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 6240 ACORD multilateral M-171 en virtut de la secció 
1.5.1 de l’Acord europeu sobre transport inter-
nacional de mercaderies perilloses per carretera 
(ADR) sobre el transport a granel en vehicles 
coberts de matèries sòlides de les classes 6.1 i 8 
del grup d’embalatge III, fet a Madrid el 27 de 
gener de 2006. («BOE» 83, de 7-4-2006.)

Número d’ordre M-171

ACORD MULTILATERAL ADR M 171

En virtut de la secció 1.5.1 de l’ADR sobre el transport a 
granel en vehicles coberts de matèries sòlides de les 

classes 6.1 i 8, del grup d’embalatge III
(1) Com a excepció a les disposicions del paràgraf 7.3.1.1 

b) de l’annex A de l’ADR, les matèries sòlides de les classes 
6.1 i 8, grup d’embalatge III, afectades per la disposició espe-
cial VV9b en la columna (17) de la taula A del capítol 3.2, es 
poden transportar a granel en les condicions que preveu la 
disposició especial VV9a de la secció 7.3.3.

(2) Són aplicables a la resta de les disposicions de 
l’ADR relatives al transport d’aquestes matèries.

(3) A més de les indicacions que disposa l’ADR, l’ex-
pedidor ha d’indicar en el document de transport el 
següent:

«Transport d’acord amb els termes de la secció 1.5.1 de 
l’ADR (ADR M171).»

(4) Aquest Acord s’aplica als transports entre els territo-
ris de les parts contractants de l’ADR que l’hagin signat fins al 
31 de desembre de 2006, llevat que el revoqui un dels sig-
nants, cas en què segueix sent aplicable només als transports 
entre els territoris de les parts contractants de l’ADR que l’ha-
gin signat i no l’hagin revocat, fins a aquesta data.

Madrid, 27 de gener de 2006.–L’autoritat competent per 
a l’ADR a Espanya, Juan Miguel Sánchez García, director 
general de Transports per Carretera.

El present Acord l’han signat les autoritats competents 
de l’ADR de:

Alemanya.
Àustria.
Bèlgica.
Espanya.
França.
Noruega.
República Txeca.
Suècia.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 28 de març de 2006.–El secretari general tècnic, 

Francisco Fernández Fábregas. 

 6241 ACORD multilateral M-173 en virtut de la sec-
ció 1.5.1 de l’Acord europeu sobre transport 
internacional de mercaderies perilloses per 
carretera (ADR) (publicat en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat» número 18, de 21 de gener de 2005), 
relatiu als codis LQ4 i LQ5 del 3.4.6, fet a 
Madrid el 30 de desembre de 2005. («BOE» 83, 
de 7-4-2006.)

Número d’ordre M-173

ACORD MULTILATERAL ADR M 173

En virtut de la secció 1.5.1 de l’ADR, relatiu als codis LQ4 
i LQ5 del 3.4.6

(1) Com a excepció a les disposicions del 3.4.6 de 
l’ADR, la nota al peu de pàgina c) també s’aplica als codis 

LQ4 i LQ5, tal com s’esmenta en la columna (1) de la taula 
del 3.4.6.

(2) Aquest Acord s’aplica als transports entre els ter-
ritoris de les parts contractants de l’ADR que l’hagin signat 
fins a l’1 de gener de 2007, llevat que un dels signants el 
revoqui, cas en què segueix sent aplicable només als 
transports entre els territoris de les parts contractants de 
l’ADR que no l’hagin signat i no l’hagin revocat.

Madrid, 30 de desembre de 2005.–L’autoritat compe-
tent per a l’ADR a Espanya, Juan Miguel Sánchez García, 
director general de Transports per Carretera.

El present Acord l’han signat les autoritats compe-
tents de l’ADR de:

Alemanya.
Àustria.
Bèlgica.
Espanya.
França.
Noruega.
Països Baixos.
Portugal.
República Txeca.
Suècia.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 28 de març de 2006.–El secretari general tèc-

nic, Francisco Fernández Fábregas. 

 6242 ACORD multilateral M-175 en virtut de la secció 
1.5.1 de l’Acord europeu sobre transport inter-
nacional de mercaderies perilloses per carretera 
(ADR) relatiu al transport de diòxid de carboni 
en ampolles de fins a 500 ml, fet a Madrid el 27 
de gener de 2006. («BOE» 83, de 7-4-2006.)

Número d’ordre M-175

ACORD MULTILATERAL ADR M-175

En virtut de la secció 1.5.1 de l’ADR, relatiu al transport 
de diòxid de carboni en ampolles de fins a 500 ml

(1) Com excepció a les disposicions de l’ADR, l’UN 
1013 diòxid de carboni transportat en ampolles de capaci-
tat que no excedeixi els 0,5 litres no està sotmès a altres 
disposicions dels annexos A i B de l’ADR, si es compleixen 
les condicions següents:

1.1 s’han d’aplicar les disposicions de construcció i 
assaig d’ampolles;

1.2 les ampolles s’han de disposar en embalatges 
exteriors d’acord amb les disposicions aplicables. S’han 
d’aplicar les «Condicions generals d’envasament» de les 
seccions 4.1.1.1, 4.1.1.2 i 4.1.1.5 a 4.1.1.7;

1.3 les ampolles no s’han d’envasar juntament amb 
altres mercaderies perilloses;

1.4 les massa bruta total d’un embalatge no ha d’ex-
cedir els 30 kg;

1.5 cada envàs s’ha de marcar «UN 1013» clarament 
i de forma duradora. Aquesta marca s’ha de disposar en 
una àrea d’una mida d’almenys 100 mm x 100 mm, en 
forma de rombe envoltat per una línia.

(2) S’ha de portar una còpia d’aquest Acord a bord 
de la unitat de transport.

(3) Aquest Acord multilateral s’aplica als transports 
entre els territoris de les parts contractants de l’ADR que 
l’hagin signat fins al 30 de juny de 2007, llevat que el revo-
qui un dels signants, cas en què segueix sent aplicable 


