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El pressupost d’aquest projecte estarà dins d’un rang, ja que el preu pot dependre de 

diversos factors.  

Es contractaria un enginyer junior, el qual cobraria 12€/h. Necessitaria un portàtil o 

dispositiu electrònic similar de gama mitja on poder treballar amb comoditat i que, 

disposi d’un software d’anàlisi de xarxes, NodeXL en aquest cas. En un principi, amb la 

versió bàsica es podria dur a terme l’estudi correctament però, en cas de que fos 

necessari, es podria adquirir la versió PRO. Segons el partits que es desitgin analitzar, 

s’haurà de contemplar l’opció de contractar Movistar+ que és la televisió oficial que els 

ofereix, tant ACB, com Eurolliga, com NBA. 

Per tant, aquesta seria la taula amb les diferents opcions de pressupost: 

- Mà d’obra: 12 €/h  4h de recopilació de dades i 4h d’anàlisi 

- Ordinador portàtil o similar: 400€ 

- NodeXL PRO: 79$/mensuals (70,5€) 

- Movistar+ Esports: 10€/mensuals 

 

 *Aquests costos seran sempre fixes. 

 

 

Enginyer* Portàtil* NodeXL PRO Movistar+ COST 

X X X X 576,5 € 

X X X  566,5 € 

X X  X 506 € 

X X   496 € 
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Aquestes tarifes corresponen a un preu mensual només d’un partit, però s’ha de tenir 

en compte que a mida que es volen analitzar més partits, el cost associat al software, la 

contractació de Movistar+ i al portàtil es podria amortitzar en menys temps. 

Donat que en aquest projecte s’ha realitzat l’anàlisi d’un partit d’ACB, la tarifa calculada 

serà tenint en compte aquesta competició tan sols. Actualment, a cada jornada es 

disputen 9 partits, fet que resulta finalment  en 36 partits mensuals. En aquestes 

condicions, el rang mensual de costos seria entre 3.952€ i 4.032,5€, això és entre 109,78 

€ i  112,01 € per partit. 

 


