
 
 
MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA  Curs 2017/2018 
 
C/ Joanot Martorell, 15 
43480 Vila-seca 
Tel. 977558751 
Adreça electrònica:  sdgeografia@urv.cat 

http://www.urv.cat/dgeo 
 
Dr. José Ignacio Muro Morales, director. 
Dra. Yolanda Pérez Albert, secretària. 
 
Rendició de comptes i direcció estratègica i de govern 
La memòria que us presentem resumeix l’activitat docent i de recerca realitzada per 
professors, investigadors, becaris i personal d’administració i serveis del 
Departament de Geografia. Aquest document vol ser una rendició de comptes amb 

el recull de les accions, tasques i resultats de la docència, la recerca i la transferència 
universitària. Al final d’aquesta memòria trobareu els principals punts de la gestió 
econòmica de l’exercici 2017, amb els pressupost assignat i els recursos derivats del 
contracte programa, del doctorat, del foment a la recerca i dels investigadors actius.  

 

1. Plantilla 

El Departament de Geografia està format per 40 persones de Personal Docent i 
Investigador i 3 persones de Personal d’Administració i Serveis. 
 
1.1 Professorat per categories 

Tal i com s’ha mencionat, el nombre de docents i investigadors sumen 40 persones, 
dels quals 21 tenen el títol de doctor i 16 ho són a temps complet: un catedràtic, cinc 
titulars d’universitat, sis professors agregats, un professor lector, tres investigadors 

predoctorals en formació. En el cas dels contractes a temps parcial, formen part del 
departament i del personal docent i investigador un catedràtic emèrit i quatre 
investigadors postdoctorals i 19 professors associats (4 amb el títol de doctor).  
 

A la Taula 1a, 1b i 1c es mostra una distribució del personal acadèmic per categories, 
segons el nivell acadèmic i si el contracte és a temps complet o parcial. El personal 
docent contractat a temps parcial és el grup més nombrós, el 60,0% del total de 
professorat del departament (la categoria de professor associat representa per sí sola 

el 47,55 del total del PDI). En relació al sexe, hi ha un clar predomini dels homes, 
són el 82,5 % del total del PDI. Per últim, el 52,5% del professorat és doctor. 
 

Categoria Dones Homes Total general 

Catedràtic d'Universitat   1 1 

Investigador Postdoctoral 2 2 4 

Investigador Predoctoral en formació 1 2 3 

Professor associat 3 16 19 

Professorat Agregat 1 5 6 

Professorat Emèrit   1 1 

Professorat  Lector   1 1 

Titular d'Universitat 2 3 5 

Total general 9 31 40 
Taula 1a. Distribució del Personal Docent i Investigador al Departament de Geografia segons categoria, 2018.  
Font: Elaboració pròpia.  
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Grau acadèmic Dones Homes Total general 

Doctors 6 15 21 

No doctors 3 16 19 

Total general 9 31 40 
Taula 1b. Distribució del Personal Docent i Investigador al Departament de Geografia segons grau acadèmic i sexe, 
2018.  
Font: Elaboració pròpia.  
 

Tipus contracte Dones Homes Total general 

Temps complet 4 12 16 

Temps parcial 5 19 24 

Total general 9 31 40 
Taula 1c. Distribució del Personal Docent i Investigador al Departament de Geografia, 2017.  
Font: Elaboració pròpia.  
 

1.2 PAS adscrit al departament 

La seu administrativa del departament és al Campus Vila-seca. El personal 
d’administració i serveis està format per una responsable administrativa de la 
secretaria, un tècnic de suport a la recerca i un tècnic de suport a la docència a temps 
parcial. 

 
Nom Règim Jurídic Empleat Grup Empleat Nivell Plaça 

Andreu Bertran, Jordi Laboral I 1 

Fornos Español, Cristina Funcionari C1 18 

Maixé Vicens, José* Laboral III 3 
*Vinculat al Dept. d’Enginyeria Mecànica 

Taula 2. Distribució del Personal d’Administració i Serveis al Departament de Geografia, 2018.  
Font: Elaboració pròpia.  

 

2. Docència assignada 

Pel que fa a la docència, els professors del Departament de Geografia imparteixen classes a 4 
graus i 7 màsters en 7 facultats o escoles. El total de càrrega docent és de 441,21 crèdits dels 
quals 22,75 corresponen a tutorització de Tesis Doctorals del PD Turisme i Oci i 6,00 al PD Ciutat, 

Territori i Planificació Sostenible (Taula 3). 
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Ensenyament Crèdits 

Grau en Geografia i Ordenació del Territori 209,00 

Grau en Turisme 70,36 

Màster en Anàlisi i Gestió del Territori: Planificació, Governança i Lideratge 
Territorial 

43,00 

Màster universitari en Gestió de Destinacions Turístiques 24,30 

Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundaria Obligatòria i 

Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 

20,70 

PD Turisme i Oci (Tutorització de tesis doctorals) 22,75 

Grau en Història  15,00 

Màster Erasmus Mundus en Innovació en Enoturisme (WINTOUR) 15,60 

Grau en Arquitectura 4,00 

Màster Interuniversitari en Dret Ambiental 3,00 

Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 6,00 

Màster en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica 1,50 

Programa de Doctorat en Ciutat, Territori i Planificació Sostenible 6,00 

Total 441,21 
Taula 3, Càrrega docent per ensenyaments, del Personal Docent i Investigador al Departament de Geografia, 2017,  
Font: Elaboració pròpia,  
 

Atès que el departament no té la suficient capacitat docent, els professors tutors de tesis 
no veuen reflectida aquesta activitat al seu POA. Per altra banda, els crèdits corresponents 
als càrrecs de responsabilitat dins del Departament de Geografia són 78 crèdits, un 17 % de 
la càrrega docent. 
 
 
3. Recerca 

El nombre de professors del Departament de Geografia amb la condició d’investigador actiu és 
de 13, el total dels que hi poden aspirar a ser-ho. El conjunt del personal investigador pertany al 
Grup de Recerca Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) i al Grup de Recerca Centre en 

Canvi Climàtic (C3), considerats per la Generalitat de Catalunya com grups de recerca 
consolidats. 

 
El Grup de Recerca Centre en Canvi Climàtic (C3) desenvolupa accions i projectes de recerca 
d’abast internacional, i els seus resultats es donen a conèixer en publicacions periòdiques, 

monografies i fòrums nacionals i internacionals, amb una amplia visibilitat entre la comunitat 
científica (http://www,c3,urv,cat/). Entre les tasques desenvolupades pel seus investigadors 

ressalten els treballs de transferència, assessoria científica i tècnica i formació especialitzada en 
centres internacionals. Els objectius del Centre en Canvi Climàtic destaquen la gestió i el rescat 
de bases de dades climàtiques, la homogeneïtzació de les sèries climàtiques, el 

desenvolupament i organització de xarxes de referència, així com l’estudi dels riscos climàtics.  
 
El Grup de Recerca Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) estudia els impactes de les 

activitats turístiques i recreatives en els paisatges i com aquestes accions generen noves formes 
de desenvolupament a escala local, regional, nacional i internacional. En les seves recerques 

s’apliquen eines i tècniques d’anàlisi geogràfica amb l’objectiu de comprendre els processos 
territorials a diferents escales. El GRATET desenvolupa projectes transferència relacionats amb 
la planificació territorial, la sostenibilitat i el desenvolupament local i regional. Els resultats de la 
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seva recerca mostren una important visibilitat científica, mercès als resultats dels projectes de 
recerca competitius (moveturproject.org/ i geografia.urv.cat/recerca/spatium/). 

 
Les xifres de la recerca produïda per professors i investigadors del Departament de Geografia 

del curs 2017-2018 es mostra a la Taula 4. 
 

Projectes i publicacions Fins 2016    2017-2018 Totals 

Grups consolidats 2 2 2 

Ajuts a la recerca 135 7 142 

Ajuts a grups reconeguts 13 2 15 

Projectes europeus 11 1 12 

Projectes de recerca 24 3 27 

Publicacions en revistes 460 38 498 

Tesis 116 5 121 

Publicacions en revistes indexades 103 22 125 
Taula 4: La recerca del Departament de Geografia, Curs 2017-2018,  
Font: Gestió de la Recerca (URV), Resum per Departament de Geografia. 
https://webgrec,urv,es/cgi-bin/DADREC/crcx1,cgi 
 
Les publicacions incorporades en l’aplicació del GREC referents al període 2017-2018 han estat 
38. A més a més cal sumar un nombre important de contribucions a congressos nacionals i 

internacionals. 
 

Els dos grups de recerca adscrits al departament, GRATET i C3, gaudeixen de la distinció de grups 
consolidats. En aquest període els ajuts a la recerca competitius han estat 3, un d’europeu i dos 
de nacionals. Per altra banda, els projectes europeus amb els títols Uncertainties in Ensembles 

of Regional Re-Analyses (UERRA), European Research Area for Climate Services i Integrated 
approach for the development across Europe of user oriented climate indicators for GFCS high-
priority sector: agriculture, disaster risk reduction, energy, health, water and tourism (INDECIS) 

es desenvolupen sota la responsabilitat de la Dra. M. Brunet i del Dr. Enric Aguilar. En aquest 
últim també participen investigadors del Grup de Recerca GRATET. 

 
Els projectes de recerca nacionals i que impliquen a un bon nombre d’investigadors del 
departament són dos: Análisis del papel de las políticas territoriales en la gestión de los destinos 

turísticos en la época de las movilidades (POLITUR), amb el Dr. Salvador Anton com investigador 
principal; i El paisaje como valor colectivo. Análisis de su significado, usos y percepción social 
(CHORA), amb la Dra. Yolanda Pérez com investigadora principal. 
 
 
4. Tercera missió 

En relació a les activitats de divulgació de caràcter científic els professors del departament han 
impartit diverses conferències a secundària i un taller participatiu. Amb la col·laboració de la 
Facultat de Turisme i Geografia, el Col·legi de Geògrafs i l’Asociación de Geógrafos Españoles  

s’ha realitzat la fase local i la fase estatal de les Olimpíades de Geografia. Aquesta última ha 
acollit 53 alumnes de segon de batxillerat de 14 comunitats autònomes 
(http://diaridigital.urv.cat/53-alumnes-estat-participen-olimpiada-geografia-urv/). 

 
Pel que fa a les activitats de transferència de tecnologia i coneixement, els professors han 

participat en 18 contractes i/o convenis de col·laboració. L’import total de la facturació es de 
gairebé 270.511,43 euros (veure Taula 5). 

https://webgrec.urv.es/cgi-bin/DADREC/crcx1.cgi
http://diaridigital.urv.cat/53-alumnes-estat-participen-olimpiada-geografia-urv/
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Taula 5: Activitats de transferència de tecnologia i coneixement, 2017-2018  
Font: Pacte de dedicació del Departament de Geografia, 2017-2018 
 
5. Economia 
El pressupost docent del departament a l’exercici 2017 ha estat de 24.321,85 euros, 

superior al de l’exercici anterior. Les despeses finals han arribat a 17.003,71 euros, 
generant 7.318,14 euros de romanents (veure taula 6). D’aquesta despesa, cal 
comentar que: 1) aquest any s’ha reservat el total del pressupost de capítol VI, 
inventariable, per tal realitzar una inversió de renovació d’equipament docent a 

l’exercici següent; 2) el 32,35% de la despesa correspon a pagaments de les sortides 
d’un dia de diferents matèries de grau i màster i al desenvolupament de l’assignatura 
de Treball de Camp; 3) quasi bé una quarta part de la despesa (24,26%), es destina 
al finançament de la telefonia i als treballs de fotocòpies i impressions; 4) el 26,21% 

s’ha destinat a la promoció dels ensenyaments, quantitat que es veu incrementada 
si es té en compte despeses complementàries com sobres o fotocòpies. 
 

CONCEPTE 
 

Pressupost 
corrent 

Contracte 
Programa 

Doctorat Foment de 
la recerca 

Investigador 
Actiu 

Total 
general 

Pressupost total* 24.321,85 2.338,29 9.712,19 65.271,40 36,086,65 137.730,38 

Despeses totals 17.003,71 0,00 3,307,53 35.452,95 16.183,84 71.948,03 

I Personal i becaris   
  

28.177,23 16.183,84 44.361,07 

II Despesa corrent 17.003,71 
 

3.307,53 7.275,72 
 

27.585,96 

VI Inventariable           0,00 

Romanent final d'any 7.318,14 2.338,29 6.404,66 29.818,45 19,902,81** 65.782,35 

* Pressupost total = Pressupost inicial + Incorporació romanents any anterior + Altres modificacions 

** Aplicades dues reserves de crèdit: 1.235,70€ per beques de col·laboració per IA i 11.954,25€ per beques de màster 

Taula 6: Pressupost del Departament de Geografia, 2017.  
Font: Gestió de la Recerca (URV), Resum per Departament de Geografia.  
 
Investigador actiu 

El total de pressupost d’Investigador Actiu de l’exercici 2017 va ser de 36.086,65 
euros, més elevat que l’any 2016 (34,048,37 euros). Un total de 16.183,84 euros ha 
estat destinat a beques d’assistents docents de màsters (Màster en Gestió i Anàlisi 

del Territori: planificació, governança i lideratge territorial i Màster en Gestió de les 
destinacions turístiques) el que suposa gairebé el 44,8% del total del pressupost. 
L’altra partida que cal esmentar és la destinada a activitats de foment de la recerca 
(veure taula 6). 

 

6. Valoració general 
La reforma administrativa als àmbits de gestió de la universitat va reduir el personal 

d’administració i serveis, però la càrrega de feina derivada dels diferents processos 
de la gestió administrativa no s’ha reduït. Per aquesta raó, els esforços 
obligatòriament s’han de concentrar en aquelles tasques de caràcter bàsic. A més, 
una de les conseqüències de la reestructuració administrativa ha estat el 

desplaçament de la gestió d’un dels àmbits propis dels departaments, com és el 
doctorat.  
 

 
Asse/Consult Congressos Cursos in 

Company 

Divulgació 

Científica 

Especialista 

Universitari 

R+D Recerca 

Aplicada 

Study 

Abroad 

Total 

general 

Número 4 1 1 1 2 4 2 1 16 

Import 
facturat 

67775 6165,83 0 0 14650 109598,89 69371,71 2950 270511,43 
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Els recursos econòmics derivats dels pressupost docent són suficients per al dia a 
dia, però insuficients per plantejar iniciatives estratègiques, més enllà d’atendre al 

manteniment de l’equipament docent propi o del seu cofinançament. Per altra banda, 
l’esforç sostingut de recerca del PDI als últims anys està donant fruits molt positius 
i, en el àmbit docent, val a dir que al llarg d’aquest curs s’han aprovat dos nous graus 
(Gestió en Turisme i Hoteleria i Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat), s’ha 

implantat un nou màster en Gestió de Destinacions Turístiques i s’ha dissenyat un de 
nou de Gestió d’Àrees de Muntanya.  
 
En relació a la càrrega docent i de gestió hem de fer notar una pressió important del 

treball docent i de gestió sobre el personal del departament. Una part majoritària 
dels professors a temps complet, permanents i no permanents, acumulen molts 
càrrec de gestió i alguns d’aquest compatibilitzen més d’un. Una situació derivada de 
la pròpia dimensió del departament amb una estructura de plantilla equilibrada.  

 
Aquesta situació d’estrès sobre el pressupost i sobre el personal del Departament 
(tant PAS com PDI), no és sostenible en el temps. 
 


