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Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova la supressió del la Unitat 
Predepartamental de Geografia i la creació del Departament de Geografia 
 

INTRODUCCIÓ  
Aquesta memòria pretén mostrar la viabilitat de la creació del Departament de Geografia. El 

document consta de tres apartats: el primer tracta el marc legal que regula aquest procés i els 
antecedents, el segon concreta la justificació del canvi proposat i, el tercer destaca que la creació del 
Departament no ha de comportar cap dotació econòmica afegida. Finalment s’hi afegeix la reglamentació 
del nou Departament. 
 

1. MARC LEGAL I ANTECEDENTS  
El marc legal per a la creació de departaments procedeix de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, 

aprovat pel Claustre el 9 d’abril de 2003 (Decret 202/2003, de 26 d’agost, DOGC 3963, de 8 de 
setembre de 2003). L'Estatut de la Universitat  de la seva banda es fonamenta en la Llei orgànica 
d’universitats (LOU) 6/2001, de 21 de desembre, i en la Llei d’universitats de Catalunya (LLUC) 1/2003, 
de 19 de febrer. La Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, modifica la Llei orgànica d’Universitats 6/2001, 
de 21 de desembre. En concret, en relació amb els departaments, la Llei orgànica 4/2007 diu a l’article 
9.2 que “la creació, modificació i supressió de departaments correspon a la universitat, d’acord amb els 
seus estatuts”. 

 El departaments són regulats al capítol 2 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili (articles 11 a 
17). Els consells de departaments es regulen dins de la secció 1 del capítol 5 (articles 58 i 59), i les 
funcions del director/directora de departament i del secretari/secretària són regulades al capítol 7, secció 
1 (articles 71, 72 i 73). 

 D'acord amb aquestes disposicions reglamentàries, el professoat de la Unitat Predepartamental de 
Geografia en reunió feta el 20 de febrer de 2006 van decidir demanar la creació de la Unitat 
Predepartamental de Geografia acollint-se a l’article 15.2 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, que 
diu: “La iniciativa per crear, modificar, agrupar o suprimir departaments pot sorgir del mateix Consell de 
Govern, del rector o rectora, dels departaments i del professorat relacionat amb l’àrea o àrees de 
coneixement de què es tracti”. 

El Consell de Govern de la Universitat va aprovar la creació de la Unitat Predepartamental de 
Geografia el 19 d’abril del 2006 i posteriorment (18 de juliol de 2006), la constitució de la Comissió 
Gestora de la Unitat Predepartamental de Geografia. Des de aquesta data, la Unitat Predepartamental de 
Geografia té un funcionament autònom i desenvolupa de forma activa les seves responsabilitats en 
l’àmbit de la docència, la recerca i la gestió. 
 

2. JUSTIFICACIÓ 
Les raons que motiven la sol·licitud de creació del Departament de Geografia en substitució de la 

Unitat Predepartamental de Geografia són (1) la funció docent que desenvolupa, (2) una plantilla de 
professorat nombrosa d’acord amb la Normativa de creació de departaments, (3) una important activitat 
investigadora i de transferència i (4) una trajectòria de tres anys de gestió autònoma. 
 

LA FUNCIÓ DOCENT 
La Unitat Predepartametal de Geografia té una funció docent important, amb un nou grau de 

Geografia i Ordenació del Territori impartit a la Escola Universitària de Turisme i Oci, la continuïtat de la 
llicenciatura de Geografia a la Facultat de Lletres, ungrau de Turisme, amb una presència considerable de 
professors de Geografia, i una de més reduïda en altres llicenciatures, així com la participació en alguns 
màsters, postgraus i doctorats de la URV. 

 Així, el professorat de l’actual Unitat Predepartamental de Geografia participa en la docència de 
diferents titulacions: 

 
Graus 

• Grau de Geografia i Ordenació del Territori. Activat el curs 2009-10 a l’Escola de Turisme dins 
el programa formatiu de Turisme i Geografia. 

• Grau de Turisme. Activat el curs 2009-10 a l’Escola de Turisme i Oci dins el programa 
formatiu de Turisme i Geografia. 
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• Grau d’Història. Activat el curs 2008-09 a la Facultat de Lletres.   

• Grau d’Història de l’Art. Activat el curs 2008-09 a la Facultat de Lletres. 

Màsters i postgraus:  
• Graduat Superior en Dret Ambiental  

• Màster en Direcció i Planificació del Turisme i del Oci 

• Màster en Migracions i Mediació Social  

• Màster en Antropologia Mèdica i Salut Internacional  

• Màster en Antropologia Urbana  

• Màster en Societats Històriques i Formes Polítiques a Europa 

• Màster en Informació i Eines per a la Planificació Territorial (pendent d’aprovació) 

• Màster en Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística (pendent d’aprovació)  

Llicenciatures 
• Llicenciatura de Geografia. Impartida des del curs 1993-94 a la Facultat de Lletres 

• Llicenciatura d’Història (24 crèdits obligatoris) 

• Llicenciatura d’Antropologia  (6 crèdits troncals)  

Diplomatures 
• Diplomatura de Turisme. Geografia té una presència força important en aquesta diplomatura, 

que  s'imparteix des del curs 2002-03 a l’Escola de Turisme i Oci de Vila-seca i al campus de 
les Terres de l’Ebre. 

 

LA PLANTILLA DE PROFESSORAT 
La Unitat Predepartamental de Geografia està formada  por 43 professors amb diferents graus de 

dedicació, xifra que inclou 2 catedràtics d’universitat, 4 titulars d’universitat, 2 titulars d’escola 
universitària, 2 professors agregats, 2 professors lectors, 3 professors investigadors, 22 professors associats 
i 3 professors investigadors, als quals s’han d’afegir 6 becaris de doctorat. També en formen part 3 tècnics 
de suport a la recerca i a la docència i 2 administratius. El professorat exerceix la seva tasca docent i 
investigadora principalment a la Facultat de Lletres, a la llicenciatura de Geografia i d’altres, i a les 
escoles de Turisme i Oci de Vila-seca i de Tortosa.   

El nombre de doctors de la plantilla  de la Unitat de Geografia és de 17: 2 catedràtics de universitat, 4 
titulars de universitat,  2 titulars de escola universitària, 2 agregats, 2 lectors, 3 becaris postdoctorals i 2 
professors associats a temps parcial. Així, doncs,  un 40 % del professorat té el títol de doctor. Tots els 
professors doctors a temps complet (13) tenen la consideració d’investigadors actius de la URV.  

 
La plantilla de PDI actual de la UPGEO és: 

 
Nom i cognom Contracte Nom i cognom Contracte 

Josep Oliveras CU Alfons García Associat 

Santiago Roquer CU Jordi García Associat 

Salvador Anton TU Iban García-Borés Associat 

Manuela Brunet TU Carme Gimeno Associada 

José Ignacio Muro TU Joan Jaume Iniesta Associat 

Yolanda Pérez TU Jordi López Associat 

Enric Aguilar TEU Rafael López Associat 

Jordi Blay TEU Jordi Padrell Associat 

Marta Nel·lo Agregada Josep Maria Piñol Associat 

Paolo Russo Agregat Joaquim Queralt Associat 

Óscar Saladié Lector Sergi Saladié Associat 

Javier Sigró Lector Jaume Salvat Associat 

Joan Alberich Juan de la Cierva Jordi Soronellas Associat 

Peter Domonkos Professor Investigador Abdul-aziz Barry Becari de doctorat 

Julie Wilson Beatriu de Pinós Joan Ramon Coll Becari de doctorat 

Magí N. Aloguín Associat Estela Mariné Becària de doctorat 
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Miquel Alonso Associat Rafael Poza Becari de doctorat 

Jordi Amorós Associat Trinitat Rovira Becària de doctorat 

Lorena Beas Associada Dorota Tujaka Becari de doctorat 

Jordi Cáceres Associat Jordi Andreu Tècnic de suport a la 
recerca 

Jordi Calabuig Associat Montserrat Bustos 
Tècnica de suport a la 
recerca 

Robert Casadevall Associat Juan José Gascó Administratiu 

Mireia Clua Associada Elisabet Lara Auxiliar administrativa 

Joan Carles Francès Associat Josep Maixé 
Tècnic de suport a la 
docència 

 
Resum de la plantilla de PDI 
 

Catedràtics d’universitat 2
Titulars d’universitat 4
Titulars d’escola universitària 2
Professors agregats 2
Professors lectors 2
Professors investigadors 3
Professors associats 22
Becaris de doctorat 6
 43

 
Resum de la plantilla de PAS 
 

Tècnic de suport a la recerca 3
Administratiu 1
Auxiliar administratiu 1
Tècnic de suport a la docència 1
 6

 

LA ACTIVITAT DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA 
La Unitat Predepartamental de Geografia du a terme una activitat investigadora reconeguda tant en 

projectes competitius d'àmbit europeu, espanyol i català, com en investigacions i projectes de 
transferència centrats més en les institucions i empreses del territori proper. Els professors de la UPGEO 
desenvolupen la seva activitat de recerca en dos àmbits ben diferenciats, el canvi climàtic i la geografia 
regional i humana. En tots dos camps es vinculen la geografia i el turisme i s’han convertit en un element 
diferenciador d’aquest departament. Així, el personal treballa les afectacions del canvi climàtic sobre 
l’activitat turística; a més,des de la geografia regional i humana es treballa en diferents projectes 
relacionats amb la innovació territorial i els models de desenvolupament de destinacions turístiques 
litorals, el desenvolupament sostenible del turisme i la incorporació de noves tecnologies als serveis 
orientats als turistes. 

 En el moment de constitució dels grups de recerca, a la Unitat de Geografia se’n van formar tres: el 
d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics, el de Canvi Climàtic i el de Recerques Urbanes i Rurals. L’any 
2009 el grup de Recerques Urbanes i Rurals s’ha integrat en el d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics.  

D’acord amb les línies de recerca d’aquests grups i amb els resultats obtinguts, es pot afirmar que el 
personal de la Unitat de Geografia ha desenvolupat  una intensa activitat investigadora. La consolidació 
d’aquesta tasca queda reflectida en l’ aprovació de successius projectes competitius en diferents àmbits 
nacionals, estatals i internacionals (Direcció General de Ciencia y Tecnología, Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional, Unió Europea, Generalitat de Catalunya), així com en la visibilitat de la seva 
producció científica.  

Des de l’any 1999, personal investigador de la Unitat de Geografia ha dirigit 14 projectes de recerca, 
un dels quals ha estat de caràcter internacional. Sovint s’han coordinat les recerques amb altres grups 
estatals i estrangers. A més d’aquests projectes competitius, els professors de la Unitat Predepartamental 
de Geografia han coordinat un elevat nombre  d’ajuts a la investigació i projectes de transferència del 
coneixement. Segons les dades del Servei de Recerca de la Universitat Rovira i Virgili, aquests projectes 



FOU 62/ Consell de Govern de 5 de novembre de 2009 / Organització i recursos   4 

han arribat a 59 des de l’any 1999. Els resultats d’aquestes recerques han donat lloc a una abundant 
producció científica. Les dades del currículum dels professors i investigadors des de l’any 1999 donen 
una xifra de 121 articles en publicacions periòdiques estatals i internacionals i 188 llibres i capítols de 
llibres. Des de la mateixa data, 23 aportacions a revistes han obtingut una elevada visibilitat en 
publicacions periòdiques indexades, amb importants factors d’impacte. Un fet remarcable és també el 
progressiu increment d’aquestes aportacions els darrers anys. Una part important de la producció és el 
resultat de contribucions a congressos nacionals i internacionals.  

En l’actualitat, els professors de la Unitat Predepartamental de Geografia participen en  6 projectes 
competitius vigents en els campsdel canvi climàtic, els estudis turístics i la cooperació internacional. Com 
a resultat d’aquesta tasca de recerca, en l’últim quinquenni s’han publicat al voltant de 60 articles, 20 
llibres, 59 capítols de llibre i 16 documents científics i tècnics. 
 

Aportacions destacades en publicacions periòdiques 
Anys Revista Nacionalitat 
2001 Annals of Tourism Research Estats Units 

2002 Bulletin of the American Society of Meteorology 
Tourism Management 

Estats Units 
Estats Units 

2003 Annals of Tourism Research Estats Units 

2005 
Journal of Geophysical Research-Atmospheres 
Journal of Geophysical Research-Atmospheres 
Annals of Tourism Research

Estats Units 
Estats Units 
Estats Units 

2006 

International Journal of Climatology 
Journal of Climate 
Journal of Geophysical Research-Atmospheres 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 
Climate Dynamics 

Regne Unit 
Estats Units 
Estats Units 
Espanya 
Estats Units 

2007 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 
Journal of Planning Education and Research 
Journal of Geophysical Research-Atmospheres 

Espanya 
Estats Units 
Estats Units 

2008 

Journal of Geophysical Research-Atmospheres 
Journal of Geophysical Research-Atmospheres 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 
European Urban and Regional Studies 
Scripta Nova. Revista de Geografía y Ciencias Sociales 

Estats Units 
Estats Units 
Espanya 
Regne Unit 
Espanya 

 
Els professors de  la Unitat Predepartamental de Geografia han dirigit 19 tesis doctorals fins al curs 

2008-09 una de les quals ha rebut el premi extraordinari de doctorat. També ha estat important la tasca 
de direcció i tutela d’investigacions en diferents programes de doctorat i màster;. en concret, han dirigit 
14 tesines de llicenciatura i 30  treballs  de recerca i de màster.  

La direcció d’aquests treballs d‘investigació està relacionada amb l’activitat docent del  professorat de 
la Unitat en diferents programes de grau, llicenciatura, i, sobretot, de màster, postgrau i doctorat de la 
mateixa universitat i en altres universitats espanyoles i estrangeres. En concret, l’ Escola de Turisme i Oci 
de la Universitat Rovira i Virgili organitza un màster oficial en Direcció i Planificació del Turisme, en 
coordinació amb la Universitat de Girona. En aquests estudis la participació de professors del 
departament és rellevant, on a més, participen i organitzen el programa oficial de doctorat de Turisme i 
Oci. A la mateixa Universitat Rovira i Virgili hi ha una remarcable presència de professors en programes 
oficials de màsters interdisciplinaris, com el de Migracions i Mediació Social, i d’altres especialitats, com 
els d’Antropologia Urbana, Antropologia de la Medicina i Salut Internacional i de Dret Ambiental. A més, 
diversos docents de la Unitat de Geografia participen en programes de tercer cicle relacionats amb la 
gestió i planificació del patrimoni, dels recursos i espais turístics a les universitats de Barcelona, Girona, 
Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Alacant, Internacional d’Andalusia,  Deusto (Bilbao), 
Màlaga, Saragossa, Alcalá de Henares i València, i en el màster de Meteorologia de la Universitat de 
Barcelona.  

A escala internacional, alguns professors han impartit docència en programes de màster i postgrau o 
equivalents de gestió del patrimoni cultural i natural en coordinació amb universitats de diferents països 
com Itàlia, el Marroc, Malta, i en programes de planificació territorial i desenvolupament regional en 
universitats llatinoamericanes com les de Tamaulipas (Mèxic), San Salvador de Bahia (Brasil), Nicaragua i 
Costa Rica. 

Un aspecte important que cal remarcar és la connexió directa entre els grups de recerca de la Unitat  
Predepartamental de Geografia i institucions de recerca: d’una una banda, el Parc Científic i Tecnològic 
del Turisme i l’Oci i, de l’altra, el Centre en Canvi Climàtic. L’activitat en el camp de la transferència de 



FOU 62/ Consell de Govern de 5 de novembre de 2009 / Organització i recursos   5 

coneixement també és important. En el període 2006-09, han signat aproximadament 30 contractes amb 
diferents organismes de caràcter local, regional i nacional. 
 

LA EXPERIÈNCIA DE GESTIÓ AUTÒNOMA  
La Unitat Predepartamental de Geografia té una trajectòria de tres anys de gestió autònoma, que 

demostra la capacitat de exercir de forma adequada les responsabilitats adquirides com a departament. 
 
 

3. DOTACIONS ECONÒMIQUES DERIVADES DE LA CREACIÓ DEL DEPARTAMENT 
La creació del nou Departament de Geografia no comportarà canvis en l’estructura docent i de gestió 

de la Unitat Predepartamental, ja que disposa de la dotació mínima prevista per la Universitat. 
 

1) Càrrecs 
Ja existeixen els càrrecs de director/directora i secretari/secretària del Departament. 
 
2) Personal d’administració i serveis 
En l’actualitat el Personal d’Administració i Serveis de la Unitat Predepartamental de Geografia és el 

següent: un responsable administratiu, una auxiliar administrativa a temps parcial i un tècnic de suport a 
la docència també a temps parcial. 

 
3) Espais 
La reconversió de la Unitat Predepartamental de Geografia en Departament de Geografia no requereix 

nous espais. 
 
4) Valoració econòmica 
La creació del Departament de Geografia no implica cap nova dotació econòmica. 

 
 


