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Sobre l’OBSA 

La fundació privada Observatori de la Sostenibilitat d'Andorra (OBSA) és un centre d’investigació 
que té com a objectiu principal la recerca aplicada en projectes relacionats amb la sostenibilitat 
d'Andorra. La finalitat dels estudis és proveir a diferents actors de la societat andorrana 
(administració pública, ciutadania i empresa privada) de resultats i d'eines que permetin donar 
suport a la planificació de polítiques i la presa de decisions en diferents problemàtiques d'interès 
prioritari pel país. 
Per a més informació pots visitar: http://www.obsa.ad/ 

Àmbit de recerca de l’oferta 

Energia i medi ambient 

Treball a desenvolupar 

El treball plantejat s’emmarca dins del projecte Potencial d’aprofitament del recurs solar en cobertes 
d’edificis del Pirineu. El principal objectiu d’aquest projecte és caracteritzar el potencial de l’energia 
solar tèrmica i fotovoltaica integrada en edificis en diferents zones del Pirineu. A diferència d'altres 
zones geogràfiques, la disponibilitat d'aquest recurs en zones de muntanya és molt heterogènia 
essent altament influenciada per la topografia i la variabilitat arquitectònica. Per aquest motiu, 
s'avalua el potencial d'aquest recurs en valls amb tipologies diferents, comparant també perfils de 
generació i consum. En el decurs del projecte s’ha creat una plataforma online amb un Sistema 
d’Informació Geogràfica (SIG) mostrant la distribució de la capacitat d'aprofitament d'aquest recurs 
en les zones d'estudi. Aquesta eina permet classificar les cobertes en funció de la seva rendibilitat 
econòmica, considerant entre d'altres la variabilitat legislativa de les diferents zones del Pirineu, així 
com generar escenaris de polítiques energètiques i el seu impacte ambiental. 
 
Actualment des de l’OBSA s’han implementat 3 casos d’estudi en diferents localitzacions permetent 
definir una metodologia de treball efectiva amb les dades de partida de les que disposem. L’objectiu 
del treball final de màster plantejat és estendre la metodologia implementada a altres zones del 
Pirineu. En aquest sentit, l’OBSA proporcionarà a l’estudiant les eines i informació de partida 
necessària per poder realitzar el treball així com formació bàsica en les eines a utilitzar. 

Perfil desitjat 

 Coneixements de l’àmbit energètic. 

 Estar familiaritzat amb entorns GIS (preferentment ArcGis, QGis i Carto). 

 Bon nivell d’anglès. 

 Capacitat d’autoaprenentatge i treball autònom. 

 Motivació per formar part d’un equip multidisciplinari. 

Condicions 

La supervisió del treball serà compartida entre l’OBSA i un professor del programa del màster. 

http://www.obsa.ad/
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L’OBSA compta amb una seu física a Sant Julià de Lòria (Andorra) però la nostra dinàmica de treball 
és molt flexible. La supervisió del treball per part de l’OBSA es realitzarà mitjançant reunions virtuals 
i puntualment presencials a Barcelona i/o Andorra.   

Documents per aplicar a l’oferta 

 Breu carta de motivació. 

 Currículum Vitae. 

 

 


