15. Normativa

Normativa Administrativa:
- Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l'activitat d'agent immobiliari i es
crea el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya.
- Ordre MAH/489/2009, de 18 de novembre, per la qual es designa l'òrgan competent per a l'adjudicació
d'habitatges amb protecció oficial, es fixa la data d'inici del Registre de Sol•licitants d'Habitatges amb Protecció
Oficial de Catalunya, i es detallen els registres municipals existents en aquesta matèria.
- Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol•licitants d'Habitatges amb Protecció
Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.
- Decret 80/2009, de 19 de maig, pel qual s'estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el
dret de reallotjament, i es modifica el Reglament de la Llei d'urbanisme pel que fa al dret de reallotjament.
- Decret 50/2009, de 24 de març, pel qual es modifica el Decret 244/2005, de 8 de novembre, d'actualització del
Pla per al dret a l'habitatge 2004-2007, i s'estableix l'aplicació de mesures per fer front a la conjuntura
econòmica del sector de l'edificació.
- Decret 171/2008, de 26 d'agost, pel qual es modifica el Decret 54/2008, d'11 de març, pel qual s'estableix un
règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d'habitatges i
s'estableix la seva entrada en vigor.
- Ordre MAH/194/2008, de 28 d'abril, per la qual es modifiquen determinades previsions del Decret 244/2005,
de 8 de novembre, d'actualització del Pla per al dret a l'habitatge 2004-2007
- Decret 54/2008, d'11 de març, pel qual s'estableix un règim de cobertures de cobrament de les rendes
arrendatícies dels contractes de lloguer d'habitatges.
- LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.
- Decret 257/2006, de 6 de juny, pel qual s'estableixen les condicions per a la venda d'habitatges qualificats de
protecció oficial de promoció pública.
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- RESOLUCIÓ MAH/113/2006, de 18 de gener, per la qual es determinen els terminis per a la sol•licitud dels
tests de l'edifici i dels informes interns d'idoneïtat que preveu el Decret 455/2004, de 14 de desembre, de
regulació del Pla de rehabilitació d'habitatges de Catalunya.
- DECRET 244/2005, de 8 de novembre, d'actualització del Pla per al dret a l'habitatge 2004-2007
- DECRET 455/2004, de 14 de desembre, de regulació del Pla de rehabilitació d'habitatges de Catalunya.
- DECRET 260/2003, de 21 d'octubre, sobre actualització de preus de determinats grups d'habitatges de
protecció oficial
- DECRET 158/1997, de 8 de juliol, pel qual es regula el Llibre de l'Edifici dels habitatges existents i es crea el
Programa per a la revisió de l'estat de conservació dels edificis d'habitatges
- DECRET 147/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre de fiances dels contractes de lloguer de
finques urbanes i el dipòsit de fiances
- LLEI 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i
de modificació de la Llei 24/1991, de l'habitatge
- DECRET 206/1992, d'1 de setembre, pel qual es regula el Llibre de l'Edifici
- LLEI 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge
- Circular sobre la desqualificació d'habitatges amb protecció oficial.
- Circular informativa sobre habitabilitat.
- Circular informativa respecte a la distribució dels municipis de Catalunya en zones geogràfiques.
Normativa Civil
1.- Catalunya
- Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.
- LLEI 22/2001, de 31 de desembre, de regulació dels drets de superfície, de servitud i d'adquisició voluntària o
preferent
- LLEI 23/2001, de 31 de desembre, de cessió de finca o d'edificabilitat a canvi de construcció futura
- LLEI 25/2001, de 31 de desembre, de l'accessió i l'ocupació
- LLEI 13/2000, de 20 de novembre, de regulació dels drets d'usdefruit, d'ús i d'habitació.
- LLEI 13/1990, de 9 de juliol, de l'acció negatòria, les immissions, les servituds i les relacions de veïnatge
2.- Espanya
- LEY 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes
- LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
- LEY 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso
turístico y normas tributarias
- LEY 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal (modificada por la Ley 8/1999, de 6 de abril)
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