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Resum 
La pràctica de convertir edificis buits en habitatge temporal, dels 
quals els residents en són 'guardians', creix al nord d'Europa malgrat 
les crítiques per abusos i l'especulació. Aquest mercat paral·lel de 
lloguer d’espais gairebé no atorga drets als l logaters, malgrat algunes 
sentències judicials contràries a aquests abusos. Mentrestant, la 
prohibició de l’okupació en un país que havia estat tradicionalment 
tolerant ha multiplicat els beneficis d’Ad Hoc, Camelot i altres 
companyies del sector. Aquest article pretén obrir el debat sobre la 
conveniència d'aquest tipus de solucions ara que el nostre territori 
està plegat d'edificis en desús. 

 
“La gent necessita habitatge assequible i els propietaris volen evitar el vandalisme 
i els okupes”. Així comença un anunci de Camelot, la principal agència d'antikraak 
(anti-okupes en neerlandès). El mecanisme és simple: convertir en habitatge 
temporal edificis buits que els seus propietaris no poden o volen vendre, llogar, 
renovar o enderrocar. Una solució en què, segons l'empresa holandesa, tothom hi 
surt guanyant: “assegura i manté la propietat mentre proveeix allotjament 
temporal i assequible”. Aquesta pràctica, que podria semblar una bona manera 
d'alleujar el problema de la manca d'habitatge i de l'abandó dels edificis, està al 
punt de mira de diverses associacions de persones consumidores i de llogateres. 

Okupar als Països Baixos 

La història de l'anti-okupació està estretament lligada a l'evolució de les lleis 
respecte l'okupació als Països Baixos. Fins a principis del 2000 el país era conegut 
per la seva política tolerant, ja que el 1971, el Tribunal Suprem va determinar que 
entrar en propietats abandonades no constituïa delicte en determinades 
circumstàncies. Això va donar ales al moviment okupa. S'estima que als anys 80, 
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l'època daurada del moviment, només a Amsterdam 20.000 persones vivien en 
aquest tipus d'espais. 

Tot i que aquests espais només donaven solucions temporals als seus habitants, 
també exercien com a element de pressió a l'administració perquè creés més 
habitatge social i protegís edificis històrics. A la capital holandesa, 200 edificis que 
van començar com a espais okupats van ser finalment adquirits i legalitzats per 
l'ajuntament. Però el 2010 es va aprovar una nova legislació que il·legalitzava 
l'okupació. La mateixa llei, gràcies a la pressió dels partits polítics d'esquerres a 
l'oposició, també va incloure mesures de pressió per als propietaris d'espais buits. 
El text recomanava explícitament com una solució l'anti-okupació, que va veure 
com el seu mercat s'expandia ràpidament. “Des de la prohibició de la okupació, 
hem augmentat els beneficis de cinc a trenta milions d'euros” reconeix Bob de 
Vilder, cofundador de Camelot. Entre 2009 i 2013 l'empresa ha augmentat un 
342% el seu valor. 

Tot i que és una practica que ja existia anteriorment, la fórmula actual neix el 
1990 de la mà de la també holandesa Ad Hoc. Actualment unes 50 companyies 
dedicades a l'antikraak operen als Països Baixos, entre 25 i 30 al Regne Unit, i n'hi 
ha també a Irlanda, França, Alemanya i Bèlgica. 

'Guardians', no 'l logaters' 
El contracte que signen les persones que habiten els immobles es basa en un acord 
de cessió i per tant les agències defensen que a les residents no se'ls pot aplicar 
els drets que té un llogater. En el contracte en tot moment s'eviten paraules com 
“llogater” o “resident”, i normalment es refereixen als habitants com a 
“guardians”. Aquesta és la base del negoci, i també la major font de conflictes. La 
principal queixa és la manca de privacitat. La majoria d'empreses realitza una 
inspecció mensual a les propietats. Les inspeccions van més enllà de l'estat de 
l'edifici i afecten detalls de la vida íntima de les persones que hi viuen. És normal 
rebre avisos per deixar plats a la pica, roba desordenada, no fer-se el llit o tenir la 
brossa massa plena. Aquestes visites han aixecat crítiques entre guardians i 
associacions, i fins al punt que la Bond Precaire Woonvormen (BDW, “unió 
d'habitants en precari”, l'entitat més bel·ligerant amb l'anti-okupació) va iniciar 
una campanya per animar als guardians a canviar els seus panys, cosa que per 
contracte no poden fer.  

Més enllà d'això, les guardians no tenen permès fumar, tenir mascotes, passar més 
de dues nits seguides fora de l'apartament, tenir més de dues persones de visita a 
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l'hora, convidar gent a dormir o tenir fills. Així, si una guardiana es queda 
embarassada és expulsada. El contracte no fixa una estada mínima i la notificació 
per abandonar un espai es dóna amb tan sols amb dues setmanes d'antelació. 

Encara que per a més i més gent és la única solució per trobar un habitatge 
assequible, l'anti-okupació no va néixer com una resposta a la manca d'habitatge, 
sinó com un producte de seguretat privada. Les empreses s'ofereixen als grans 
gestors immobiliaris com alternatives més econòmiques als vigilants i les càmeres 
de seguretat, de manera que es poden estalviar fins a un 90% del cost de vigilar 
una propietat buida. Una altra prova que a les agències i propietaris no els 
interessa donar una solució habitacional sinó tenir sota control l'edifici és que mai 
ocupen tot l'espai disponible, tan sols el mínim possible que n'asseguri la vigilància. 

Sense alternativa 

Els mitjans acostumen a presentar les persones guardians com burgeses-bohèmies 
aventureres, sempre a punt per moure's de lloc a lloc, una solució ideal per a joves 
sense gaires obligacions. Són pocs els mitjans que expliquen que sovint es tracta 
de persones en situació precària i sense alternativa, en països on els poders 
públics estan abandonant el seu paper en promoure habitatge social. No és 
sorprenent que a la ciutat de Londres, on actualment el preu mitjà d'un habitatge 
és de  £485.000 mentre que el sou anual és de £34.200, en un sol any la 
demanda d'aquest tipus d'espais hagi augmentat gairebé un 50%. 

Mentre que en l'àmbit legal les agències anti-okupes intenten dissociar el seu 
producte d'un habitatge, de cara al mercat s'ofereixen com a solucions més 
econòmiques al lloguer tradicional. Com a reclam, asseguren als guardians que es 
poden estalviar fins “al 60% en lloguer”, ja que han de pagar despeses i taxes, 
però en realitat aquestes poden arribar a vegades als 400€ mensuals. Degut això 
algunes denúncies legals d'inquilines han acabat malament per a les empreses, ja 
que els jutges han decretat que les taxes s'assimilen a un lloguer i per tant els 
guardians mereixen drets com a residents. Són diversos els juristes que denuncien 
que els “acords de llicència” que ofereixen les agències van en contra de les lleis 
nacionals i de la Convenció Europea dels Drets Humans. És paradoxal que en 
aspectes com la privacitat i el desallotjament fins i tot les ocupacions il·legals 
tenen més garanties jurídiques que els guardians. 

És impossible conèixer el número de persones que viuen com a guardians. Les 
empreses es neguen a donar dades i no hi ha xifres oficials. El 2010, s'estimava 
que unes 50.000 persones vivien com a guardians als Països Baixos, mentre que el 
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2014 es parlava de 120.000 persones, una xifra que concorda amb el ràpid 
creixement de les empreses. Només la web de Camelot acostuma a oferir més de 
1.200 espais arreu del país. 

L'anti-okupació, palanca de l'especulació 

Els espais buits són una càrrega per al mercat immobiliari, ja que afecten el seu 
propi valor i el de l'entorn. L'anti-okupació facilita l'especulació ja que permet tenir 
edificis buits durant més temps, i en major concentració, mantenint-ne el preu. Per 
exemple als Països Baixos la manca d'habitatge coexisteix amb un excés d'espai 
d'oficines. Avui en dia el 16% dels edificis d'oficines estan buits, acumulant 
gairebé 8 milions de metres quadrats, el rati més alt d'Europa després de Grècia. El 
propi ajuntament d'Amsterdam avisava al sector que un mercat immobiliari sa 
hauria de tenir només entre un 4 i un 8% de vacants. Aquests espais es poden 
mantenir virtualment buits gràcies a l'ús dels guardians.  

Per a Abel Heijkamp de la BPW “aquestes estructures innovadores de cessió 
s'utilitzen per a distreure l'atenció del problema real: la falta d'habitatge 
assequible. El govern s'ha desresponsabilitzat de l'habitatge públic. L'objectiu ja no 
és proveir un espai per viure, sinó tractar l'habitatge com qualsevol altre mercat”. 
L'administració no tan sols no regula aquest mercat, sinó que hi contribueix oferint 
espais d'institucions públiques i semipúbliques. A finals de 2014 dos periodistes, 
Van Eijck i Naafs, van destapar que aquesta pràctica era utilitzada per vigilar 
centenars d'edificis del govern, d'ajuntaments i de les principals associacions 
d'habitatge. Tampoc en aquests casos les institucions tenen poder sobre els 
acords a què arriben amb els inquilins, que tenen prohibit contactar amb la 
propietat. 

Aquest model és poc conegut fora de les fronteres on està establert, però ja s'ha 
expandit en diversos països europeus. A casa nostra, les lleis actuals segurament 
farien impossible els “acords de llicència” que necessiten aquests agències. 
Preguntat per si la futura expansió de Camelot inclou l'estat espanyol, el seu 
fundador Bob de Vilder afirma mig en broma que “perquè no? Hi ha molt de sol”. 

 

Aquest article va sortir originalment publicat al número 387 
del quinzenal La Directa. 

Podeu llegir una versió més extensa, en anglès, aquí.  



 

5 

 

 

 

Antiga escola d'un barri d'Àmsterdam en plena transformació vigilat per Ad Hoc, la primera 
empresa en utilitzar la fórmula dels anti-okupes 

 

     

Un hospital abandonat vigilat amb anti-okupes mentre espera la seva reconversió en pisos turístics.  


