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per les lletres majúscules en caràcters llatins, de color
blau marí sobre fons blanc. L’altura de les lletres ha de
ser de 100 mm, com a mínim, per a les marques d’i-
dentificació, i de 50 mm, com a mínim, per a les dates
d’expiració.

Les marques de classificació i de la data d’expiració
s’han de fixar, com a mínim, externament a ambdós cos-
tats a les cantonades superiors del vehicle a prop de
la part davantera.

Les marques són les següents:»

Segona proposta:

Esmenes a l’annex 1, apèndix 4

El penúltim paràgraf de l’annex 1, apèndix 4, de l’ATP,
queda esmenat de la manera següent:

«Si l’equip està dotat amb un dispositiu tèrmic
amovible o no autònom i si hi ha condicions espe-
cials per fer servir el dispositiu tèrmic, la sigla o
les sigles d’identificació s’han de completar amb
la lletra x en els casos següents.

1. Per a un equip refrigerat:

Quan les plaques eutèctiques s’hagin de co�ocar
en una altra cambra per a la seva congelació.

2. Per a un equip refrigerat mecànicament:

2.1 Quan el compressor estigui alimentat pel
motor del vehicle.

2.2 Quan la unitat de refrigeració mateixa o
una part sigui amovible, la qual cosa n’impediria
el funcionament.»

Aquestes Esmenes van entrar en vigor l’11 de febrer
de 2001 (la referida a l’annex I, apèndix 4, paràgraf 1)
i el 27 d’abril de 2001 (la referida al penúltim paràgraf
de l’annex I, apèndix 4).

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 3 de setembre de 2001.—El secretari general

tècnic, Julio Núñez Montesinos.

17619 ENTRADA en vigor de l’Acord entre Espanya
i el Fons Internacional d’Indemnització de
danys causats per la contaminació per hidro-
carburs, fet a Londres el 2 de juny de 2000,
l’aplicació provisional del qual va ser publicada
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 174,
de 21 de juliol. («BOE» 224, de 18-9-2001.)

L’Acord entre Espanya i el Fons Internacional d’In-
demnització de danys causats per la contaminació per
hidrocarburs, fet a Londres el 2 de juny de 2000, va
entrar en vigor, segons estableixen els seus textos, el 4
de maig de 2001, data de notificació al Fons del com-
pliment dels tràmits que requereix el dret espanyol.

Es fa públic per a coneixement general i es completa
així la inserció efectuada en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 174, de 21 de juliol de 2000.

Madrid, 4 de setembre de 2001.—El secretari general
tècnic, Julio Núñez Montesinos.

17620 ENTRADA en vigor del Conveni marc entre
el Regne d’Espanya i la República Portuguesa
relatiu a la millora dels accessos entre els dos
països, fet «ad referendum» a Albufeira el 30
de novembre de 1998, l’aplicació provisional
del qual va ser publicada en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» número 128, de 29 de maig
de 1999. («BOE» 224, de 18-9-2001.)

El Conveni marc entre el Regne d’Espanya i la Repú-
blica Portuguesa relatiu a la millora dels accessos entre
els dos països, fet «ad referendum» a Albufeira el 30
de novembre de 1998, va entrar en vigor el 3 d’agost
de 2001, data de l’última notificació encreuada entre
les parts en què es comunicava el compliment de les
normes internes respectives, segons estableix l’arti-
cle 14.1.

Es fa públic per a coneixement general i es completa
així la inserció efectuada en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 128, de 29 de maig de 1999.

Madrid, 4 de setembre de 2001.—El secretari general
tècnic, Julio Núñez Montesinos.

17763 APLICACIÓ provisional de l’Acord entre el
Regne d’Espanya i l’Organització Mundial de
la Salut relatiu a les insta�acions i els serveis
i a la condició jurídica reconeguda a l’Orga-
nització amb motiu de la celebració a Madrid
(Espanya) del 51è període de sessions del
Comitè Regional per a Europa del 10 al 13
de setembre de 2001, fet a Ginebra el 2 de
juliol de 2001. («BOE» 226, de 20-9-2001.)

ACORD ENTRE EL REGNE D’ESPANYA I L’ORGANIT-
ZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUT

relatiu a les insta�acions i els serveis i a la condició
jurídica reconeguda a l’Organització amb motiu de la
celebració a Madrid (Espanya) del 51è període de ses-
sions del Comitè Regional per a Europa del 10 al 13

de setembre de 2001

El Regne d’Espanya (en endavant denominat «Espa-
nya») i

l’Organització Mundial de la Salut (en endavant deno-
minada «l’Organització»),

Amb la voluntat de fer efectives la invitació d’Espanya
per celebrar el 51è període de sessions del Comitè Regio-
nal per a Europa a Madrid, Espanya, els dies 10 a 13
de setembre de 2001, així com les decisions dels 49è
i 50è períodes de sessions del Comitè Regional per a
Europa (EUR/RC49/R7 i EUR/RC50/R6, respectiva-
ment).

Amb la voluntat de subscriure un acord per tal de
determinar les insta�acions i els serveis i la condició
jurídica atorgada a l’Organització amb motiu de la cele-
bració del 51è període de sessions del Comitè Regional
per a Europa (en endavant denominat «el període de
sessions»).

Han convingut:


