REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL MERCAT SETMANAL, NO
SEDENTARI DE LLIÇÀ D’AMUNT
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1er. Normativa
El present Reglament es dicta en virtut de les facultats atorgades amb caràcter general
per l'article 8.1.a) de la Llei 8 de 1987, Municipal i Règim Local de Catalunya i, en
particular, per la Llei de 1983, de 18 de febrer, del Parlament de Catalunya.
Sense perjudici de les disposicions contingudes en aquest Reglament seran
d'aplicació, amb caràcter normatiu supletori, la Llei 1 de 1983, de 18 de febrer; el
Decret 1/1993, de 9 de març; la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i
financeres on es recullen modificacions a la Disposició addicional tretzena sobre
autoritzacions municipals en matèria de comerç interior i a les Disposicions transitòries
segona i tercera referents a autoritzacions per a la venda no sedentària; l'Ordenança
Municipal reguladora del mercat setmanal i aquelles altres disposicions legals i
reglamentàries aplicables.
Article 2n. Objecte i àmbit d’aplicació
El present Reglament té per objecte la regulació de la venda no sedentària que
s'exerceixi en el mercat setmanal ambulant de Lliçà d'Amunt.
Article 3r. Definició de mercat setmanal ambulant o no sedentari
Mercat ambulant (en endavant mercat setmanal), és aquell que realitza les seves
activitats comercials fora d’un un establiment permanent, té caràcter periòdic setmanal
i les instal·lacions des de on es desenvolupen les operacions comercials són
desmuntables o transportables, incloent-hi els camions-botiga i comprèn la venda al
detall de tota mena d'articles de consum domèstic.
Article 4t. Ubicació del mercat
El mercat setmanal s'ubica en un emplaçament urbà autoritzat per l'Ajuntament.
Actualment està situat en l'Avinguda Països Catalans entre la carretera BV-1432 i el
carrer Barcelona i en el carrer de l'Aliança, entre l'Avinguda Països Catalans i el carrer
Folch i Torres.
Queda prohibida la venda ambulant en tot el terme municipal de Lliçà d'Amunt, fora de
l'àmbit, dia i horari assenyalat pel mercat setmanal o altres que poguessin autoritzar.
El mercat setmanal té caràcter tancat i reservat exclusivament als venedors prèviament autoritzats.
Article 5è. Periodicitat i horaris
El mercat setmanal se celebrarà setmanalment els diumenges.
L'horari de celebració del mercat serà de les 8’30 a les 14.00h. Durant les hores de
mercat, cap vehicle podrà entrar en el recinte.

El muntatge de les parades o llocs de venda haurà de fer-se entre les 7 i les 8’30h del
matí, i el desmuntatge entre les 14,00 i les 15,00h. A partir de les 8’30h, hora
d’obertura del mercat setmanal, els cotxes, camions i vehicles de tota classe
relacionats amb el mercat, cal que hagin fet les operacions de descàrrega.
S'exceptuen d'aquesta norma els camions-tenda autoritzats.
Fora d'aquest horari de muntatge i desmuntatge no es permetrà la circulació ni l'estacionament de vehicles dintre el recinte del mercat.
Excepcionalment es podran autoritzar parades de manera ocasional i derivades per
causa de força major.
Serà fix l'emplaçament del lloc reservat per a cada venedor. És potestat de
l’Ajuntament i de l’òrgan intern de la Junta de Govern Local la modificació de
l'emplaçament.
CAPÍTOL II
DE LES PARADES
Article 6è. Vendes autoritzades
En les parades del mercat només es podran vendre els gèneres i productes que
s'adeqüin al que s'estableix en la respectiva autorització.
Els productes han d'estar a l’empara del corresponent epígraf de l'impost sobre les
Activitats Econòmiques en vigor i que ha de posseir obligatòriament el titular de la
parada.
No es permetrà la venda de productes, especialment els alimentaris que, per llur forma
de presentació o per altres circumstàncies, incompleixin les normes tècnic i higiènicosanitàries vigents.
Sense autorització de l’Ajuntament els venedors no poden canviar el tipus d'articles
exposats a la venda i per els quals tenen concedit el permís. Es pot concedir la
modificació si així fos més convenient pel servei.
Les instal·lacions del lloc de venda han de ser desmuntables i transportables i han
d’oferir les condicions de seguretat exigides per la normativa vigent.
Els articles exposats a la venda s'han de situar a una altura, respecte al nivell del sòl,
no inferior a 0,60m. En cap cas el producte es podrà exhibir directament damunt terra,
paviment, llençols, draps, etc.
No es poden col·locar fora de les mides establertes, ni en les marquesines de les
parades articles o productes que impedeixin la visibilitat de les altres parades, que
puguin obstaculitzar el pas o que presentin un perill pels vianants..
És obligatori a cada parada tenir a la vista del públic totes les existències dels articles
que es despatxen sense que es puguin, per tant, apartar, amagar, o seleccionar-ne
una part, exceptuant el cas que, per la seva quantitat i manera de disposar-los no
puguin ser col·locats tots a la vista.
És obligatori marcar cadascun dels articles que es despatxen amb els preus
corresponents, indicant-hi si es per unitat, per unitat de mesura o d’altres. Tots aquests
preus han d’estar en lloc visible.

Queda prohibit vendre mercaderies o gènere de cap tipus a l'exterior de les parades,
passadissos, etc. i convertir-la en magatzem de capses buides, sacs o altres materials
que pertanyin al venedor i que alterin les característiques estètiques o sanitàries del
lloc.
Queda prohibit qualsevol tipus de publicitat o anunci de venda de forma acústica, amb
altaveus, aparells similars o crits, a excepció de les parades específicament
destinades a la venda d'articles o complements musicals (que hauran, en tot cas, de
no superar els decibels autoritzats per la corresponent ordenança municipal).
Article 7è. Dimensions de les parades
Cada unitat de parada serà de les dimensions que estipuli l'Ajuntament en funció del
lloc disponible i de les exigències del tipus de venda que es pretengui fer.
Les parades tindran una amplada mínima de 4 metres i fins un màxim de 10m, essent
les ampliacions de 2 en 2m.
Els usuaris que venguin roba o altres articles d'equipaments de la persona que els
compradors s'han d'emprovar, hauran d'habilitar a l'interior o darrera de cadascuna de
les parades els emprovadors necessaris que, a més, hauran de ser tancats.
Les parades se situaran seguint una línia d'acord a marques prefixades per
l’Ajuntament.
Cada mòdul o unitat ha de tenir una dimensió de 2m lineals i l'alçària mínima ha de ser
de 2,20m.
A l'efecte de procurar més seguretat als compradors i uniformar l'amplada dels
passadissos, la sortida màxima de les parades serà de 2,80m.
Article 8è. Amplada dels passadissos i els d’emergència
La zona de pas pel públic entre parades ha de tenir una amplada mínima de 4m per
garantir la fluïdesa i facilitar la compaginació de les compres i les anades i vingudes de
la gent. Aquest 4 mestres han de ser lliures fins a una alçada de 2,20 metres.
Hi hauran passadissos d’emergència cada 2 parades d’1½m d’amplada.
Les parades situades en els xamfrà dels carrers Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona,
amb l'Avinguda Països Catalans, s'hauran d’adequar als punt anteriors, segons els
metres sol·licitats i donades les característiques específiques d’aquests carrers.
Article 9è. Dels venedors
Les parades de venda les han d'ocupar personalment el titular de l'autorització; també
es permès que puguin ocupar la parada, juntament amb ell, dues persones com a
màxim, assalariades o familiars ajudants, els quals han d'estar identificats en la
mateixa tarja d'identificació de l'usuari titular, com a “suplent”.
Aquest ajudants, familiars o assalariats, també hauran d'estar al corrent del pagament
de les cotitzacions al règim de la Seguretat Social que correspongui.

No poden exercir la venda els menors de setze anys, encara que siguin fills o familiars
dels titulars.
Tan sols per causa de la malaltia o altra raó de força major, degudament justificada per
escrit a l'Ajuntament, les parades poden ser ocupades per altres persones
degudament autoritzades per l'Ajuntament.
Les esmentades persones tenen l'obligació d'utilitzar el mateix vehicle i les
instal·lacions i productes de l'usuari titular de l'autorització.
CAPÍTOL III
ADJUDICACIÓ I CANVIS DE TITULARITAT DE LES AUTORITZACIONS
Article 10è. Autorització de venda
Per a l’exercici de la venda ambulant, els comerciants hauran de complir els requisits
següents:
1. Estar donats d’alta i al corrent del pagament a l’epígraf corresponent a la quota de la
llicència fiscal.
2. Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui.
3. Complir els requisits que estableixen les reglamentacions específiques a aplicar als
productes que tinguin a la venda.
4. Disposar d’autorització municipal per a exercir la venda ambulant en el lloc precís.
Aquesta autorització haurà d’ésser exhibida de manera visible i permanent a les
parades de venda.
5. Satisfer els tributs que les ordenances municipals estableixen, en cada moment, per
a aquests tipus de venda.
6. Disposar del carnet de manipulador d’aliments per a la venda dels productes que ho
requereixen.
Article 11è.
L’autorització municipal per a l’exercici de la venda en mercat setmanal estarà
sotmesa a la prèvia comprovació per part de l’Ajuntament dels requisits a què es
refereix l’article anterior.
L’autorització serà personal i intransferible.
L’autorització municipal per a l’exercici de la venda al mercat setmanal serà concedida
per la Junta de Govern Local. Les sol·licituds d'ampliació, d'inclusió o canvi de nous
productes i la inclusió de noves parades també serà concedida per la Junta de Govern
Local.
L’Ajuntament, en qualsevol moment, podrà exigir a les persones que concorren al
mercat setmanal la presentació dels documents a què es refereix en aquest article.
Article 12è.
1. L’autorització municipal haurà d’indicar:

a) El perímetre en què es pugi realitzar la venda ambulant
b) Les dades i horaris en què es podrà dur a terme la venda
c) Productes autoritzats
d) Seran prohibits els productes alimentaris que no compleixin les normes
tècnico-sanitàries.
2. Són causes, entre d’altres, de la retirada de l’autorització municipal, previ decret
d’alcaldia:
a) La no utilització, sense justificació, del lloc reservat per quatre dies seguits
de mercat o nou alterns a l'any. Si la no assistència respon a alguna causa de
força major, haurà d'acreditar-se
b) La manca reiterada de neteja del lloc i el seu entorn.
c) No satisfer els tributs que les ordenances municipals estableixen
d) La renúncia voluntària del comerciant, que s'haurà de comunicar per escrit.
En els tres primers casos es donarà audiència a l’interessat.
Article 13è. Durada, renovació i revocació de les autoritzacions
Les autoritzacions per ocupar els llocs de venda del mercat ambulant tindran durada
anual i es considerarà renovada l’autorització automàticament, excepte en els casos
que el venedor ambulant no estigui al corrent de les obligacions tributàries o dels
impagats reiterats durant un exercici, o any natural, de les taxes municipals que
s’estableixin per ordenança. En aquest supòsit la concessió serà revocada.
Article 14è. Atorgament de les autoritzacions
Després de concebuda la corresponent autorització per primera vegada, es
considerarà automàticament prorrogada per a l’exercici següent. Cas de què el seu
titular no estigui interessat en aquesta pròrroga, caldrà que ho comuniqui a
l’Ajuntament durant l’últim trimestre de l’any anterior.
Si algun dels titulars desitja un canvi de lloc quan es produeix una vacant, tindrà
prioritat per optar al canvi, tenint en compte, en tot cas, que l'Ajuntament vetllarà per
garantir la distribució i estructura de repartiment de productes actual per tot el mercat.
Quan hi hagi llocs vacants, s'adjudicaran als sol·licitants de noves autoritzacions. Si hi
haguessin més sol·licitants que llocs vacants s’adjudicarien per rigorós ordre de
registre d’entrada i que dependria, en tot cas, del tipus d’articles sent prioritari per
ocupar-lo el de la vacants.
Les sol·licitud de noves autoritzacions tenen vigència al llarg de l'any natural finalitzant
el 31 de desembre de l'any de la sol·licitud.
Les substitucions de les vacants les aprova la Junta de Govern Local que haurà de
tenir en compte l'homogeneïtat del producte a rellevar.
En cap cas un usuari del mercat podrà ser titular o suplent de més d'una autorització.
Article 15è. Baixes
Cas de produir-se la baixa per mort, renúncia caducitat o qualsevol causa d'algun
titular de les autoritzacions vigents, l'autorització podrà ser atorgada a qui ho sol·liciti
amb vigència fins a la fi de l'exercici econòmic.

Si l'autorització requeia sobre un espai de més de vuit metres d'amplada de parada,
podrà fraccionar-se aquell i donar lloc a les autoritzacions independents que en resultin, sempre i quan no afecti la distribució de dites parades.
El que estableixen els paràgrafs anteriors serà sense perjudici del que prescriu l'article
següent.
En cap cas, si s'escau, es podrà reclamar la part proporcional del trimestre cobrat a
l'avançada i no treballat per motiu de baixa.
Article 16è. Traspàs de parades
Les autoritzacions per ocupar llocs de venda del mercat ambulant no són transferibles
per cap títol, llevat del cas de mort, impossibilitat física o jubilació del titular. En aquest
cas, prèvia petició dels interessats, es podrà autoritzar el traspàs en favor del cònjuge,
descendents o ascendents.
Excepcionalment, la Comissió de Govern podrà autoritzar la transmissió als
ascendents, descendents o cònjuge en cas de renuncia del titular.
Article 17è. Traspassos nuls i desautoritzats
Qualsevol supòsit de transferència, sotsarrendament o anàleg del lloc de venda o de
l'autorització per ocupar-lo, donarà lloc automàticament a la caducitat i
conseqüentment a la nul·litat de l'autorització.
CAPÍTOL IV
DE LES TARIFES
Article 18è. Taxa
Les autoritzacions que s'atorguin per l'ocupació d'espais en el mercat ambulant
donaran lloc a la percepció per part de l’Ajuntament de la corresponent taxa.
La imposició d'aquesta taxa, la seva reglamentació i les tarifes de la mateixa, serà
aprovada per l'Ajuntament Ple de conformitat amb la Llei reguladora de les Hisendes
Locals dins les Ordenances fiscals municipals.
Article 19è.- Pagament
El pagament de la taxa que comporta l’autorització s’haurà de satisfer:
1. Quan siguin concessions ja autoritzades i prorrogades a l’avançada dins dels
primers quinze dies del trimestre a les oficines de recaptació per trimestres. Si
transcorregut aquest termini no s’ha satisfet, es cobrarà per la via de constrenyiment
amb el 20 % del recàrrec. Si transcorreguts 30 dies de la data d’inici del període
executiu, no s’hagués satisfet el deute, l’autorització d’ocupació quedaria caducada
automàticament i sense més notificació.
2. Els cobraments és faran domiciliats, a través del número de compte corrent o llibreta
que el titular hagi autoritzat, essent sempre titular o co-titular de la mateixa.

3. En els casos de nova autorització i quan l’activitat no s’iniciï dins el primer trimestre
de l’any, la quota serà prorratejada pels trimestres naturals que restin per finalitzar
l’any inclòs el d’inici de l’activitat.
CAPÍTOL V
DEL FUNCIONAMENT DEL MERCAT
Article 20è. Comissió paritària
L’Ajuntament pot autoritzar una comissió de representants democràticament elegida a
títol de representació dels marxants i venedors, per a que siguin escoltades les seves
suggerències, reclamacions i/o aquelles altres aportacions que impliquin la millora del
mercat.
La “comissió de marxants del mercat setmanal de Lliça`d’Amunt”, no podrà superar un
nombre superior a 5 persones delegades.
La comissió de marxants poden presentar les seves suggerències i/o demanar
audiència a l’alcaldia o els responsables institucionals i tècnics que aquesta designi,
per temes referents al mercat setmanal, a través del qualsevol dels mitjans que preveu
el procediment administratiu comú.
La representació lliure designada pels marxants no es poden constituir en cap cas,
com a comissió o grup que puguin arribar a suplantar les normatives que li són pròpies
i que s’atribueixen als òrgans municipals competents, els delegats representants
municipals, tècnics municipals delegats o l’encarregat municipal del mercat. .
Article 21è. Identificació dels venedors
Tots els venedors que assisteixin al mercat ambulant hauran d'estar en possessió de
la tarja o carnet que acredita l'autorització per ocupar el lloc. Aquesta tarja haurà
d’estar en lloc visible de la parada i és requisit previ per poder començar l'activitat de
venda.
Article 22è. Llocs desocupats per llurs titulars
Els espais del mercat que, a partir de les 8,30h, no s’hagin ocupat pels titulars de les
autoritzacions corresponents, podran ocupar-se a meitats iguals pels titulars dels
espais confrontats (el de la dreta i el de l’esquerra), prèvia autorització de l’encarregat
del mercat.
Article 23è. Actuacions no autoritzades
En el mercat ambulant queda prohibit:
a) Vendre mercaderies o gèneres de qualsevol classe des de l'exterior de les
parades, passadissos del mercat, etc., havent-ne de limitar-se els venedors a
ocupar estrictament l'espai que tinguin assignat
b) Emmagatzemar capses buides, sacs i altres materials pertanyents al venedor
que, no essent mercaderies exposades per la venda, alterin les condicions
estètiques o sanitàries del lloc
c) Fer publicitat acústica de la venda, ja sigui amb altaveus, similars o cridant

Article 24è. Pesos i mesures
Els pesos, balances i mesures que utilitzin els venedors seran sempre del sistema
mètric decimal i degudament verificats per la Delegació d’Indústria.
L'encarregat del mercat podrà comprovar en tot moment les balances, pesos, etc., dels
venedors.
Les operacions de pesar i mesurar s'efectuaran sempre a la vista del públic.
Article 25è. Pagament de les mercaderies
Els venedors admetran com a pagament de les mercaderies venudes qualsevol
moneda de curs legal a l'Estat, sigui quina sigui la seva classe i valor. Quan el
comprador no disposi de l'import exacte del producte adquirit, el venedor li haurà de
facilitar el canvi necessari.
Article 26è. Higiene del mercat
Durant l'horari de venda al públic, tant els titulars com els ajudants s'han de vestir amb
indumentària adequada per atendre al públic i, sobretot, amb netedat.
Queda totalment prohibit embolicar les mercaderies amb papers que hagin estat
utilitzats, de pes superior al permès, o impresos.
Al terme de l'horari de venda els venedors han de deixar la superfície ocupada i els
seus voltants completament nets, i si no ho fan, ho farà l'Ajuntament, que girarà el
corresponent càrrec, sense perjudici de les sancions que d'acord amb la normativa
aplicable puguin imposar a l'infractor.
Es prohibeix també, dipositar escombraries o deixalles en llocs que no s'hagin
assenyalat per aquesta finalitat.
L'Ajuntament facilitarà als comerciants dues (2) bosses d'escombreries per aquelles
parades que produeixen deixalles orgàniques. Serà d'obligació dels comerciants:
a) Posar dins d'aquestes bosses totes les deixalles que generin
b) Apilar les caixes de fusta o plàstic inservibles al darrera de la parada corresponent,
per que sigui recollida pel serveis de neteja
c) Xafar, plegar i apilar les caixes de cartró. D'aquesta manera seran conduïdes pels
netejadors del mercat als contenidors de papers existents als carrers adjacents al
mercat
Els venedors estaran obligats a observar la més exquisida higiene i neteja en la
presentació i venda del articles del seu comerç
Les persones que pateixin alguna malaltia infecto-contagiosa no podran actuar com a
venedors.
26.1.- Queda estrictament prohibit:
1. Dipositar fruites, verdures, articles en mal estat o deixalles de qualsevol mena, fora
dels llocs expressament assenyalats a l'efecte

2. Cuinar i encendre foc dintre del mercat, sense autorització expressa
3. Llençar aigua a terra o al carrer, encara que sigui neta
4. Vendre articles en mal estat o que tinguin sobrepassada la data de caducitat
5. Vendre productes carnis , embotits o altres que precisin refrigeració, sense tenir
instal·lat un taulell frigorífic a la parada que garanteixi la perfecta conservació del
gènere
6. Queda prohibida la venda de peix, llevat que sigui en conserva o salums
En acabar l'horari de venda, els venedors deixaran el seu espai ben net, apilant les
deixalles de forma que la seva recollida pel Servei municipal de neteja sigui fàcil i
ràpida.
Article 27è. Responsabilitat
Els titulars de les autoritzacions per l'ocupació de llocs en el mercat seran en tot cas
responsables dels danys o perjudicis que, com a conseqüència de la seva actuació,
puguin ocasionar a l'Ajuntament o a tercers.
CAPÍTOL VI
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 28è. Infraccions
Sens detriment i en aplicació del que recull el Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març,
les infraccions del present Reglament podran ser lleus, greus o molt greus. La
qualificació de la gravetat de les infraccions s'efectuarà atenent a la seva major o
menor incidència sobre la qualitat i preu de les mercaderies, la major o menor
desconsideració que impliquin envers el públic o l'Ajuntament, el grau de risc que
comportin per la salut pública i la reiteració o la reincidència.
1.- De caràcter lleu
A títol enunciatiu i sense limitacions, es consideraran infraccions lleus:
a) La falta d'ordre i de neteja en la parada i els seus voltants, sense que comporti risc
per la salut pública
b) La manca de diligència en el compliment de les indicacions que doni l'Encarregat
del Mercat
c) La circulació de vehicles en el recinte del mercat, fora de l'horari expressament
autoritzat
2.- De caràcter greu
A títol enunciatiu, es consideraran infraccions greus:
a) Provocar escàndols o baralles
b) La venda d'articles en males condicions, encara que aquests no impliquin riscs per
la salut pública
c) El frau en el pes, mesura o preu dels articles fins un 10%
d) La Comissió de tres faltes lleus en un any

e) Canviar l'emplaçament de la parada de venda sense autorització
f) Exercir la venda en el mercat ambulant sense autorització
g) Posar música, a excepció de les parades específicament destinades a la venda
d'articles o complements musicals (que hauran de respectar, en tot cas, els decibels
autoritzats per ordenança municipal)
3.- De caràcter molt greu
Constitueixen infraccions molt greus:
a) El traspàs o sotsarrendament de la parada
b) El frau en el pes, mesura o preu dels articles que superin 10%
c) Les actuacions de qualsevol mena que comportin risc per la salut pública
d) Les actuacions de qualsevol mena que comportin alteració greu de l'ordre públic
e) La comissió de dues faltes greus en un any o de més de tres en cinc anys
f) No complir amb les obligacions tributàries del mercat
Article 29. Sancions
Per les infraccions del present Reglament que es cometin es podran imposar les
sancions orientatives que a continuació segueixen i que sempre podran revocades en
aplicació del marc normatiu que es recull al Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març:
a) Multa màxima de fins a 1.000,00€
b) Suspensió definitiva de l’autorització del dret a ocupar el lloc de venda
Les faltes lleus només podran ser sancionades amb una multa fins a 150,00€ i/o
suspensió del dret a ocupar el lloc d'1 fins a 3 dies de mercat.
Les faltes greus podran ser sancionades fins un màxim de 500,00 € i/o la suspensió
del dret a ocupar el lloc de venda de 4 a 8 diumenges seguits.
Les faltes molt greus podran ser sancionades fins un màxim de 1.000,00€ i/o la
suspensió definitiva del lloc de venda.
La suspensió o caducitat de l'autorització només podrà ser imposada per la comissió
de faltes molt greus que recau en la Junta de Govern Local.
Les sancions per infraccions greus o molt greus exigiran la prèvia instrucció
d'expedient sancionador de conformitat amb la llei de Procediment Administratiu. En
tot cas la imposició de sancions, encara que sigui per faltes lleus, exigirà la prèvia
audiència de l'interessat.
L'Ajuntament també podrà denegar la renovació de l'autorització per ocupar un lloc en
el mercat a aquells que siguin infractors reiterats o habituals d'aquest Reglament.
Article 30è. Reclamacions i recursos
Contra les instruccions i indicacions que doni l'encarregat municipal del mercat es
podrà presentar la oportuna reclamació davant l'alcaldia.
Contra les resolucions o acords que adoptin els òrgans municipals en aplicació o
interpretació d'aquest Reglament es podrà interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l'hagi adoptat, en el termini d'un mes comptant des de la data de la
seva notificació o publicació.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament es va aprovar pel Ple de la Corporació en sessió del dia 28 de març
de 2012, continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

