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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 
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només als transports entre els territoris de les parts con-
tractants de l’ADR que l’hagin signat i no l’hagin revocat.

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

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

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

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

nic, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 6243 REIAL DECRET 353/2006, de 24 de març, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Junta Arbi-
tral prevista en el Conveni econòmic entre 
l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra. («BOE» 83, 
de 7-4-2006.)

La Comunitat Foral de Navarra té potestat per mantenir, 
establir i regular el seu propi règim tributari d’acord amb el 
sistema tradicional de conveni econòmic, de conformitat 
amb la disposició addicional primera de la Constitució, que 
empara i respecta els drets històrics dels territoris forals, que 
en el cas de Navarra d’acord amb la disposició derogatòria 
de la Constitució es remunten a la Llei de 25 d’octubre de 
1839, i a l’article 45 de la Llei orgànica 13/1982, de 10 d’agost, 
de reintegració i millorament del Règim Foral de Navarra.

El Conveni econòmic vigent entre l’Estat i la Comuni-
tat Foral de Navarra, que va ser aprovat per la Llei 28/1990, 
de 26 de desembre, i modificat per la Llei 25/2003, de 15 
de juliol, utilitza el concepte del «punt de connexió» per 
determinar quan correspon a la Comunitat Foral de 
Navarra l’exacció d’un tribut i quan a l’Estat.

En general, l’aplicació dels punts de connexió no plan-
teja dubtes, però en supòsits excepcionals poden sorgir 
discrepàncies interpretatives que provoquin conflictes, no 
només entre l’Administració General de l’Estat i la de la 
Comunitat Foral de Navarra, sinó també entre aquesta 
última i una comunitat autònoma. Per resoldre aquests 
conflictes i discrepàncies, l’article 51 del Conveni econò-
mic constitueix una Junta Arbitral les funcions de la qual 
són les següents:

a) Conèixer dels conflictes que sorgeixin entre les 
administracions interessades com a conseqüència de la 
interpretació i aplicació del Conveni en casos concrets 
concernents a relacions tributàries individuals.

b) Resoldre els conflictes que es plantegin entre l’Ad-
ministració General de l’Estat i la de la Comunitat Foral o 
entre aquesta i l’Administració d’una comunitat autò-
noma, en relació amb l’aplicació dels punts de connexió 
dels tributs l’exacció dels quals correspon a la Comunitat 
Foral de Navarra i la determinació de la proporció corres-
ponent a cada Administració en els supòsits de tributació 
conjunta per l’impost sobre societats o per l’impost sobre 
el valor afegit.

c) Resoldre les discrepàncies que es puguin produir 
respecte a la domiciliació dels contribuents.

L’apartat 4 de l’article 51 del Conveni econòmic dis-
posa que: «Els conflictes s’han de resoldre pel procedi-
ment que s’estableixi per reglament, en el qual s’ha de 
donar audiència als interessats». Aquesta remissió consti-
tueix el motiu d’aquest Reial decret, elaborat per acord 
entre les dues administracions i que consta d’un article 
únic, una disposició final i el Reglament de la Junta Arbi-
tral prevista en el Conveni econòmic entre l’Estat i la 
Comunitat Foral de Navarra. Les modificacions del Regla-
ment que puguin ser necessàries en el futur també s’han 
de dur a terme per acord entre les dues administracions 
implicades.

L’article únic del Reial decret aprova el Reglament de 
la Junta Arbitral prevista en el Conveni econòmic entre 
l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra. El Reglament de la 
Junta Arbitral figura incorporat al Reial decret i s’estruc-
tura en un capítol preliminar i quatre capítols.

El capítol preliminar, integrat només per l’article 1, es 
limita a fixar l’objecte del Reglament, que és establir les 
normes de funcionament, organització i procediment de 
la Junta Arbitral del Conveni econòmic.

El capítol I, integrat pels articles 2 i 3, aborda la natu-
ralesa i competències de la Junta Arbitral d’acord amb 
l’article 51 del Conveni econòmic.

Els aspectes relatius a l’organització de la Junta Arbi-
tral els regula el Reglament en el capítol II, que engloba 
els articles 4, 5, 6 i 7. Així, la Junta queda integrada per tres 
àrbitres, un dels quals exerceix les funcions de president i 
els altres dos, les de vocal.

Respecte al funcionament de la Junta Arbitral, el capí-
tol III (article 8) conté una remissió general al que disposa 
en matèria d’òrgans col·legiats la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. No obstant 
això, s’ha de destacar almenys una important diferència 
respecte al règim dels òrgans col·legiats que preveu la 
Llei 30/1992: atès que la Junta només es compon de tres 
persones, perquè es constitueixi vàlidament es requereix 
la presència de tots els seus membres.

Finalment, el capítol IV, integrat pels articles 9 a 20, 
estableix les normes reguladores del procediment pel que 
fa a la iniciació, tramitació, resolució, notificació i execu-
ció de les resolucions, així com la seva impugnació. En 
general, aquestes normes procedimentals s’inspiren en 
les disposicions reguladores del procediment administra-
tiu comú.

En definitiva, aquest Reial decret constitueix el marc 
adequat per resoldre els conflictes i discrepàncies que 
sorgeixin com a conseqüència de la interpretació i aplica-
ció del Conveni econòmic i de l’aplicació dels punts de 
connexió que conté.

Aquest Reial decret desplega l’article 51 del Conveni 
econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra, 
aprovat per la Llei 28/1990, de 26 de desembre, en la 
redacció que en fa la Llei 25/2003, de 15 de juliol.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i 
Hisenda, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Adminis-
tracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 24 de març de 2006,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament de la Junta Arbi-
tral prevista en el Conveni econòmic entre l’Estat i la 
Comunitat Foral de Navarra.

S’aprova el Reglament de la Junta Arbitral prevista en 
l’article 51 del Conveni econòmic entre l’Estat i la Comuni-
tat Foral de Navarra, aprovat per la Llei 28/1990, de 26 de 


