
 
 
Normativa en tràmit 
Decret 
 
 
Nom de la norma: DECRET 138/2018, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen 
les delimitacions del Parc Natural de l'Alt Pirineu i de l'espai del PEIN Alt 
Pirineu, previstes en el Decret 194/2003, d'1 d'agost, de declaració del Parc 
Natural de l'Alt Pirineu. 

Estat de tramitació: Aprovat i publicat al DOGC núm. 7658 (06/07/2018) 
 

- Informe jurídic preliminar 
o Informe jurídic preliminar complementari 

 
- Memòria justificativa 

 
- Memòria general 

 
- Memòria d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades 

 
- Última versió del text del projecte de decret 

 
- Anunci d'informació pública d'un Projecte de decret i d'un Acord de 

Govern pel qual es modifica la delimitació del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu i de l’espai del PEIN Alt Pirineu, previstes en el Decret 194/2003, 
d’1 d’agost, de declaració del Parc Natural de l’Alt Pirineu, així com la 
seva memòria justificativa 
 

- Anunci d’informació pública del Projecte de decret pel qual es modifica la 
delimitació del Parc Natural de l’Alt Pirineu i de l’espai del PEIN Alt 
Pirineu, i el projecte d’Acord de Govern pel qual s’aprova la modificació 
de la delimitació ZEPA Alt Pallars i es proposa la modificació de la 
delimitació del LIC Alt Pallars 
 

- DECRET 138/2018, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen les 
delimitacions del Parc Natural de l'Alt Pirineu i de l'espai del PEIN Alt 
Pirineu, previstes en el Decret 194/2003, d'1 d'agost, de declaració del 
Parc Natural de l'Alt Pirineu 
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