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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS
La funció principal del Catàleg de béns protegits és la preservació dels valors existents en l’àmbit del POUM per mitjà de l’establiment
de mesures urbanístiques de protecció jurídica.
En el marc del POUM, el Catàleg de béns protegits és un document normatiu que permet protegir el patrimoni més significatiu del
municipi.
A través de fitxes individualitzades identifica els conjunts i els elements patrimonials rellevants (arquitectònics, arqueològics‐
paleontològics, socioculturals‐ etnològics, naturals i ambientals‐ paisatgístics) i estableix el nivell de protecció al qual estan subjectes,
determinant el tipus d’intervencions o actuacions possibles d’acord amb el contingut normatiu del pla, per tal de garantir la preservació
dels valors i de les formes tradicionals d’ocupació humana del sòl.
D’acord amb l’art. 59 del Text refós de la Llei d’urbanisme consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de
febrer, de modificació del Text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures
fiscals i financeres (en endavant TRLUC), el Catàleg de béns formar part de la documentació del Pla d’ordenació urbanística municipal
(POUM). Aquest Catàleg conté les determinacions de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català (LPCC).
El POUM preveu la formulació d’un Pla especial de protecció (PEP), que abasti la totalitat del terme municipal per concretar i ampliar
els elements, establint les condicions de conservació e intervenció.
La normativa del catàleg de béns protegits està recollida en el títol IX “Patrimoni Històric, arquitectònic i natural” del POUM de Bellver
de Cerdanya.

Elements del catàleg de béns protegits:
−

Protecció arqueològica


BCIN (Protecció Integral)
1.
2.
3.
4.
5.



6008
6014
6018
11772
11773

Vilavedra - Sant Martí i Sant Serní de Vilavedra, Vall d'Ingla
Abric de la Vall d'Ingla
Tuta Gran de la Fou de Bor
Talló - Església de Talló
Zona de la Torre de la Presó, Bellver de Cerdanya

EPA (Protecció Integral)
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

6007
Nèfol
6009
Subirons, Anes
6010
Tuta Petita de la Fou de Bor
6011, 20216. Tuta de l'Ambret - Tuta de l'Ambert; Tuta de Lambert; Tuta Lambret, Bor
6012
Fou de Bor - Tuta del Cingle, Bor
6013
Els Cortils - Vila-Tartera, Nas
6015
Cova de la Mariagna - Cova de la Mariagua, Anes
6016
Enterraments de Bellver, Talló
6017
Barraca del Camp d'en Josepó, Ordèn
6091
Cova d'Anes
12943
Jaciment Paleontològic de Torrent de Talló i Vilella
12944
Jaciment Paleontològic de Santa Eugènia de Nerellà
12945
Jaciment Paleontològic de Bellver
12946
Bellver II
13934
Montlleó – Montllàs
13935
Església de Santa Cecília de Beders
s
20358
Tossal de Baltarga
21400
Esglèsia de Sant Nazari de Nas
Col·lector en Alta de Pi i condicionament d'Edar
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Catàleg de béns a protegir
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Vilavedra - Sant Martí i Sant Serní de Vilavedra
6008

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció
BCIN-Zona arqueològica.

Descripció
Lloc d'habitació amb estructures conservades poblat. Edifici religiós església.
Terreny erm / Vilavedra ocupa una zona de matolls a la vessant oriental de la Serra de Gabarret, quasi 200 metres per sobre del torrent
d´Ingla. Sobre l'anomenada Font de l'Ingla, lloc de pícnic i repòs, des d'on surt un sender que porta, carena amunt, fins a dalt.
El despoblat de Vilavedra es troba situat en una zona de matolls a sobre d'uns prats, a la vessant oriental de la Serra de Gavarret. Es troba
a una alçada considerable per sobre del Torrent d´Ingla, prop d´un coll del serrat.
Actualment, del poble no se´n conserva res més que les restes dels enderrocs, formats per munts de blocs sense desbastar que devien
formar part dels murs.
L'any 1997 es va portar a terme una intervenció arqueològica a l'església de Sant Martí i Sant Serní de Vilavedra, amb motiu del projecte de
consolidació i adequació de les estructures.
Cronologia -Època - Estil
Medieval Catalunya vella sotmesa als Carolingis. Medieval Baixa Edat Mitjana.

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

BCIN

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Lloc d'habitació amb estructures conservades poblat. Esglèsia. Valor
arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

399208.35

Y

4686358.09

Vall d'Ingla
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Abric de la Vall d'Ingla
6014

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Declarat BCIN / Zona arqueològica / 25/06/1985 / R-I-55-0313 / 2036-ZA. Inscrit
en la llista de Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO Any 1998 . Dins del
PEIN Serres del Cadí-el Moixeró
Descripció
Patrimoni Mundial: Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica. Terreny erm. Abric rocós situat sobre el Torrent de l'Ingla, a la
vessant esquerra. Es tracta d'una zona molt emboscada.
Localitzat en un gran cingle rocós, d'uns 100 m de longitud, que presenta diverses cavitats i parets orientades a l'E-SE. En total, s'han
individualitzat 12 figures que apareixen distribuïdes molt desigualment, algunes en petites cavitats i d'altres simplement en zones de paret
pràcticament sense protecció.
L'estil de totes les figures del conjunt és abstracte i les tècniques utilitzades són de traç simple i impressió dels dits amb pigment o
digitació.
Art. 40.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español: Quedan declarados Bienes de Interés Cultural por ministerio
de esta Ley las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre.
Cronologia -Època - Estil
Des de Bronze ( -1800 / -650 )

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

BCIN

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Lloc amb representació gràfica sobre pedra pintura. Valor arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

399723

Y

4687554

Vall d'Ingla
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Tuta Gran de la Fou de Bor
6018

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Incoat BCIN / Zona arqueològica / 02/09/1980 / 243 / A-R-I-55-0113 / 2037ZA(P) / R. 2.9.1980, BOE 9.10.1980

Descripció
Terreny erm. S´obre al mig del Serrat de la Quera, en un indret on es combina la roca i el bosc. Es tracta d'un sistema càrstic, no lluny del
poble de Bor, obert al Serrat de la Quera. Presenta diverses cavitats, de les quals, algunes són surgències actives, altres actuarien com a
sobreeixidor i unes terceres serien seques.
En total, presenta un recorregut d'uns 3 Km de llarg, essent variable l'amplada i l'alçada de les cavitats. Es distingeix l'entrada (2,75m
d'alçada i 2,5 m d'amplada), que dóna pas a la cambra principal (19,7m de profunditat,
amplada variable entre 4-8 m i 2,5m d'alçada mitjana), a l'esquerra de la qual es connecta amb una segona cambra (15m de llarg i a un
desnivell de 6m respecte la primera cambra). Al final de la cambra principal s'obra una esquerda que dóna pas a un corredor de 36m de
llarg, seguit d'un descens que segueix per un pas estret d'uns 20m.
BOE 9 de octubre de 1980, Núm. 243. Resolución de 2 de septiembre de 1980 declaración de monumento histórico-artístico y arqueológico,
de carácter nacional, a favor de la Cueva de la Fou de Bor.
Cronologia -Època - Estil
-3500/-2500/Neolític Mig-Recent; -2500/-2200/Neolític Final; -1800/-1500/Bronze Antic; -1500/-1200/Bronze Mig -1200/-650/Bronze Final; 218/476/Romà; -200/-50/Ferro-Ibèric Final

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

BCIN

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Cova natural d'habitació sense estructures i d'enterrament Inhumació
col·lectiu. Valor arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

401298.35

Y

4687854.09

Bor
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Talló - Església de Talló
11772

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Declarat BCIN / Monument històric / 1883-MH / R. 24.3.1993, DOGC 1736 de
23.4.1993, R-I-51-0007183

Descripció
Zona urbana / Talló es troba situat a 600 metres al sud de Bellver de Cerdanya. L'església es troba en aquest llogarret, enmig de la planura i
al peu de la carretera local de Bellver a la Colònia de Talló.
El jaciment està format per l´església de Santa Maria de Talló i el seu entorn, en el que s'han efectuat troballes de materials de diverses
cronologies, des del bronze final fins a època medieval.
L'església és de grans dimensions i té dues estructures diferenciades: l´absis (probablement del s. XI) i la nau, d'un moment posterior. La
planta de l´església és trapezoïdal. L´octubre del 1994 es va dur a terme una prospecció geodèsica que va posar de manifest la possible
existència de restes d´una estructura anterior a l´actual església en la zona pròxima al presbiteri. Les excavacions arqueològiques
realitzades en el camp de l'oest de 'església, en la zona annexa als absis, i al costat de migdia del temple han posat de manifest la
presència d'estructures i enterraments d'època romana i medieval.
Cronologia -Època - Estil
-1800 / 284 / -Bronze / Romà Segle III

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

BCIN

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Edifici religiós església. Monument històric. Valor arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Camí Talló

X

399617.2

Y

4690878.2

Talló
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Zona de la Torre de la Presó
11773

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

740-MH / D. 22.4.1949, BOE 5.5.1949, R-I-51-6277 (Castell de Bellver) /D.
22.4.1949, BOE 5.5.1949, R-I-51-6278 (Torre de la Presó)

Descripció
Zona urbana / Situada al centre de Bellver de Cerdanya i al nord de la torre de la plaça de Bécquer.
L'any 1999 es varen realitzar uns treballs de consolidació de la muralla a la zona de la Torre de la Presó de Bellver de Cerdanya. Per aquest
motiu es va decidir fer un sondeig en una de les cantonades de la muralla per tal de veure si hi havia un passadís de ronda cobert per una
volta. La vila medieval té un recinte emmurallat de 575 metres de perímetre i està flanquejat per torres i bastions i dos portals (Baridà i
Cerdanya), defensat per la torre anomenada de la Presó.
Actualment es conserva tot el llenç de muralla de la zona occidental i de llevant, amb dues torres rectangulars.
També es coneixen construccions cobertes o subterrànies. Hi havia un passadís que connectava l´interior i l'exterior del castell a través
d´una poterna. També s´ha constatat, al mur est, l´existència d´un possible passadís
de ronda cobert per una volta, que permetria la circulació de soldats.
Cronologia -Època - Estil
400 / 1789 / -Medieval / -Modern

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

BCIN

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Monument històric. Assentament militar muralla. Valor arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Pujada Joan Alay, 4

X

399191.3

Y

4691657.3

Bellver de Cerdanya

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

006

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Nèfol
6007

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Terreny erm / Es troba situat en una elevació de la carena que delimita per l´oest el Bac de Nèfol. Lloc d'habitació amb estructures
conservades poblat. El lloc de Nèfol apareix citat per primer cop en un document de l´any 1261 com a "Vilare de Nephel". L´any 1276
apareix com a "Nefoll". La pervivència de poblament al lloc és molt moderna. Fins fa pocs anys encara era habitat. El poble de Nèfol està
situat en un replà elevat de la carena que delimita pel costat est el Bac de Nèfol. És un replà elevat on s´aprofitaren les possibilitats
agrícoles i l´assentament del terreny per edificar-hi el poble (com passa amb els pobles veïns de Nas i Cortariu, encara habitats).
Actualment es conserven un conjunt de 3-4 cases del que fou el nucli antic. Algunes d´elles encara mantenen un estat de conservació
bastant bo. De fet, Nèfol no fou abandonat del tot fins l´any 1970. Es tracta doncs, d´un lloc despoblat bastant recentment i bastant ben
conservat. És possible que les intervencions en l´estratigrafia antiga hagin estat relativament limitades.
Cronologia -Època - Estil
Des de Medieval Baixa Edat Mitjana ( 1230 / 1299 )

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Lloc d'habitació amb estructures conservades poblat. Valor
arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

398295.1

Y

4688725.1

Nèfol
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Subirons
6009

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Explotació agropecuària / Despoblat situat en uns prats al nord de la casa d´Annes, en una zona de feixes. Lloc d'habitació amb estructures
conservades poblat.
El despoblat de Subirons es troba al nord de l´actual casa d´Annes. És una zona de prats i pastures que pertany a aquest mas. Sobre unes
feixes, quasi al peu del Serrat de Subirons, s´assenta el poblat.
Del poble de Subirons es conserven, actualment, restes de parets molt arrasades i en algun punt es pot observar la planta rectangular
d´alguna habitació. A simple vista, però, només es veuen amuntegaments de pedres provinents de l´enderroc dels murs.
El conreu continuat deu haver afectat bastant l´estratigrafia del jaciment.
Cronologia -Època - Estil
Des de Medieval Comtes de Barcelona ( 988 / 1150 )

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Lloc d'habitació amb estructures conservades poblat. Valor
arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

397721.4

Y

4693700.8

Anes
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Tuta Petita de la Fou de Bor
6010

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Terreny erm / Al cingle rocós del Serrat de la Quera. Al voltant tot són pastures.
Es tracta d´una petita cavitat (com si fos una balma) que comunica amb la Tuta Gran per una galeria avui impracticable.
Pràcticament no resta potència sedimentària en el seu interior. Han aparegut restes materials de vasos mitjans i grans, amb decoració de
cordons impresos, trenats i una forma de llavi arrodonit, vora exvasada i perfil ovoide. Per les característiques que presenten, abastarien
un període cronològic ampli que es situaria entre el bronze mitjà i el bronze final, però amb possibilitats de pertànyer fins i tot a la plena
edat del ferro.
Cronologia -Època - Estil
Des de Bronze Mig fins a Bronze Final ( -1500 / -650 )

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Cova natural d'habitació. Valor arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

401248.35

Y

4687830.09

Bor
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Tuta de l'Ambret - Tuta de l'Ambert; Tuta de
Lambert; Tuta Lambret
6011 - 20216

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Terreny erm / Aflorament rocós en una vessant boscosa, prop del Torrent de la Fou del Bor.
Es tracta d'una cavitat de 31 metres de recorregut, de característiques de formació similars a les de la Fou i amb el mateix substrat
geològic. S´obre a la vall paral·lela de la del Serrat de la Quera. Segons J. Rovira, presenta la particularitat de donar materials
exclusivament neolítics (neolític mitjà-final), basant-se en l´aparició de cordons llisos i nanses de pont. M. Barreres i E. Huntingford, en
canvi, creuen que els mateixos materials apareixen en nivells del bronze mitjà o posteriors a la Fou, a Llo i a Bena.
Cavitat de la qual no es disposa de cap topografia però es de petites imensions, aproximadament uns 15 metres de desenvolupament
horitzontal tot covert per una important planxa estalagmítica i sense argiles en superficie. A les prospeccions realitzades al 2009 es van
trobar gran quantitat de restes de macrofauna.
Cronologia -Època - Estil
Des de Neolític Mig-Recent fins a Neolític Final ( -3500 / -2200 ) Des de Bronze Mig ( -1500 / -1200 ). Edat geològica: Pleistocè/Plistocè /

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic i paleontològic. Cova natural d'habitació. Valor arqueològic i
paleontòlogic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

400860.35

Y

4687844.09

Bor
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Fou de Bor - Tuta del Cingle
6012

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Cova situada a la part més encinglerada del Serrat de la Quera, cap al naixement del torrent.
Es tracta d´una petita cavitat de 7 metres de recorregut . És situada al mig del cingle, cap al fons de la Vall de la Fou. És per això que el seu
accés és més complicat. No està clara la seva funcionalitat (aixopluc, enterrament, habitació,...).
Els materials que s´hi van trobar semblen pertànyer, segons alguns autors com Rovira i Barreres, al bronze final mitjà, tot i que no es pot
descartar la pertinença d'alguns d'ells fins i tot a l'edat del ferro.
Entre els materials trobats destaca un vas de forma ovoide, amb peu còncau cil·líndric, una nansa de pont i decoració impresa al llavi. Així
mateix, algun altre petit fragment presenta decoració d´unglades i d´espina de peix.
Cronologia -Època - Estil
Des de Bronze Mig fins a Bronze Final ( -1500 / -650 )

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Cova natural. Valor arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

401323.2

Y

4688118.1

Bor
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Els Cortils - Vila-Tartera
6013

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Terreny erm . El despoblat de Cardils està situat en un ampli replà de la Serra de la Balma. Aquest replà, situat entre els planells de Nas i
Cortariu, està ocupat per una bona extensió de prats i pastures, amb l´excepció de la zona central (més elevada), que és terreny erm.
Justament és aquesta zona central, de terreny erm, el que la gent del poble anomena "Cortils" o "Vila Tartera". Aquí encara es conserven
restes d´uns impressionants murs de pedra seca d'uns 4 metres d´amplada que es creuen entre ells perpendicularment. No es pot
identificar cap habitació però l'estructura dels murs fa pensar en les restes del poble de "Cardils", ja que podrien correspondre a les restes
dels murs principals de les cases del despoblat. Al voltant d´aquests murs es conserven grans quantitats de pedres procedents de
l´enderroc. Cal afegir que pels voltants d´aquest possible despoblat van trobar-se, tot llaurant, fosses i enterraments (probablement de
lloses). Finalment, també s´ha de dir que es va observar la presència d´escòria de ferro entre les restes dels murs del despoblat.
Cronologia -Època - Estil
Des de Medieval Comtes de Barcelona ( 988 / 1150 )

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Lloc d'habitació amb estructures conservades poblat. Valor
arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Replà entre els planells de Nas i Cortariu

X

396825.00

Y

4689250.00

Nas

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

012

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Cova de la Mariagna - Cova de la Mariagua
6015

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Terreny erm.
En una zona de garraveres i matolls diversos, a la muntanya de Bellver i no gaire lluny de la Cova d'Annes, prop de l´alzinar.
Es tracta d´una petita cavitat situada al mig de la muntanya de Bellver, més avall que la Cova d´Annes.
Actualment la seva entrada queda tapada per matolls. Per arribar-hi cal agafar la pista que va a Can Annes.
Els materials exhumats resulten de dubtosa datació, si bé són situables dins la prehistòria recent.

Cronologia -Època - Estil
Des de Neolític ( -5500 / -2200 ) Des de Bronze ( -1800 / -650 )

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Cova natural d'habitació sense estructures. Valor arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

397898.3

Y

4692842.5

Anes

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

013

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Enterraments de Bellver
6016

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Explotació agropecuària / En uns camps de conreu de cereals, al nord de Bellver. El jaciment consisteix en uns enterraments d´inhumació.
Les seves restes es van trobar en uns camps al sud de Bellver, més concretament a la vessant del puig que queda darrera i que,
actualment, és una reserva natural de cérvols. Són camps de conreu de cereals i estan limitats pel camí que va des de Bellver a Talló i pel
que anava de Talló cap a Santa Eugènia.
Hi ha dues informacions que podrien referir-se al mateix lloc:
a) Uns enterrament amb una gran llosa de coberta i, possiblement, laterals. El difunt inhumat, anava acompanyat amb aixovar. El més
probable és que es tracti d´enterraments medievals o romans, però no pot descartar-se que es tracti d´una o més cistes megalítiques.
B) Aparició de ceràmiques medievals, grises o blavoses, amb decoració pentinada, formant meandres i perfils de vora bisellada.
Cronologia -Època - Estil
Des de Bronze ( -1800 / -650 ) Des de Medieval ( 400 / 1492 )

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu necròpolis. Valor arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

399131.35

Y

4690921.09

Talló

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

014

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Barraca del Camp d'en Josepó
6017

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Terreny erm / A prop del Coll del Faus o Fans, al Serrat del Bac, que separa Ordèn de Cortàs.
Es tracta d´un sepulcre megalític de "cambra simple", les dimensions del qual són 1,50 metres de llargària i 1,50 metres d´amplada. Les
lloses tenen unes dimensions d'1,60 m de longitud màxima, 0,90 m d´amplada màxima i, 0,40 m de gruix. Actualment la planta general, que
no coincideix amb la de Colominas, presenta una coberta in situ massa inclinada, la qual cosa contribueix a desfigurar-la. El túmul ha
desparegut per complet, així com la llosa rebaixada i la de capçalera. La seva orientació és de 80º a l´est. Les dimensions de la coberta són
2 metres de llarg, 1,50 metres d´ample i 0,50 metres de gruix. El material emprat en la seva construcció són les pissarres silúriques locals.
Cronologia -Època - Estil
Des de Bronze Mig fins a Ferro-Ibèric ( -1500 / -50 )

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu dolmen. Valor arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

400095,20

Y

4694644,10

Ordèn

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

015

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Cova d'Anes
6091

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Terreny erm / Cova situada en un esperó rocós calcari del Serrat d´Annes, entre el torrent del Prat de Codines i el Torrent Feló. Cavitat de
335 metres de recorregut total, formada quasi exclusivament per una extensa galeria que presenta sales habitables en el seu traçat.
J. Rovira identificà tres estrats geològics. El primer dels estrats contenia restes modernes, medievals i de l´edat del bronze, totes elles
barrejades. El segon estrat estava intacte i pertanyia al bronze mitjà avançat. El tercer estrat era el sòl natural i arqueològicament estèril. La
cala es va realitzar a la sala d´entrada i en total mesurava uns 10 m2. D´entre els materials exhumats cal esmentar una fulla de sílex de
retocs marginals, dues volanderes de molí barquiforme, percutors i material ceràmic amb perfils ovoides i carenats. Els elements
decoratius d´aquestes ceràmiques consistien en cordons digitals, unglades i impressions. Les nanses eren d´apèndix de botó.
Cronologia -Època - Estil
Edat del Bronze mitjà: -5500 / -650 Neolític-Bronze. 400 / 1492 / Medieval / 1453 / 1789 / Modern

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Cova natural d'habitació amb estructures. conservades. Cova natural
d'enterrament inhumació col.lectiu. Valor arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

398004.50

Y

4693169.16

Anes

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

016

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Jaciment Paleontològic de Torrent de Talló i
Vilella
12943

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
L'antiga conca lacustre terciària que actualment constitueix la depressió de la Cerdanya es va anar omplint amb els dipòsits al llarg del
miocè superior i el pliocè, que van acabar de reblir completament el llac originat per causes tectòniques.
A la conca trobem els següents nivells de base a sostre: Margues i lignits amb restes de mamífers que no afloren; De 8 a 100 m. de
margues i lignits amb restes de mamífers i margues grogues sabuloses, localment amb alguns bancs de conglomerats que afloren
àmpliament per la cubeta en les quals apareixen els vegetals fòssils; 100 m d'argiles rutilants que contenen cantells angulosos; 10 m de
conglomerats.
Cronologia -Època - Estil
Cenozoic Terciari Neògen Miocè Superior Tortonià / Vallesià

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Lacustre. Valor arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Camí Talló

X

399542.00

Y

4690824.20

Talló

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

017

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Jaciment Paleontològic de Santa Eugènia
12944

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
L'antiga conca lacustre terciària que actualment constitueix la depressió de la Cerdanya es va anar omplint amb els dipòsits al llarg del
miocè superior i el pliocè, que van acabar de reblir completament el llac originat per causes tectòniques.
A la conca es troben els següents nivells de base a sostre: Margues i lignits amb restes de mamífers que no afloren; De 8 a 100 m. de
margues i lignits amb restes de mamífers i margues grogues sabuloses, localment amb alguns bancs de conglomerats que afloren
àmpliament per la cubeta en les quals apareixen els vegetals fòssils; 100 m d'argiles rutilants que contenen cantells angulosos; 10 m de
conglomerats.
Cronologia -Època - Estil
Cenozoic Terciari Neògen Miocè Superior Tortonià / Vallesià (03-01-02-01-03-01)

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Lacustre. Valor arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Voltants del poble de Bellver de la Cerdanya

X

Sense dades

Y

Sense dades

Santa Eugènia de Nerellà

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

018

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Jaciment Paleontològic de Bellver
12945

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
L'antiga conca lacustre terciària que actualment constitueix la depressió de la Cerdanya es va anar omplint amb els dipòsits al llarg del
miocè superior i el pliocè, que van acabar de reblir completament el llac originat per causes tectòniques.
A la conca es troben els següents nivells de base a sostre: Margues i lignits amb restes de mamífers que no afloren; De 8 a 100 m de
margues i lignits amb restes de mamífers i margues grogues sabuloses, localment amb alguns bancs de conglomerats que afloren
àmpliament per la cubeta en les quals apareixen els vegetals fòssils; 100 m d'argiles rutilants que contenen cantells angulosos; 10 m de
conglomerats.
Cronologia -Època - Estil
Cenozoic Terciari Neògen Miocè Superior Tortonià / Vallesià

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Lacustre. Valor arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Voltants del poble de Bellver de Cerdanya

X

Sense dades

Y

Sense dades

Bellver de Cerdanya

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

019

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Bellver II
12946

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Referències bibliogràfiques
Contingut: Microstonyx major. Suiformes del Terciario español y sus yacimientos.
Autor: GOLPE, J. Ma.
Any: 1971.

Cronologia -Època - Estil
Edat geològica: Vallesià

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Valor arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

Sense dades

Y

Sense dades

Bellver de Cerdanya

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

020

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Montlleó - Montllàs
13934

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Terreny erm.
El jaciment de Montlleó -anomenat anteriorment Montllàs- es troba situat sobre un petit aflorament de conglomerats d'edat postmiocenaen
el lloc conegut com a Coll de Saig, partit per la línia de límit municipal entre Prats i Sansor i Bellver de Cerdanya.
Els materials que han anat apareixent són bàsicament restes lítiques i òssies.
Les restes lítiques són retocs de sílex, riolita, quars i cristall de roca. Consisteixen en rascadors, gratadors, denticulats, laminetes i
diferents tipus de puntes. També s'han recuperat un ampli conjunt de restes de macrofauna.
Restes de cavall, de cérvol, també bòvids, mesofauna (conill) i microfauna (aus i rosegadors).
Cronologia -Època - Estil
Des de Paleolític Superior fins a Paleolític Superior ( -18000 / -15000 )

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Lloc d'habitació sense estructures. Valor arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Prats i Sansor

X

402792.4

Y

4690935.8

Baltarga

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

021

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Església de Santa Cecília de Beders
13935

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Es tracta d'un edifici d'una sola nau, capçada per un absis semicircular orientat a llevant. Sobre el mur de ponent
hi ha una petita espadanya d'un sol ull. L'església té el detall singular de tenir l'entrada a la façana nord, fruit de
refeccions tardanes. L'aparell és de pedra calcària, trencada a cops, en peces allargades de mides variades, posades en filades horitzontals
de gruixos desiguals que palesen formes poc elaborades i austeres de l'arquitectura del s. XII.
Els treballs arqueològics duts a terme es realitzaren l'any 2003. Les dades arqueològiques permeten afirmar l'existència d'una església
anterior, de la qual se'n conserva únicament part de la fonamentació de l'absis (segles IX-XI). Les restes arqueològiques documentades a la
zona del presbiteri assenyalen l'existència d'una ocupació anterior al s.IX, determinat per la presència de dues sitges d'un antic poblament
d'època tardoantiga.
També varen aparèixer fragments de tègula romana enmig dels murs de l'església.
Veure Fitxa I08 d'aquest mateix catàleg.
Cronologia -Època - Estil
1150 / 1789 / -Medieval Consolidació Corona d'Aragó / -Modern

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Lloc o centre de producció i explotació agrícola camp de sitges. Edifici
religiós església. Valor arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

401593.3

Y

4689665.8

Beders

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

022

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Tossal de Baltarga
20358

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Terreny erm / Tossal amb vegetació arbustiva que domina una zona de camps de conreu i el pas del riu.
Actuacions d'afeccionats i clandestins / Espoliat per furtius, que han sostret sobretot monedes.
El Tossal de Baltarga es localitza concretament a l'esquerra del poble de Baltarga. El cim es troba a 1166 msnm, i el jaciment és conegut
pels arqueòlegs des de mitjans de la dècada de 1990.
Les condicions del lloc, com el fet de destacar pel damunt de la plana cerdana i el seu enturonament en un ampli puig de doble cim, fa que
tingui el control d'un vast territori tant de la Batllia (sector de Bellver de la Cerdanya)
com de la Baixa (costat de Puigcerdà) i l'Alta Cerdanya (banda francesa), en un engorjat del riu Segre que li permet controlar el pas
d'homes i ramats, etc. Això el converteix en un lloc d'un alt valor estratègic que ha estat emprat en diferents moments de la història. Un
dels més recents, durant la darrera Guerra Civil espanyola i l'inici de la postguerra.
Cronologia -Època - Estil
650 / -50 / -Ferro-Ibèric / .-Ferro-Ibèric
-218 / -50 /-Romà República / -Romà República

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Lloc d'habitació amb estructures conservades poblat. Valor
arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

402220.35

Y

4691270.09

Baltarga

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

023

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Esglèsia de Sant Nazari de Nas
21400

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Edifici religiós.
Església en ruïnes de la que només es conserven les parets nord (amb una alçada de 3.m) i part de les parets est i oest construïdes amb
pedra i morter de calç.
Va ser començada a construir al nord del poble de Nas, però no va ser mai acabada.

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Edifici religiós església. Valor arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Nord del poble de Nas

X

Sense dades

Y

Sense dades

Nas

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

024 Col·lector en Alta de Pi i condicionament d'Edar
Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Es va projectar construir el col·lector de 2460 metres lineals amb canonada de polietilè de doble paret, corrugada exteriorment i llisa al seu
interior, fabricada amb Polietilè d'Alta densitat (PEAD) de 4 Kn/m2 de rigidesa circumferencial. La seva estanquitat s’assegura amb una
junta de goma allotjada entre dos nervis. Tots els col·lectors tenen un diàmetre nominal de 400 mm. El sistema funciona per gravetat.
Connecta amb un pou de registre situat al costat del marge esquerre del torrent de Pi, en l’entrada el nucli, punt on se situa l’ abocador per
garantir el caràcter separatiu del sistema. La traça del col·lector passa per sota la llera del torrent de Pi, i posteriorment segueix pels
camps de cultiu que hi ha entre les carreteres de Pi i de Santa Eugènia a Bellver; travessa per sota de la llera del torrent de Carcades i del
torrent de Vilella i per sota de l'esplanada de calçada de la carretera de Santa Eugènia a Bellver, fins a connectar amb l'obra d'arribada a
l'EDAR. El col·lector arriba a les instal·lacions de la planta pel costat oposat a l’entrada per garantir el funcionament per gravetat.
Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arqueològica

Categoria

EPA

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Jaciment arqueològic. Valor arqueològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

Sense dades

Y

Sense dades

Pi

−

Protecció arquitectònica


BCIN (Protecció Integral)
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.





BPU



Integral
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

7572
7573
7577
7580
7582
7586
7598
7622
7625
7630
7642

Església de Santa Cecília de Beders
Església de Sant Marcel de Bor
Església de Sant Serni de Coborriu
Església de Sant Policarp de Cortàs
Església de Santa Eulàlia d'Eller
Església de Santa Maria d'Ordèn
Església Santa Maria i Sant Jaume, Bellver de Cerdanya
Església de Sant Mamet d'Anes - Santuari de la Verge d'Anes
Església de Sant Andreu de Baltarga
Església de Santa Eulàlia de Pi
Església Sant Iscle i Santa Victòria de Talltendre

7603
7617
7643
20875
20876
44921
44922
44923
44924
44926
44930
44932
44933
44934

Font de Talló - Ermita de la Mare de Déu de Talló
Capella de Sant Roc, Bellver de Cerdanya
Portal de la Capella de Sant Antoni, Bellver de Cerdanya
Pont a Pedra
Pont a Bor
Forn de Calç del Collet de la Cogulera, Bor
Forn de Calç de Cal Guix, Pedra
Forn de calç de la Devesa del Domingo, Bellver de Cerdanya
Forn de calç de Sant Marcel - Forn de calç de l'Església de Sant Marcel, Bor
Forn de calç del Castell, Bor
Forn de calç del Quelet, Bor
Forn de calç del Solà de Bor
Forn de calç del Pla de les Vinyes, Bellver de Cerdanya
Forn de Ciment del Quelet, Bor
Capella religiosa, Talltendre
Església de Sant Martí de Vilavedra, Ingla de Baix
La Creu de Talló
Pont entre Beders i Bor, Beders
Porta Carrer de Catalunya nº 2, Bellver de Cerdanya
Pou a Ordèn
Xemeneia Cal Llaudó, Èller

Conservació
64. 7611
65. 7615



Església de Sant Julià de Pedra
Esglèsia Santa Eugènia de Nerellà
Torre de Cadell, Beders
Torre de la Presó - Muralla Castell de Bellver
Castell Sant Martí dels Castells, Sant Martí dels Castells
Castell de Bellver - Cova de Bellver, Bellver de Cerdanya
Església de Santa Maria de Talló

BCIL (Protecció Integral)
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.



71
72
613
826
883
884
3795

Plaça Major, Bellver de Cerdanya
Conjunt d'edificacions del carrer del Mig, Bellver de Cerdanya

Parcial
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

7578
7601
7602
7604
7607
7610
7612
7613
7624
7636
44935

Mas d'en Pons - Capella de sant Pere, Coborriu
Moli de Bellver - La Farinera de Bellver, Bellver de Cerdanya
Casa d'Anes
Cal Tresa, Talló
Cal Patanó - Antiga "Posada de Pere Sicart", Bellver de Cerdanya
Casa de la Duana, Bellver de Cerdanya
Casa de la Vila, Bellver de Cerdanya
Casa de la Rectoria, Bellver de Cerdanya
Mas Ca l'Abascort, Baltarga
Mas de Cal Manxot, Santa Eugènia de Nerellà
Moli de Bor - La Central de Bor
Ca les Monges, Bellver de Cerdanya
Cal Codolet, Bellver de Cerdanya

79.
80.
81.


Ambiental
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.



Casa Baix l'Ingla, Ingla de Baix
Casa d'Alt l'Ingla, Ingla de Baix
La Casanova, Bellver de Cerdanya
Camí a la Font, Pedra
Camí de la Bastida, Talltendre
Font de Can Pelosa, Bor
Font de Dalt, Nas
Font de la Balma o de Baix, Nas
Font de la Farga, Bellver de Cerdanya
Font de l'Ingla, Ingla de Baix
Font de Misserpi
Font de Pedra
Font de Talltendre
Font del Boix, Cortariu
Font del Camí a Èller, Cortàs
Font del Capellà, Ingla de Baix
Font del Mig, Nas
Font d'Èller
Font dels Cucs, Bellver de Cerdanya
Font d'Olià
Font d'Ordèn
Font Santa, Cortàs
Font Tedres, Cortàs

Documental
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

7616
7618
7619
7620

Dispensari mèdic municipal. Torre "Sant Josep", Bellver de
Cases del camí de Talló, Bellver de Cerdanya
Casa Elies, Bellver de Cerdanya
Casa Tibau, Bellver de Cerdanya
Casa Josep Mª Sostres, Bellver de Cerdanya
Casa Josep Mª Sostres II, Bellver de Cerdanya
El Polvorín, Bellver de Cerdanya
El Sequer de Pinyes, Bellver de Cerdanya
Escola d' Eller
Escola de Bor
Escola d'Ordèn
L' Estudi, Olià

Cerdanya
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Catàleg de béns a protegir
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Església de Sant Julià de Pedra
71

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Declarat BCIN/ Monument històric. 67-MH-EN / R-I-51-5094 / Decret /
17/12/1984 / DOGC / 06/02/1985

Descripció
L'església de Sant Julià ocupa un petit cingle que s'alça al mig del veïnat de Pedra. És un edifici d'una sola nau rectangular que es troba
molt desviada respecte a l'eix de l'absis i del petit transsepte que el precedeix. La restauració duta a terme per la Generalitat de Catalunya
el 1983-84 ha refet el mur de migdia i la coberta amb encavallades de fusta, que s'havien esfondrat després que l'església fos saquejada i
incendiada el 1936.
Es defineix un entorn de protecció del monument, que comprèn específicament els vessants del turó on s'ubica l'església i està
limitat pels camins que l'envolten. Així mateix es defineix un entorn de respecte del monument, que envolta l'entorn de protecció i que
té els seus límits al sud i al'oest coincidents amb el riu Alabascort; a l'est per la línia que, partint del camí situat aproximadament a 100
metres de l'absis, s'uneix al riu; al nord per la línia que enllaça dos camins sensiblements paral·lels al monument situat el més proper
a uns 115 metres fins arribar al riu Alabascort.
Cronologia -Època - Estil
XI - XII; XVII - XVIII; Romànic

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BCIN

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Monument històric. Església. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Carrer del Romàic - Plaça de Sant Julià

X

402047.4

Y

4688767.1

Pedra
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Esglèsia Santa Eugènia de Nerellà
72

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Declarat BCIN- Monument històric - 68-MH-EN / R-I-51-5095 / Decret /
17/12/1984 / DOGC / 06/02/1985

Descripció
L'església de Santa Eugènia de Nerellà fou edificada durant el segle XII, probablement al lloc d'un temple pre-romànic. Entre els segles XV i
el XVIII Santa Eugènia fou profundament reformada, perdent el seu aspecte primitiu. L'edifici, que té edificacions adossades al costat de
ponent, és d'una nau dividida en tres trams, amb presbiteri quadrat i tres capelles laterals. La nau és coberta amb encavallada de fusta i les
capelles amb volta d'aresta. De la construcció romànica original només es conserva el campanar.
Es defineix un entorn de protecció del monument, limitat a l'est pel camí existent a uns 46 m de la façana est de l'església. Al nord per una
línia irregular situada a 8 m de la façana de l'església i que arribant a Can Jonquera la voreja i continua per darrera de Can Julipet i
enllaça a l'oest amb una altra línia sensiblement paral·lela a l'edificació extrema de Can Julipet situada a uns 30 m. Al sud ve limitat pel
camí pròxim a Can Julipet que s'uneix amb una línia pròxima i sensiblement paral·lela situada a uns 4 metres de Can Mesa. Es defineix
un entorn de respecte del monument, que envolta i complementa la zona de protecció. Està limitada al nord per una línia
sensiblement paral·lela a la façana corresponent al monument, situada aproximadament a 66 m i que agafant el camí voreja un petit
turó fins a creuar-se amb un altre (també sense nom), situat en el seu punt màxim a una distància de 80 metres de Can Julipet. Des
d'aquest punt i per una línia irregular, arriba al límit sud, constituït per un vial sensiblement paral·lel al monument, situat a uns 60 m
de Can Mesa. A l'est, queda delimitat per una línia que, seguint els marges de conreu existents, està situada a uns 126 metres de la paret
est del monument, tal i com es detalla al plànol inclòs en l'expedient.
Cronologia -Època - Estil
XI; XVIII( - 1784); Barroc; Romànic

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BCIN

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Monument històric. Església. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Carrer de Salvador Capdevila

X

395878.4

Y

4690411.1

Santa Eugènia de Nerellà
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Torre de Cadell
613

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció
534-MH / R-I-51-6280 / Decret / 22/04/1949 / BOE / 05/05/1949

Descripció
Casal fortificat. Documentat el 1222.
Conjunt unitari d'edificacions rurals bastit amb la tradició del mas cerdà.
L'edifici principal és una important construcció de planta quadrangular i tres plantes d'alçada, amb murs de maçoneria de còdols.
Capella de Santa Anna. Només en resta un mur exterior, situat al costat esquerre del portal d'entrada a l'era del mas.

Cronologia -Època - Estil
XVI. Sense estil definit

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BCIN

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Monument històric. Casal fortificat. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Afores

X

401160.4

Y

4689860.0

Beders
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Torre de la Presó - Muralla Castell de Bellver
826

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció
740-MH / R-I-51-6278 / Decret / 22/04/1949 / BOE / 05/05/1949

Descripció
52 anys després de la fundació de Bellver, Jaume II de Mallorca va fer construir una muralla per defensar la vila.
Entre 1692 i 1698, en una de les nombroses incursions franceses, aquests van construir una altra muralla exterior, en forma d'estrella,
seguint les instruccions d'un important arquitecte de l'època, Voban, constructor de la fortalesa de Montlluís i la ciutadella de Barcelona.
Quan els francesos es van retirar, van tirar a baix la nova muralla, deixant intacta l'antiga.
Es conserven restes de torres, bestorres i muralla a la part nord i oriental del que fou el recinte emmurallat. La torre millor conservada és la
Torre de la Presó, situada a l'angle SE. És una construcció de planta quadrangular, amb la base adaptada a la penya i una alçaria
aproximada de 15 metres.
L'aparell constructiu està format per petites pedres poc treballades i sense escairar; a més, té nombroses espitlleres situades a diferents
nivells. La muralla presenta un aparell semblant al de la torre, dotada també d'espitlleres.
Cronologia -Època - Estil
XIII - XVII. Sense estil definit

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BCIN

Integral

Nivell de protecció

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Monument històric. Torre defensa de fortificació. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Pujada Joan Alay, 6

X

399125.85

Y

4691682.58

Bellver de Cerdanya
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Castell Sant Martí dels Castells
883

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció
790-MH / R-I-51-6279 / Decret / 22/04/1949 / BOE / 05/05/1949

Descripció
Castell termenat. Documentat el 1068. Antic castell comtal dels comtes de Cerdanya. És un edifici format per una torre quadrada, situada en
la part més occidental, unida una sala allargada tot formant un conjunt rectangular. La sala és coberta amb una volta lleugerament
apuntada. L'accés està situat a uns 2 m. d'alçada, amb espitlleres a banda i banda i finestres al nivell superior. L'aparell és de pedres sense
treballar disposades més o menys en filades; en canvi, als angles els carreus estan ben treballats i col·locats.
La meitat de llevant del conjunt és ocupada per l'església de Sant Martí dels Castells, construïda com una sala del castell destinada a ús
religiós. S'accedeix directament a l'església per una porta situada a la façana sud, oberta amb posterioritat.
Cronologia -Època - Estil
XIII. Romànic

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BCIN

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Monument històric. Castell. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Sant Martí dels Castells

X

393995.9

Y

4691120.6

Sant Martí dels Castells
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Castell de Bellver - Cova de Bellver
884

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció
791-MH / R-I-51-6277 / Decret / 22/04/1949 / BOE / 05/05/1949

Descripció
Castell termenat.
Documentat el 1233.
La carta de poblament de la vila fou atorgada el 1225 i al llarg del segle XIII s'establiren els pactes per l'edificació de la seva muralla.
El Castell de Bellver estava situat al lloc més elevat de l'esquei rocallós on s'assenta el poble.
Del castell només s'ha conservat una cisterna, que estava situada dins el recinte emmurallat que el defensava. Aquesta té una planta
lleugerament trapezoïdal i està coberta amb volta de canó.
Cronologia -Època - Estil
XIII. Sense estil definit

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BCIN

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Monument històric. Castell. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

399001.65

Y

4691678.90

Bellver de Cerdanya
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Església de Santa Maria de Talló
3795

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

1883-MH-EN / R-I-51-7183 / Acord Govern Generalitat / 23/03/1993 / DOGC /
23/04/1993 / DOGC 1736

Descripció
De l'antiga canònica agustiniana resta l'església dedicada a Maria que actualment té adossada al costat nord el cementiri del municipi.
És una construcció de notables proporcions d'una sola nau lleugerament trapezoïdal amb volta de canó apuntada, amb arcades de reforç
també apuntades als murs laterals, i uns arcs torals sostinguts per unes pilastres que coincideixen amb uns contraforts exteriors de secció
semicircular.
En les excavacions dutes a terme s'han trobat varies esteles d'època medieval i bases i capitells de l'antic claustre desaparegut.

Cronologia -Època - Estil
XII - XVI- XVIII. Romànic

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BCIN

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Monument històric. Església. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Plaça Santa Maria de Talló

X

399697.47

Y

4691084.54

Talló
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Església de Santa Cecília de Beders
7572

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció
Acord Ple Consell Comarcal / 11/04/2001

Descripció
Santa Cecília de Beders, que depèn de l'antiga parròquia de Coborriu de Bellver, es citada a l'Acta de consagració de la Catedral d'Urgell
(839).
La petita capella aïllada de Santa Cecília de Beders, que havia estat una humil parròquia, ha patit saquejos i destrosses al llarg dels temps.
La construcció actual és d'una sola nau coberta amb un embigat de fusta a dues aigües, substituint la volta de canó, i absis semicircular
llis amb finestra esqueixada.
En la restauració s'ha recuperat l'absis que havia estat reconvertit en sagristia separant-lo de la nau per una paret. L'aparell de l'absis, del
segle XII, és més regular que el de la resta de l'edifici que respon a una reconstrucció més tardana de la nau i explica la insòlita ubicació de
l'entrada al costat nord. El campanar és d'espadanya amb un sol forat.
Cronologia -Època - Estil
XII. Romànic

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BCIL

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Església. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

401593.3

Y

4689665.8

Beders
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Església de Sant Marcel de Bor
7573

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció
Acord Ple Consell Comarcal / 11/04/2001

Descripció
El lloc de Bor figura a l'acta de Consagració de la Seu d'Urgell, en el 839.
Construcció feta amb pedra i maçoneria i coberta a dues aigües amb llosa.
D'una sola nau amb volta de canó rebaixada i creuer amb volta de canó. A l'absis s'observa una obertura central.
Pintures al fresc en el presbiteri realitzades pel pintor Manuel Capdevila.
Porta: Portada situada als peus de l'església. És d'arc de mig put dovellat de pedra i la clau està ornamentada amb la Creu de Malta.
Presenta ferros i forrellat de zig-zag.
Cronologia -Època - Estil
XI. Romànic

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BCIL

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Església. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Afores

X

401322.9

Y

4688826.5

Bor
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Església de Sant Serni de Coborriu
7577

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció
Acord Ple Consell Comarcal / 11/04/2001

Descripció
L'església fou consagrada el 1137 pels bisbes Berenguer d'Urgell i Udalgar d'Elna. En el mateix document consta la dotació realitzada nou
anys més tard per Bernat Sanç, bisbe d'Urgell.
Sant Serni de Coborriu es troba prop de Santa Maria de Talló, a l'entrada de la Vall d'Ingla, voltada d'arbres. És una construcció d'una sola
nau i absis semicircular amb dues finestres de doble esqueixada i decoració d'un fris format per cartel·les motllurades. La nau es coberta
amb volta apuntada i enllaça amb l'absis de volta de quart d'esfera per un arc triomfal. Tot l'aparell exterior és de carreus força regulars. En
època barroca (1686) s'hi afegí una capella de planta quadrada al costat de migdia, on també hi ha la porta d'accés d'arc de mig punt
adovellat que té en un dels muntants el relleu de la figura d'un orant. Al mur de ponent s'alça el campanar d'espadanya de dues obertures.
Cronologia -Època - Estil
XII (1137) - XVII (Restauració al 1967). Romànic

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BCIL

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Església. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Afores

X

399678.9

Y

4689575.3

Coborriu
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Església de Sant Policarp de Cortàs
7580

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció
Acord Ple Consell Comarcal / 11/04/2001

Descripció
La parròquia de Cortàs s'esmenta a l'Acta de consagració de la Catedral d'Urgell (839).
L'església de Sant Policarp és situada al poble de Cortàs, en el pendent de la muntanya que tanca la Vall Tova.
L'edifici és de planta rectangular d'una sola nau, coberta amb volta apuntada i absis semicircular amb volta de quart d'esfera i una finestra
de doble esqueixada. L'absis, orientat a llevant, es troba força desviat de l'eix de la nau. A banda i banda hi ha quatre capelles, dues de
grans i dues de petites obertes en el gruix del mur, totes elles de planta quadrada, a més de la sagristia del costat de migdia. En aquest
mateix costat es pot veure la porta original, ara tapiada. La porta actual es troba al mur de l'oest on hi ha també un rosetó i on s'aixeca el
campanar d'espadanya de dues obertures.
Cronologia -Època - Estil
XI - XII. Romànic

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BCIL

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Església. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

401349.3

Y

4694761.6

Cortàs
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Església de Santa Eulàlia d'Eller
7582

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció
Acord Ple Consell Comarcal / 11/04/2001

Descripció
Església d'origenromànic documentada a l'Acta de Consagració de la Catedral d'Urgell (839) i posteriorment al 1001 (Èlar).
En procedeix una majestat romànica policromada del segle XII que es conserva al MNAC.
Edifici d'una nau, de planta rectangular coberta amb volta lleugerament apuntada i amb un absis rectangular
cobert amb volta de canó.
A cada costat de la nau s'obren unes capelles amb arcs apuntats. A migdia s'hi afegeix, també, la sagristia.
El campanar és de torre amb merlets, està format per dos cossos i presenta quatre obertures.
Cronologia -Època - Estil
XII - XVIII. Obra popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BCIL

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Església. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

400682.5

Y

4696787.6

Èller
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Església de Santa Maria d'Ordèn
7586

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Acord Ple Consell Comarcal / 11/04/2001 / Fins el 9.5.2017 tenia el número de
bcil 32-I.

Descripció
Edifici d'una sola nau amb absis semicircular i llis, sense cap obertura, orientat a llevant.
A ponent s'aixeca un campanar de cadireta d'un sol ull.
Al mur sud hi ha la porta, de grans dovelles i, prop de la capçalera, una capella afegida en èpoques posteriors.

Cronologia -Època - Estil
IX - X. Romànic

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BCIL

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Església. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

399070.3

Y

4695050.0

Ordèn

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

038

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Església Santa Maria i Sant Jaume
7598

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció
Acord Ple Consell Comarcal / 04/05/2011

Descripció
L'església parroquial de Santa Maria i Sant Jaume havia format part d'una col·legiata dedicada a Sant Jaume Apòstol, el capítol de la qual
estava format per quatre canonges del patronat i l'ardiaca de la Cerdanya en la Catedral de la Seu d'Urgell.
Construcció de pedra i maçoneria. Coberta a dues aigües amb embigat de fusta. Presenta una sola nau amb arcs formers que conformen
tres capelles a cada costat. Quatre de les capelles laterals tenen volta de canó i dues volta d'aresta. A la façana hi ha un òcul i una obertura
al costat de l'Evangeli. La portada és d'arc apuntat amb dovelles de pedra, de construcció recent.
Als peus es troba la torre campanar, al costat de l'Epístola, de dos cossos, realitzada en pedra i maçoneria i amb rellotge incorporat. Al
llarg del temps ha estat sotmesa a ampliacions i transformacions.
Cronologia -Època - Estil
Medieval - XVIII. Gòtic

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BCIL

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Església. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Carrer de l'Església 1

X

399121.4

Y

4691674.6

Bellver de Cerdanya

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

039 Església de Sant Mamet d'Anes - Santuari de la
Verge d'Anes
7622

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció
Acord Ple Consell Comarcal / 11/04/2001

Descripció
Antiga església parroquial del desaparegut poble d'Anes, citat en l'Acta de Consagració de la Catedral d'Urgell (839). En els darrers temps
s'ha anat coneixent com a Santuari de la Verge d'Anes, tot i que originàriament estava sota l'advocació de Sant Mamet. El 1987 va ser
restaurada per la Diputació de Lleida. Es reconstruí la coberta i el campanar. Es troba aïllada als peus del serrat de Sobirós, prop del mas
d'Anes. És una construcció d'una sola nau molt allargada, lleugerament trapezoïdal, coberta amb volta de canó, que s'enllaça l'absis
semicircular sense arc presbiteral. Els peus de la nau s'assenten sobre la roca que puja un parell de metres el nivell del sòl. A l'absis hi ha
dues finestres de doble esqueixada i a migdia dues del mateix tipus. La portalada d'entrada és d'arc de mig punt amb grans dovelles i és
situada al mur de migdia on també hi ha una espitllera prop de la capçalera. El parament és de filades de carreus de mida mitjana. Al mur
de ponent s'hi aixeca el campanar d'espadanya de dues obertures que ocupa tot el frontispici, probablement reconstruït al segle XIII.
Cronologia -Època - Estil
XI - XII (Restauració al 1987). Romànic

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BCIL

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Església. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Antic poble d'Anes

X

397734.9

Y

4693741.6

Anes

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

040

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Església de Sant Andreu de Baltarga
7625

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció
Acord Ple Consell Comarcal / 11/04/2001

Descripció
Porta estreta de mig punt, orientada al migjorn i sense cap ornamentació, excepte una renglera de dentats.
La nau és petita, d'aspecte pobre, amb volta de canó i amb dues capelles laterals. Destaquen els dos arcs faixons.
L'absis, originàriament en hemicicle, actualment és recte, però pot contemplar-se el semicercle de l'absis per l'exterior. Enfront de la porta
hi havia el baptisteri que contenia una pica heptagonal (s.XIII) de pedra calcària d'un metre d'alçada. Actualment es troba entrant a
l'esquerra. Tanmateix entrant a l'esquerra, s'obra la porta que dóna pas al campanar, el qual és quadrat, de dos pisos i piramidal. La
sagristia, afegida posteriorment, es troba a l'esquerra de l'altar.
L'absis està força restaurat i, juntament amb mitja església, toca l'era de la casa de pagès del costat. S'observa humitat a l'altar i en general
a tota l'església, tot i estar en bon estat.
Cronologia -Època - Estil
Romànic

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BCIL

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Església. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Carrer Unic Baltarga

X

401845.0

Y

4690842.5

Baltarga

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

041

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Església de Santa Eulàlia de Pi
7630

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció
Acord Ple Consell Comarcal / 11/04/2001

Descripció
Es tracta d'una església construïda amb pedra, d'una nau capella laterals. Té una volta de canó apuntada amb llanterna. De la primitiva
construcció en resten els murs laterals i la porta sud, no visible exteriorment.
Té un reracor de fusta i una portalada allindada als peus amb la data de 1775, i amb òcul superior, orientat a ponent.
També té una torre campanar de secció quadrada d'important dimensió en relació a l'església construïda amb pedra

Cronologia -Època - Estil
XII - XVIII. Romànic i gòtic

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BCIL

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Església. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

398030.1

Y

4689731.3

Pi

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

042 Església Sant Iscle i Santa Victòria de Talltendre
7642

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció
Acord Ple Consell Comarcal / 11/04/2001

Descripció
L'església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria de Talltendre s'esmenta en l'Acta de consagració de la catedral d'Urgell.
Edifici d'una sola nau i absis semicircular llis i amb tres finestres de doble esqueixada i arc de mig punt.
La volta és apuntada i coberta, de teules, a dues aigües.
El portal del temple, situat al mur de migdia, té dos arcs de degradació i timpà llis.
Al mateix mur hi ha una finestra d'arc de mig punt cegada.
El campanar és de torre quadrada amb quatre obertures i coberta de mig punt.
Cronologia -Època - Estil
XII. Romànic

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BCIL

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Església. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

398480.0

Y

4695344.1

Talltendre

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

043 Font de Talló - Ermita de la Mare de Déu de Talló
7603

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Segons la llegenda popular, la Mare de déu de Talló va ser trobada per un animal a la font de Talló, tal com queda de manifest en els goigs
que se li evoquen:
Vostra imatge prodigiosa en una font s'ha trobat, i ésser Vós nos ha mostrat font de gràcia caudalosa
L'actual capella va ser reconstruïda l'any 1966. Durant la seva rehabilitació es va trobar una pedra amb la inscripció de l'any 1411, que fou
col·locada com a setial de la verge reproduïda.
Petita capella de pedra, orientada cap a ponent, amb arc dovellat i creu de pedra a la part exterior. Està coberta amb volta de canó i
capçada a la paret est, on hi ha una reproducció de la Mare de Déu de Talló. Té dues obertures a les parets nord i sud.
Cronologia -Època - Estil
XX. Obra Popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Darrera del Mont Terrós

X

398861.5

Y

4690903.0

Talló

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

044

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Capella de Sant Roc
7617

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Capella d'una sola nau, d'època moderna, construïda a imatge de les capelles medievals.
Campanaret de ferro forjat.

Cronologia -Època - Estil
XIX. Obra Popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Plaça Sant Roc, 8

X

399425.8

Y

4691598.9

Bellver de Cerdanya

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

045

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Portal de la Capella de Sant Antoni
7643

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Portal emmarcat amb brancals i llinda en grans blocs de pedra.
Al centre de la llinda s'aixeca un ornament que consisteix en una mena de capitell amb volutes a damunt del qual es llegeix la data 1862.
La capella de Sant Antoni, a la qual pertanyia, ja no existeix.

Cronologia -Època - Estil
XX (1862). Eclecticisme

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Porta. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Carrer Catalunya

X

399166.3

Y

4691554.3

Bellver de Cerdanya

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

046

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Pont a Pedra
20875

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Pont antic , és tot de pedra i amb un sol arc.

Cronologia -Època - Estil
XII - XVI - XVIII. Obra Popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Obra civil .Pont. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

402030.3

Y

4688822.5

Pedra

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

047

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Pont a Bor
20876

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Pont de Bor d'un arc, és de pedra en la seva totalitat i es troba sobre el torrent de la Fou de Bor.

Cronologia -Època - Estil
Obra Popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Obra civil .Pont. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

401527.50

Y

4689350.65

Bor

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

048

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Forn de Calç del Collet de la Cogulera
44921

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
S'hi arriba per la pista forestal que comunica Bor amb la Cogulera, i se situa a les immediacions del Collet de la Cogulera.
Es tractava d'una estructura arquitectònica de planta quadrangular, bastida amb pedra i morter.
Actualment es troba pràcticament enderrocada, restant-ne sols vestigis dels murs.

Cronologia -Època - Estil
XIX - XX. Obra popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Forn. Testimonis i vestigis d’activitat. Valor sociocultural i etnològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

400194.80

Y

4687982.53

Bor

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

049

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Forn de Calç de Cal Guix
44922

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Es situa a les immediacions de la pista forestal que va des de Pedra fins a Marcó.
Es té constància que va ser utilitzat fins a la dècada de 1930, segons informació oral.
Actualment es troba enderrocat, restant-ne a la vista sols vestigis dels murs, en origen alçats amb pedra i morter.

Cronologia -Època - Estil
XIX - XX. Obra popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Forn. Testimonis i vestigis d’activitat. Valor sociocultural i etnològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
L'Hort de Cal Guix

X

401953

Y

4688384

Pedra

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

050

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Forn de calç de la Devesa del Domingo
44923

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Situat a les immediacions del Camí dels Boixos, que comunica Santa Magdalena amb la Serra de l'Artic.
Té un diàmetre de 3 metres aproximadament, i una fondària aproximada de 3 metres a la part més alta.
Diversos avellaners a l'interior de l'antic forn, i altra vegetació arbustiva.
L'estructura de l'antic forn està força malmesa, però presenta alguns sectors on es pot apreciar els murs de pedra seca, i s'intueix l'antiga
forma i grandària del mateix.
Pel substrat geològic de la zona, les roques del forn presenten gammes vermelloses.
Cronologia -Època - Estil
XIX - XX. Obra popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Forn. Testimonis i vestigis d’activitat. Valor sociocultural i etnològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Camí dels Boixos - Serra de l'Artic

X

398951.10

Y

4687271.86

Bellver de Cerdanya

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

051

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Forn de calç de Sant Marcel - Forn de calç de
l'Església de Sant Marcel
44924

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Forn de calç situat en un talús situat sota l'esglèsia de Sant Marcel.
El forn té un diàmetre interior de 3 metres aproximadament.
És cobert per vegetació arbustiva i arbòria, i parcialment enterrat per material argilós del talús on es troba situat.
A l'arcada d'entrada, sembla que ha una part de les pedres de la volta han cedit fa pocs anys.
L'ermita de Sant Marcel, és originària del segle X, amb modificacions importants posteriors.

Cronologia -Època - Estil
XIX - XX. Obra popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Forn. Testimonis i vestigis d’activitat. Valor sociocultural i etnològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Esglèsia de Sant Marcel

X

401300.0

Y

4688846.0

Bor

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

052

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Forn de calç del Castell
44926

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Forn de calç situat a Bor, al Coll de la Peguera.
Conegut popularment com el forn del Castell, l'estructura es troba molt deteriorada actualment.
Està pràcticament cobert per la vegetació de l'entorn. S'observen fragments dels murs, bastits amb pedra seca.

Cronologia -Època - Estil
XIX - XX. Obra popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Forn. Testimonis i vestigis d’activitat. Valor sociocultural i etnològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Coll de la Peguera

X

401514

Y

4688369

Bor

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

053

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Forn de calç del Quelet
44930

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Forn de calç situat a les immediacions de Cal Quelet, darrere d'un forn de ciment.
Es troba pràcticament ensorrat i cobert de terra.
Aprofitava el desnivell del terreny, vora un planell.

Cronologia -Època - Estil
XIX - XX. Obra popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Forn. Testimonis i vestigis d’activitat. Valor sociocultural i etnològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Bor - Camí de la Fou de Bor

X

400885.83

Y

4688528.65

Bor

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

054

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Forn de calç del Solà de Bor
44932

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Forn de calç del Solà.
Forn de calç circular amb un diàmetre interior aproximat de de 2,70 metres.
Està en molt mal estat, parcialment ensorrat, i totalment cobert de vegetació arbustiva. Situat en pendent, es pot intuir la seva estructura
inicial, tot i que estigui l'interior del forn estigui també cobert per terra i roques.
També s'hi poden observar restes de les parets interior del forn. En el seu punt més alt, té una alçada propera als 2 metres d'alçada.

Cronologia -Època - Estil
XIX - XX. Obra popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Forn. Testimonis i vestigis d’activitat. Valor sociocultural i etnològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Cal Vidal

X

400613

Y

4688666

Bor

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

055

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Forn de calç del Pla de les Vinyes
44933

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Forn de calç situat a la zona coneguda com a Pla de les Vinyes.
Estructura circular amb murs de pedra i morter. En resten en peu algunes parts, en prou bon estat de conservació, i tot i que la vegetació
està cobrint progressivament l'espai.
El sostre dels forns de calç es solia desmuntar per treure'n la calç, una vegada cuites les pedres.

Cronologia -Època - Estil
XIX - XX. Obra popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Forn. Testimonis i vestigis d’activitat. Valor sociocultural i etnològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Pla de les Vinyes

X

401094.45

Y

4693483.58

Bellver de Cerdanya

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

056

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Forn de Ciment del Quelet
44934

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Forn de ciment del Quelet. Es tracta d'una estructura arquitectònica quadrangular, amb murs de pedra i morter, d'uns 3 metres de llargària,
aproximadament.
Situat en un terreny amb pendent, l'alçada de les restes construcció supera els 2,20 metres a la part més alta.
Segons testimonis de la zona, en una d'aquestes parets, l'orientada a nord, hi havia una volta de pedra seca que fa uns anys que va cedir i
que actualment ja no s'aprecia.
Amb presència de pins (pi roig) al voltant de la construcció, i fins i tot un de 25 centímetres de diàmetre a dins de
l'antic forn. Segons l'Isidre Ricard, en aquest forn s'hi feien cuites de llosarda per a fer ciment. Li sembla recordar que va funcionar tan sols
entre els anys 1943 i 1945. Bona part de l'estructura de l'antic forn ha cedit, i l'interior s'ha omplert de terres provinents de l'erosió de la
zona. Tanmateix, s'intueix encara força bé el tamany i volum inicial de l'element.
Cronologia -Època - Estil
XIX - XX. Obra popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Forn. Testimonis i vestigis d’activitat. Valor sociocultural i etnològic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Cal Quelet

X

400791

Y

4688324

Bor

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir
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Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Capella religiosa

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Camí de Talltendre a la Bastida

X

398125.8

Y

4695235.1

Talltendre

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir
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Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Església de Sant Martí de Vilavedra

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
L'any 1997 es va fer l'excavació que va permetre el desenrunament de l'església que estava totalment colgada. Es tracta d'un edifici de
pedra calcària, amb una nau rectangular capçada per un absis quadrangular orientat a l'est. Una porta a la part de migdia facilita l'accés a
l'interior. Es poden veure tres tipus de parament, segurament corresponents a diferents etapes de construcció i s'observa l'arrencament de
l'absis semicircular que no es va arribar a reconstruir. El paviment era de terra trepitjada amb barreja de calç i a sota hi havia vuit tombes
infantils. S'han recuperat fragments de pintura mural, amb motius ornamentals en vermell (segle XII). L'excavació de l'absis ens mostra
l'existència d'un altre de més antic i petit que seria d'època preromànica (segle X-XI), damunt de la qual s'hi hauria construït l'església
romànica (segle XIII).
Cronologia -Època - Estil
XII. Romànic

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Vall de l'Ingla

X

399703

Y

4686172

Ingla de Baix

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir
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Aprovació provisional_ Desembre de 2018

La Creu de Talló

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
S'alça sobre un pedestal o base poligonal.
Situada al costat del camí per tal de donar la benvinguda o acomiadar els transeünts que havien passat per la població.

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Creu. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

399573.9

Y

4690889.5

Talló

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir
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Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Pont entre Beders i Bor

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Pont de pedra d'un arc sobre el torrent de la Bavosa.

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Obra civil .Pont. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Pista de Bor

X

401529.5

Y

4689351.0

Beders

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir
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Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Porta Carrer de Catalunya nº 2

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Porta. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Carrer de Catalunya nº 2

X

399168

Y

4691553

Bellver de Cerdanya

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir
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Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Pou a Ordèn

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Pou. Lloc de transformació urbana. Valor sociocultural.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

Sense dades

Y

Sense dades

Ordèn

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir
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Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Xemeneia Cal Llaudó

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció

Cronologia -Època - Estil
Obra popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Xemeneia. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

400725

Y

4696786

Èller

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir
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Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Plaça Major
7611

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Arquitectura popular amb restauracions generalment folklòriques.
Plaça rectangular porticada per tres dels seus costats.
Predominen les construccions del segle XVIII, amb transformacions posteriors, principalment en el que fa referència al tractament de les
obertures.
En general els edificis són de planta baixa i dos pisos, realitzats en maçoneria i pedra, amb obertures verticals i balcons correguts a les
primeres plantes i finestres a la segona. Baranes de fusta o ferro forjat.
Cronologia -Època - Estil
XVII - XVIII. Obra Popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Conservació

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Conjunt. Plaça. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Plaça Major - 27 d'abril

X

399090.1

Y

4691661.7

Bellver de Cerdanya

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir
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Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Conjunt d'edificacions del carrer del Mig
7615

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Carrer de traçat curvilini, de menys de tres metres d'amplada.
Paviment de llosa de pedra.
Conformen el carrer edificis de construcció popular molt interessants pels seus elements de fusta a la façana, balcons i galeries cobertes.
Dins els nucli primitiu de la població constitueix un conjunt original molt interessant.

Cronologia -Època - Estil
Obra Popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Conservació

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Conjunt. Carrer. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Carrer del Mig

X

399080.8

Y

4691619.1

Bellver de Cerdanya

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir
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Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Mas d'en Pons - Capella de sant Pere
7578

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Els Pons són una família d'hisendats de la comarca, que posseeixen també Can Paulet i el Mas de l'Ingla.
Conjunt rural. La seva tipologia contrasta amb les pròpies de la Cerdanya. Els murs són estucats i les obertures realitzades en maó i
llenguatge modernista possiblement realitzades en el moment de la data que figura en el portal de ferro, d'entrada al recinte "1880".
Hi figuren també les inicials RP. En una llinda d'entrada a l'edifici rincipal o vivenda, molt il·legible, es pot endevinar entre d'altres la
inscripció "PERE PONS".
Porta de l'antiga capella de Sant Ponç. La porta de l'antiga capella, d'arc de mig punt dovellada, actualment serveix d'entrada al mas.
Les restes de la capella funcionen com a paller a prop del mas, al costat del camí.
Cronologia -Època - Estil
XVIII - XIX. Eclecticisme

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Parcial

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic. Elements a preservar: estructura tipologica original exterior
reflectida a la composició de les façanes i volumetria.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

399855.4

Y

4689696.6

Coborriu

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
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Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Moli de Bellver - La Farinera de Bellver
7601

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Edifici de planta i tres pisos.
L'aigua arriba al molí per una sèquia d'un kilòmetre de llarg que ve del Segre.
Totes les conduccions són antigues, fetes de fusta, i es comuniquen entre els pisos.
Actualment és una farinera i han substituït les moles per molins metàl·lics que aprofiten la força hidràulica i les instal·lacions antigues.
Les moles originals del molí, de pedra natural, i les altres peces, es guarden per muntar de nou el molí tal com era en temps passat.

Cronologia -Època - Estil
Època medieval. Alta Edat Mitjana (Segles VIII-XII). Obra popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Parcial

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic. Elements a preservar: estructura tipologica original exterior
reflectida a la composició de les façanes i volumetria.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Baixada del Molí

X

399385.15

Y

4691863.40

Bellver de Cerdanya

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir
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Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Casa d'Anes
7602

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
La casa d'Anes és l'últim vestigi de l'antic poble d'Anes, la parròquia del qual, actualment capella de Sant Mamet d'Anes, és citada a l'Acta
de Consagració de la catedral d'Urgell (839). Havia estat possessió del marquès de Monistrol, que tenia també altres possessions al veí
municipi de Prullans.
Actualment està deshabitada, però està previst que sigui restaurada, com ho va ser la Capella de Sant Mamet al 1987.
Casa aïllada situada a 1360m d'altitud, al serrat dels Sobirons.
El cos central consta de planta i dos pisos, a l'est dels quals es troba l'era, envoltada per les pallisses i el portal.
Cronologia -Època - Estil
Obra Popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Parcial

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic. Elements a preservar: estructura tipologica original exterior
reflectida a la composició de les façanes i volumetria.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Afores

X

397758.9

Y

4693630.1

Anes
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Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Cal Tresa
7604

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Casa de pagès forta tan en el cultiu de la terra com en la ramaderia.
Té la típica era interior d'una gran masia cerdana, amb àmplies quadres i pallers pel bestiar, essencialment vaques de llet eugues. Els
badius i pallisses estan recolzats sobre uns grans pilars de pedra i les seves obertures tenen brancals i llindes també de pedra.
La casa mira a migdia i està formada per planta baixa, dos pisos i golfes.
Els seus finestrals rectangulars són emmarcats per llindes i muntants de pedra. El balcó amb barana de ferro està enllosat.

Cronologia -Època - Estil
Obra Popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Parcial

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic. Elements a preservar: estructura tipologica original exterior
reflectida a la composició de les façanes i volumetria.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

399718.01

Y

4690968.95

Talló
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Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Cal Patanó - Antiga "Posada de Pere Sicart"
7607

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
L'actual propietari, descendent directe de Pere Sicart, que regentava en aquest edifici la primera posada que hi va haver a la vila.
Tal com diu una placa a la façana, aquí hi va residir en els mesos d'octubre i novembre de 1860 el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, el qual hi
va escriure la seva obra;La Cruz de Don Diablo.
Construcció entre mitgeres, de planta baixa i dos pisos, que respon a la tipologia dels habitatges de l'antic nucli urbà de Bellver.
Les obertures són posteriors a l'època de l'edificació i la planta baixa està molt transformada, així com el seu interior.

Cronologia -Època - Estil
XVIII - XIX. Obra popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Parcial

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic. Elements a preservar: estructura tipologica original exterior
reflectida a la composició i material de la façana a carrer.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Amargura, 8

X

399159.6

Y

4691650.2

Bellver de Cerdanya
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Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Casa de la Duana
7610

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Casa amb dues façanes fent cantonada al carrer de l'església i a la plaça 27 d'abril, abans Major.
Construcció de planta baixa i dos pisos.
La planta baixa és porticada amb dues arcades a cada façana. A la façana de la plaça Major, a la primera planta hi ha una obertura amb
balcó de llosa de pedra i barana de ferro i una finestra amb porticó.
A la segona planta presenta dues petites obertures coincidint amb l'eix de les obertures inferiors, emmarcades amb maó.
A la façana del carrer de l'Església hi ha una petita obertura a la primera planta. La porxada de la planta baixa permet una visió molt
interessant del carrer Maties Piu i Ubach que, gràcies al seu desnivell, ofereix una panoràmica paisatgística de fons.
Cronologia -Època - Estil
Obra popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Parcial

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic. Elements a preservar: estructura tipologica original exterior
reflectida a la composició de les façanes i volumetria.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Carrer de l'Església, 6

X

399110.8

Y

4691656.4

Bellver de Cerdanya
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Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Casa de la Vila
7612

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Edifici de planta baixa i dos pisos.
Dos arcs a la planta baixa conformen el porxo de la plaça. A la primera planta hi ha un balcó corregut amb dues obertures verticals.
A la segona planta s'observen dos balcons.
La façana és de composició simètrica. El ràfec és sostingut per tornapuntes de fusta i mènsules de pedra a la façana.
La coberta és a dues aigües feta de teula àrab.

Cronologia -Època - Estil
Època contemporània. Segle XIX. Obra popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Parcial

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic. Elements a preservar: estructura tipologica original exterior
reflectida a la composició de les façanes i volumetria.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Plaça Major 27 d'abril 12

X

399093.4

Y

4691665.8

Bellver de Cerdanya
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Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Casa de la Rectoria
7613

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Edifici fent cantonada a la plaça Major i davant l'església.
Consta de planta baixa, dos pisos i sota coberta.
Arcades de mig punt a la planta baixa.
Balcó de llosa de pedra semicircular, finestra i fornícula a la primera planta.
Balcó rectangular i finestra a la segona planta.
Important ràfec sostingut per tornapuntes de fusta a la façana i mènsules de pedra.
Cronologia -Època - Estil
XVIII. Obra popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Parcial

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic. Elements a preservar: estructura tipologica original exterior
reflectida a la composició de les façanes i volumetria.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Plaça 27 d'abril, 13

X

399195.50

Y

4691874.09

Bellver de Cerdanya
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Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Mas Ca l'Abascort
7624

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Construcció rural tradicional, amb totes les dependències del mas cerdà.
L'edifici principal està compost per planta baixa, dos plantes i sota coberta.
Coberta a dues aigües de teulada àrab. Envolten aquest edifici, totes les altres dependències corresponents al bestiar i a les bordes.

Cronologia -Època - Estil
Obra Popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Parcial

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic. Elements a preservar: estructura tipologica original exterior
reflectida a la composició de les façanes i volumetria.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Afores

X

401393.5

Y

4691020.0

Baltarga
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Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Mas de Cal Manxot
7636

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
El mas de "Cal Manxot" es un conjunt d'edificacions constituït per l'habitatge i la resta de dependències
dedicades als serveis agrícoles i ramaders.
L'edifici principal és una amplia torre quadrangular, en el centre del conjunt de planta baixa i tres pisos, adossades al qual es troben les
altres dependències.
Capella de la Marede déu del Roser Capella en ruïnes, de la que només resten dues parets i el petit campanar d'espadanya.

Cronologia -Època - Estil
Obra Popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Parcial

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic. Elements a preservar: estructura tipologica original exterior
reflectida a la composició de les façanes i volumetria.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Afores

X

395181.9

Y

4690763.1

Santa Eugènia de Nerellà

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

076

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Moli de Bor - La Central de Bor
44935

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
El Molí de Bor, o també conegut com la central de Bor.
L'edifici s'utilitza actualment com a habitatge particular.
Es manté encara l'antic rec que portava l'aigua fins el molí, tot i que l'antiga resclosa on es recollia aquesta aigua
va quedar molt malmesa pels aiguats de 1982.
Fins a aquesta data, encara es conservava l'antic "estampador" o pedra que feina la funció que canalitzar l'aigua del torrent cap el rec.
Es distingeixen a l'edifici 2 arcs de mig punt a través dels quals l'aigua accedia al cacau.
En aquest edifici, durant bona part del s.XX, s'hi generava corrent elèctric. Segons Esteve Vicente, fins a l'any 1957.
Cronologia -Època - Estil
XIX - XX. Obra popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Parcial

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic. Elements a preservar: estructura tipologica original exterior
reflectida a la composició de les façanes i volumetria.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Afores

X

400645

Y

4689701

Bor

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

077

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Ca les Monges

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Va ser la residència de les monges de la Sagrada Família, que es van instal·lar a Bellver cap a la fi del segle XIX i que durant quasi cent
anys van impartir l'ensenyament a les noies del poble. Després de la seva partença l'edifici va ser adquirit per l'Ajuntament, que el va
restaurar i habilitar com a sala d'exposicions. L'antic hort ha estat recondicionat com a jardí.

Cronologia -Època - Estil
XIX. Romànic

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Parcial

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic. Elements a preservar: estructura tipologica original exterior
reflectida a la composició de les façanes i volumetria.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Carrer de l'Església

X

399131.1

Y

4691671.4

Bellver de Cerdanya

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

078

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Cal Codolet

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Parcial

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic. Elements a preservar: estructura tipologica original exterior
reflectida a la composició de les façanes i volumetria.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Camí de Talltendre

X

4692654.1

Y

4692654.1

Bellver de Cerdanya

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

079

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Casa Baix l'Ingla

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció

Cronologia -Època - Estil
X - XI. Obra Popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Parcial

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic. Elements a preservar: estructura tipologica original exterior
reflectida a la composició de les façanes i volumetria.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Vall de l'Ingla

X

399712.4

Y

4686163.0

Ingla de Baix

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

080

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Casa d'Alt l'Ingla

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció

Cronologia -Època - Estil
1891. Obra Popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Parcial

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic. Elements a preservar: estructura tipologica original exterior
reflectida a la composició de les façanes i volumetria.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Vall de l'Ingla

X

399465.0

Y

4685823.6

Ingla de Baix

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

081

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

La Casanova

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció

Cronologia -Època - Estil
1982. Obra popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Parcial

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic. Elements a preservar: estructura tipologica original exterior
reflectida a la composició de les façanes i volumetria.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Afores

X

400959.9

Y

4690552.0

Bellver de Cerdanya

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

082

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Camí a la Font

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Ambiental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Obra civil. Camí. Lloc de transformació urbana. Valor sociocultural.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

Sense dades

Y

Sense dades

Pedra

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

083

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Camí de la Bastida

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Ambiental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Obra civil. Camí. Lloc de transformació urbana. Valor sociocultural.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Camí Bastida

X

397889.65

Y

4695260.49

Talltendre

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

084

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Font de Can Pelosa

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Bé del patrimoni sociocultural ‐ etnològic del municipi, indret d’interès sociocultural de la memòria històrica.
Així mateix forma part del patrimoni paisatgístic ja que configura una zona, el valor de la qual és el resultat de la humanització de l’entorn ,
fruit de la interacció dinàmica entre els factors naturals (hidrografia) i els humans.

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Ambiental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Font. Lloc de transformació urbana. Valor sociocultural.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

Sense dades

Y

Sense dades

Bor

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

085

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Font de Dalt

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Bé del patrimoni sociocultural ‐ etnològic del municipi, indret d’interès sociocultural de la memòria històrica.
Així mateix forma part del patrimoni paisatgístic ja que configura una zona, el valor de la qual és el resultat de la humanització de l’entorn ,
fruit de la interacció dinàmica entre els factors naturals (hidrografia) i els humans.

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Ambiental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Font. Lloc de transformació urbana. Valor sociocultural.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Carrer Pedrallo

X

396640.0

Y

4689313.0

Nas

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

086

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Font de la Balma o de Baix

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Bé del patrimoni sociocultural ‐ etnològic del municipi, indret d’interès sociocultural de la memòria històrica.
Així mateix forma part del patrimoni paisatgístic ja que configura una zona, el valor de la qual és el resultat de la humanització de l’entorn ,
fruit de la interacció dinàmica entre els factors naturals (hidrografia) i els humans.

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Ambiental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Font. Lloc de transformació urbana. Valor sociocultural.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Camí de Nas a Cortariu

X

396596.3

Y

4689097.5

Nas

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

087

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Font de la Farga

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Bé del patrimoni sociocultural ‐ etnològic del municipi, indret d’interès sociocultural de la memòria històrica.
Així mateix forma part del patrimoni paisatgístic ja que configura una zona, el valor de la qual és el resultat de la humanització de l’entorn ,
fruit de la interacció dinàmica entre els factors naturals (hidrografia) i els humans.

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Ambiental

Nivell de protecció

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Font. Lloc de transformació urbana. Valor sociocultural.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

399971.60

Y

4691762.79

Bellver de Cerdanya

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

088

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Font de l'Ingla

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Bé del patrimoni sociocultural ‐ etnològic del municipi, indret d’interès sociocultural de la memòria històrica.
Així mateix forma part del patrimoni paisatgístic ja que configura una zona, el valor de la qual és el resultat de la humanització de l’entorn ,
fruit de la interacció dinàmica entre els factors naturals (hidrografia) i els humans.

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Ambiental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Font. Lloc de transformació urbana. Valor sociocultural.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

399631.60

Y

4686145.60

Ingla de Baix

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

089

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Font de Misserpi

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Bé del patrimoni sociocultural ‐ etnològic del municipi, indret d’interès sociocultural de la memòria històrica.
Així mateix forma part del patrimoni paisatgístic ja que configura una zona, el valor de la qual és el resultat de la humanització de l’entorn ,
fruit de la interacció dinàmica entre els factors naturals (hidrografia) i els humans.

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Ambiental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Font. Lloc de transformació urbana. Valor sociocultural.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

399722.0

Y

4689460.0

Misserpi

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

090

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Font de Pedra

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Bé del patrimoni sociocultural ‐ etnològic del municipi, indret d’interès sociocultural de la memòria històrica.
Així mateix forma part del patrimoni paisatgístic ja que configura una zona, el valor de la qual és el resultat de la humanització de l’entorn ,
fruit de la interacció dinàmica entre els factors naturals (hidrografia) i els humans.

Cronologia -Època - Estil
XII - XVI - XVIII. . Obra popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Ambiental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Font. Lloc de transformació urbana. Valor sociocultural.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

402135

Y

4688856

Pedra

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

091

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Font de Talltendre

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Bé del patrimoni sociocultural ‐ etnològic del municipi, indret d’interès sociocultural de la memòria històrica.
Així mateix forma part del patrimoni paisatgístic ja que configura una zona, el valor de la qual és el resultat de la humanització de l’entorn ,
fruit de la interacció dinàmica entre els factors naturals (hidrografia) i els humans.

Cronologia -Època - Estil
1879

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Ambiental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Font. Lloc de transformació urbana. Valor sociocultural.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Sota el poble, entre horts

X

Sense dades

Y

Sense dades

Talltendre

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

092

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Font del Boix

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Bé del patrimoni sociocultural ‐ etnològic del municipi, indret d’interès sociocultural de la memòria històrica.
Així mateix forma part del patrimoni paisatgístic ja que configura una zona, el valor de la qual és el resultat de la humanització de l’entorn ,
fruit de la interacció dinàmica entre els factors naturals (hidrografia) i els humans.

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Ambiental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Font. Lloc de transformació urbana. Valor sociocultural.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Camí de Pi a Cortariu

X

397409.2

Y

4688852.0

Cortariu

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

093

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Font del Camí a Èller

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Bé del patrimoni sociocultural ‐ etnològic del municipi, indret d’interès sociocultural de la memòria històrica.
Així mateix forma part del patrimoni paisatgístic ja que configura una zona, el valor de la qual és el resultat de la humanització de l’entorn ,
fruit de la interacció dinàmica entre els factors naturals (hidrografia) i els humans.

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Ambiental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Font. Lloc de transformació urbana. Valor sociocultural.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Entrada poble

X

401143

Y

4696185

Cortàs

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

094

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Font del Capellà

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Bé del patrimoni sociocultural ‐ etnològic del municipi, indret d’interès sociocultural de la memòria històrica.
Així mateix forma part del patrimoni paisatgístic ja que configura una zona, el valor de la qual és el resultat de la humanització de l’entorn ,
fruit de la interacció dinàmica entre els factors naturals (hidrografia) i els humans.

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Ambiental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Font. Lloc de transformació urbana. Valor sociocultural.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

399845.5

Y

4687080.5

Ingla de Baix

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

095

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Font del Mig

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Bé del patrimoni sociocultural ‐ etnològic del municipi, indret d’interès sociocultural de la memòria històrica.
Així mateix forma part del patrimoni paisatgístic ja que configura una zona, el valor de la qual és el resultat de la humanització de l’entorn ,
fruit de la interacció dinàmica entre els factors naturals (hidrografia) i els humans.

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Ambiental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Font. Lloc de transformació urbana. Valor sociocultural.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Camí de Nas a Cortariu

X

396646

Y

4689431

Nas

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

096

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Font d'Èller

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Bé del patrimoni sociocultural ‐ etnològic del municipi, indret d’interès sociocultural de la memòria històrica.
Així mateix forma part del patrimoni paisatgístic ja que configura una zona, el valor de la qual és el resultat de la humanització de l’entorn ,
fruit de la interacció dinàmica entre els factors naturals (hidrografia) i els humans.

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Ambiental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Font. Lloc de transformació urbana. Valor sociocultural.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Entrada poble

X

400609.0

Y

4696660.6

Èller

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

097

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Font dels Cucs

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Bé del patrimoni sociocultural ‐ etnològic del municipi, indret d’interès sociocultural de la memòria històrica.
Així mateix forma part del patrimoni paisatgístic ja que configura una zona, el valor de la qual és el resultat de la humanització de l’entorn ,
fruit de la interacció dinàmica entre els factors naturals (hidrografia) i els humans.

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Ambiental

Nivell de protecció

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Font. Lloc de transformació urbana. Valor sociocultural.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

398844.0

Y

4691512.0

Bellver de Cerdanya

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

098

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Font d'Olià

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
La Font d'Olià és una font de pedra històrica del nucli d'Olià, a l'antic camí de Santa Eugènia, adjacent al Carrer del Pedró. Antigament
contenia un safareig on els veïns i les veïnes d'Olià hi rentaven la roba. A la vora d'aquest safareig hi havien quatre piques de diferents
mides, on també, hi portaven el bestiar a beure. Aquest conjunt també contenia una font d'on sortia aigua fresca i natural provinent de la
muntanya. Avui dia encara s'aprecien dues piques de pedra, a peu de terra i darrere un mur de pedra.

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Ambiental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Font. Lloc de transformació urbana. Valor sociocultural.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Antic camí de Santa Eugènia

X

396535

Y

4690231

Olià
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Font d'Ordèn

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Bé del patrimoni sociocultural ‐ etnològic del municipi, indret d’interès sociocultural de la memòria històrica.
Així mateix forma part del patrimoni paisatgístic ja que configura una zona, el valor de la qual és el resultat de la humanització de l’entorn ,
fruit de la interacció dinàmica entre els factors naturals (hidrografia) i els humans.

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Ambiental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Font. Lloc de transformació urbana. Valor sociocultural.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

399067.95

Y

4695013.72

Ordèn
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Font Santa

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Bé del patrimoni sociocultural ‐ etnològic del municipi, indret d’interès sociocultural de la memòria històrica.
Així mateix forma part del patrimoni paisatgístic ja que configura una zona, el valor de la qual és el resultat de la humanització de l’entorn ,
fruit de la interacció dinàmica entre els factors naturals (hidrografia) i els humans.

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Ambiental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Font. Lloc de transformació urbana. Valor sociocultural.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Carretera de Cortàs a Èller

X

401455.5

Y

4694793.0

Cortàs
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Font Tedres

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Bé del patrimoni sociocultural ‐ etnològic del municipi, indret d’interès sociocultural de la memòria històrica.
Així mateix forma part del patrimoni paisatgístic ja que configura una zona, el valor de la qual és el resultat de la humanització de l’entorn ,
fruit de la interacció dinàmica entre els factors naturals (hidrografia) i els humans.

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Ambiental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Element. Font. Lloc de transformació urbana. Valor sociocultural.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Sortida poble a 1 km direcció a Èller

X

401489.5

Y

4695125.0

Cortàs
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102 Dispensari mèdic municipal. Torre "Sant Josep"
7616

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Edifici residencial del 1924 que actualment fa funcions de centre mèdic. És un edifici aïllat de notables dimensions (amb planta baixa i dos
pisos d'alçada). El segon pis té la planta de creu, del centre de la qual emergeix una torre-mirador tancada amb barana de balustres, a
manera de cimbori, amb coberta de forma piramidal. Les cobertes són de pissarra, amb el ràfec sostingut amb grans cartel·les. Les
cantoneres i l'emmarcament de les obertures s'ornamenten imitant carreus de pedra. Hi ha una doble balconada que serveix de porxo
davant l'entrada principal.
Les cobertes dels quatre braços de la creu són a dues aigües. A la façana del primer pis hi ha una balustrada. Al pis superior hi ha un balcó
amb baranes de ferro.
Cronologia -Època - Estil
XX Inici (1924). Noucentisme

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Documental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Plaça de Sant Roc

X

399376.8

Y

4691650.6

Bellver de Cerdanya
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Cases del camí de Talló
7618

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Les sis vivendes unifamiliars, que foren projectades per a un mateix client, s'alineen en filera al llarg del Camí de Talló. Tenen unes
dimensions similars tant en l'espai intern com en els exteriors. Això no obstant, s'individualitzarà en la seriació i cada unitat arquitectònica
tindrà el seu propi estil.
Josep Maria o Josep Maria Sostres Maluquer ( Seu d'Urgell, 1915 - Barcelona, 1983) Arquitecte format a Barcelona. Va ser cofundador i
membre del Grup R.
A finals de la dècada de 1940 va projectar les seves primeres construccions, entre les quals cal esmentar les cases de camp del Camí de
Talló, a Bellver.
Cronologia -Època - Estil
XX Mitjan (1948). Josep Mª Sostres - Arquitecte

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Documental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Camí de Talló

X

399237

Y

4691312

Bellver de Cerdanya

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya
Catàleg de béns a protegir

104

Aprovació provisional_ Desembre de 2018

Casa Elies
7619

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Reforma i ampliació d'una masia intentant seguir una continuïtat en relació a l'edifici preexistent.
S'utilitza en la seva totalitat el forjat del primer pis i s'incorporen dos cossos nous edificats sobre la coberta originària.
S'allarguen les ales de la coberta i això fa que es formin uns porxos a banda i banda de la casa, de planta rectangular.
A la façana principal hi ha unes escales amb baranes de fusta i un emporxat amb dos grans arcs de pedra.

Cronologia -Època - Estil
XX Mitjan (1948). Obra Popular

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Documental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
carrer de Talló

X

399183.9

Y

4691348.9

Bellver de Cerdanya
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Casa Tibau
7620

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
La planta de l'edifici consisteix en un cos paral·lelepipèdic de dos pisos d'alçada amb diversos cossos de mida més petita que l'envolten.
S'hi compatibilitza el consultori mèdic del propietari i metge amb la vivenda privada.
A la planta baixa hi ha l'accés a la casa, un despatx, el consultori i altres serveis.
Al primer pis s'hi desenvolupa la vivenda. L'escala és d'un sol tram centrada en la composició espacial del paral·lelepípede. A l'exterior hi
ha un porxo d'accés.

Cronologia -Època - Estil
XX Mitjan (1952). Darreres tendències Grup R

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Documental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Avinguda Pere Elias 13

X

399219.0

Y

4691395.6

Bellver de Cerdanya
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Casa Josep Mª Sostres

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Josep Maria o Josep Maria Sostres Maluquer ( Seu d'Urgell, 1915 - Barcelona, 1983) Arquitecte format a Barcelona. Va ser cofundador i
membre del Grup R, que va contribuir a la renovació de l'arquitectura espanyola de la postguerra. Va experimentar, en una primera etapa,
amb materials naturals i elements tradicionals en projectes com la Casa Elías (Bellver de Cerdanya, 1946), la Casa Cusí (Seu d'Urgell, 1952)
i l'hotel María Victoria (Puigcerdà, 1952). A partir de finals dels anys cinquanta va desenvolupar un estil plenament modern, influït pel
neoplasticisme, en obres com la Casa Agustí (Sitges, 1953-1955), la Casa Iranzo (Esplugues de Llobregat, 1957) i la reforma de l'edifici del
diari el Noticiero Universal (Barcelona, 1963-1965). Va rebre el Premi Nacional d'Arquitectura el 1972.
Cronologia -Època - Estil
1948. Josep Mª Sostres - Arquitecte

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Documental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Avinguda Pere Elias

X

399233.3

Y

4691312.3

Bellver de Cerdanya
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Casa Josep Mª Sostres II

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Josep Maria o Josep Maria Sostres Maluquer ( Seu d'Urgell, 1915 - Barcelona, 1983) Arquitecte format a Barcelona. Va ser cofundador i
membre del Grup R, que va contribuir a la renovació de l'arquitectura espanyola de la postguerra. Va experimentar, en una primera etapa,
amb materials naturals i elements tradicionals en projectes com la Casa Elías (Bellver de Cerdanya, 1946), la Casa Cusí (Seu d'Urgell, 1952)
i l'hotel María Victoria (Puigcerdà, 1952). A partir de finals dels anys cinquanta va desenvolupar un estil plenament modern, influït pel
neoplasticisme, en obres com la Casa Agustí (Sitges, 1953-1955), la Casa Iranzo (Esplugues de Llobregat, 1957) i la reforma de l'edifici del
diari el Noticiero Universal (Barcelona, 1963-1965). Va rebre el Premi Nacional d'Arquitectura el 1972.
Cronologia -Època - Estil
1948. Josep Mª Sostres - Arquitecte

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Documental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Avinguda Pere Elias

X

399244.0

Y

4691275.2

Bellver de Cerdanya
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El Polvorín

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Documental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Afores

X

398609.55

Y

4692459.19

Bellver de Cerdanya
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El Sequer de Pinyes

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
L’edifici conegut com a “Sequer de les Pinyes” de Bellver de Cerdanya es va construir l’any 1953. Es construeix gràcies a que el
“Patrimonio Forestal del Estado” (actual ICONA) escull a Bellver de Cerdanya com el lloc ideal per ubicar un dels pocs sequers de pinyes
alimentat amb calor artificial de l’Estat.
L’activitat inicial de Sequer de les Pinyes, que s’hi va desenvolupar durant mig segle, han conservat l’edifici principal amb bon estat.
Encara s’hi manté la maquinària original, que vista amb els ulls de la tècnica actual la converteix en una atractiva relíquia industrial.

Cronologia -Època - Estil
Segle XX

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Documental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

399271.9

Y

4692120.1

Bellver de Cerdanya
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Escola d' Eller

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Qualificació urbanística: Equipament en sòl urbà consolidat

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Documental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)

X

400707.15

Y

4696741

Èller
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Escola de Bor

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Qualificació urbanística: Equipament en sòl urbà consolidat

Cronologia -Època - Estil
1932-33. Josep Mª Sostres - Arquitecte

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Documental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Bellver, 7

X

401389

Y

4688941

Bor
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Escola d'Ordèn

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
Qualificació urbanística: Equipament en sòl urbà consolidat

Cronologia -Època - Estil

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Documental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Camí Ordén

X

399088.30

Y

4695104.84

Ordèn
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L' Estudi

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció

Descripció
L'Estudi (1931 - entre 1964 i 1966) fou un antic col·legi localitzat a l'entitat de població d'Olià, que pertany al municipi de Bellver de
Cerdanya.Fou un col·legi dels tres pobles germans (Olià, Nas i Santa Eugènia de Nerellà). L'edifici és localitzat a l'entrada del poble d'Olià.
És un edifici rectangular de dues plantes, en bon estat de conservació construït amb totxana, arrebossat i pintat, pel que respecta la
teulada s'ha utilitzat teula àrab. A la primera planta s'hi donava classe, era una aula única. A la planta superior hi havia l'allotjament del
professor/a.

Cronologia -Època - Estil
1931-34

Catalogació POUM
Protecció

Protecció arquitectònica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Documental

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Immoble. Valor arquitectònic.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Pedró- Olia 1. Camí de Sta. Eugènia

X

396377.8

Y

4690026.3

Olià

−

Protecció geològica


BPU
115. Geòtop 135 - Miocè del camp d'en Mixela
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Geòtop 135 - Miocè del camp d'en Mixela

Núm. registre Inventari Departament de Cultura:
Règim Jurídic i Protecció
Bé d'interès natural

Descripció
El rebliment miocè de la fossa de la Cerdanya inclou una sèrie de sediments lutítics grisos que enregistren el desenvolupament d’un llac
profund en l’extrem sud de la depressió. En aquests sediments es freqüent trobar-hi restes de egetals molt ben preservades (principalment
fulles) i nòduls d’anapaïta, un fosfat que, sota la forma de geodes, només es troba a la Cerdanya i en molt poques altres contrades del món.
Aquests sediments amb fulles i fosfats, a la Cerdanya, només afloren ocasionalment en petits afloraments situats enmig dels prats que
envolten pel sud el poble de Bellver de Cerdanya i han estat molt explotats per col·leccionistes de minerals i aficionats a la Paleontologia.
De tot aquest conjunt d’afloraments, destaquen per la seva qualitat i dimensions els situats en el torrent de Vilella en l’indret anomenat
Camp d’en Mixela.
Cal tenir en compte les indicacions recollides al document "Fitxa de diagnosi i d'impactes, amenaces i mesures per a la conservació de
l'espai d'interès geolòlic" consultable a link següent:
http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/inventari_despais_dinteres_geologic/consu
lta_de_les_fitxes_descriptives_dels_eig/
Cronologia -Època - Estil
Miocè, entre 10 i 7 milions d'anys

Catalogació POUM
Protecció

Protecció paleontològica

Categoria

BPU

Nivell de protecció

Integral

Entorn de protecció

Valor de l'element que es protegeix

Geòtop. Valor Natural.

Coordenades UTM (sistema de referència ETRS89)
Carretera de Bellver a Pi

X

Sense dades

Y

Sense dades

Pi

