l’escrutini general, les juntes electorals provincials, si no 
s’han interposat recursos contenciosos electorals, han 
d’efectuar la proclamació dels resultats i els han de comu-
nicar seguidament a la Junta Electoral Central. En el cas 
de recurs contenciós electoral, les juntes electorals pro-
vincials han de comunicar el resultat a la Central el mateix 
dia que se’ls notifiqui la sentència.

Tres. Quan el referèndum afecti més d’una provín-
cia, la Junta Electoral Central, en sessió convocada pel 
seu president, tan aviat com disposi dels resultats de 
totes les províncies afectades, ha de resumir, vistes les 
actes remeses per les juntes electorals provincials, els 
resultats del referèndum.

Article divuit.
U. La Junta Electoral Central, a través del seu presi-

dent, ha de declarar oficialment els resultats del referèn-
dum i els ha de comunicar immediatament als presidents 
del Govern, del Congrés dels Diputats i del Senat.

Dos. La Junta Electoral Central ha de disposar la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» dels resultats 
finals provincials i, si s’escau, nacionals, que tenen caràc-
ter de resultats oficials definitius. Així mateix les juntes 
electorals provincials han de disposar la publicació dels 
resultats finals dels municipis en els corresponents butlle-
tins oficials de la província.

Tres. Quan es tracti d’un referèndum celebrat en l’àmbit 
d’una comunitat autònoma, els resultats també s’han de 
publicar en el butlletí o diari oficial d’aquesta comunitat.

SECCIÓ QUARTA

Reclamacions i recursos

Article dinou.
U. Contra els acords de les juntes es poden interpo-

sar els recursos o impugnacions que preveu la legislació 
electoral general.

Dos. Poden ser objecte de recurs contenciós electo-
ral els acords que les juntes electorals provincials adoptin 
sobre els resultats de l’escrutini general.

Tres. El recurs contenciós electoral s’ha d’interposar 
davant la Junta que hagi adoptat l’acord objecte d’aquest, 
en el termini dels cinc dies següents a la seva adopció.

Quatre. El procediment del recurs contenciós electo-
ral és el que estableix la legislació electoral per al que té 
per objecte la validesa de les eleccions.

Cinc. Estan legitimats per interposar el recurs con-
tenciós electoral o per oposar-se als que s’interposin, els 
representants dels grups polítics mencionats a l’article 
onze, apartat dos, d’aquesta Llei.

En els referèndums sobre iniciativa del procés autonò-
mic, també estan legitimades les corporacions locals en 
l’àmbit territorial de les quals s’hagi celebrat el refe-
rèndum.

Sis. Són competents per conèixer d’aquests recur-
sos les sales contencioses administratives de les audièn-
cies territorials.

Set. La sentència ha de pronunciar alguna de les 
decisions següents:

a) Inadmissibilitat del recurs.
b) Validesa de la votació i de la proclamació de resul-

tats en la província a què es refereixi.

c) Validesa de la votació amb nova proclamació de 
resultats.

d) Nul·litat de la votació i necessitat d’efectuar una 
nova convocatòria en l’àmbit corresponent quan els fets 
que recull la sentència siguin determinants del resultat.

Vuit. Contra la sentència que recaigui en aquests 
recursos contenciosos electorals no es pot interposar cap 
recurs ordinari o extraordinari.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.
Mentre que no es promulgui la Llei orgànica regula-

dora del règim electoral general, s’entén aplicable el Reial 
decret llei vint/mil nou-cents setanta-set, de divuit de 
març, i les seves normes de desplegament vigents o que 
s’aprovin amb posterioritat.

Segona.
U. A l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i als efectes de 

la tramitació adequada de les iniciatives autonòmiques 
previstes a l’article vuitè que hagin començat abans 
d’aquest moment, s’ha d’obrir un termini de setanta-cinc 
dies amb la finalitat que les corporacions i ens locals inte-
ressats puguin procedir, si s’escau, a la rectificació dels 
acords en funció dels termes d’aquest precepte. Aquest 
termini no implica la reobertura ni la caducitat dels termi-
nis constitucionals previstos.

Dos. Igualment, en cas que hi hagi textos d’estatuts 
d’autonomia dels que preveu l’article novè, pendents de 
referèndum, el termini de convocatòria s’entén estès a 
un any.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les disposicions d’aquesta Llei no inclouen en la seva 
regulació les consultes populars que puguin celebrar els 
ajuntaments, relatives a assumptes rellevants d’índole 
municipal, en els seus territoris respectius, d’acord amb la 
legislació de règim local, i salvant, en tot cas, la compe-
tència exclusiva de l’Estat per a la seva autorització.

DISPOSICIONS FINALS
Primera.
Queden derogades les disposicions que s’oposin al 

que estableix aquesta Llei.

Segona.
S’autoritza el Govern a dictar les disposicions que 

siguin necessàries per al compliment i l’execució 
d’aquesta Llei.

Tercera.
El Ministeri d’Hisenda ha d’habilitar els crèdits neces-

saris per a la celebració de les diferents modalitats de 
referèndum que regula aquesta Llei.

Quarta.
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 

en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, divuit de gener de mil nou-
cents vuitanta.

JUAN CARLOS R.
 El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 


