
  

 

 
 
 

HONORARIOS MÍNIMOS PROFESIONAIS 2011 
 
 
 
 

• Presentador/a – Moderador/a (mesa redonda, 
conferencia): 167€ 

• Coordinación de mesa redonda: 218 ‘60€ 

• Mantedor/a (presentador/a recital): 223€ 

• Conferencias : 329 € 
o Dereitos de publicación: 109’30€ 

• Conferencias en institucións e empresas: 
657 ‘40€  

o Dereitos de publicación: 218 ‘60€  

• Mesas redondas, debates, coloquios e 
comunicacións: 218 ‘60  

o Dereitos de publicación: 72 ‘62€ 

• Xornadas ou charlas en centros de ensino 
públicos: 218 ‘60€ + axudas de custo 

• Faladoiros, mesas redondas e debates (radio): 
218 ‘60 €/hora*  

• Faladoiros, mesas redondas e debates 
(televisión): 525€/hora*  

• Dirección de coleccións editoriais: 2% vendas 

• Lectura e asesoramento libros: 137 €/libro  

• Consultas ou asesoramento: 82€** + axudas 
de custo 

• Informe sobre consulta: 153€**  

• Informe sobre consulta con documentación: 
192 €**  

• Estudos e proxectos con memoria descritiva: 
328 €**  

• Escritos en catálogos, programas de man, 
exposicións institucionais: 137€/páx.  

• Redacción de artigos, textos e entradas en 
obras colectivas, dicionarios, enciclopedias, 
etc. Segundo a especialización, entre 32 ‘80 e 
82 € por páxina 

• Colaboracións esporádicas e/ou urxentes en 
prensa periódica: 137 €/páx.  

• Participación en xurados de premios literarios: 
328 €***  

• Xurado de premios literarios con lectura de 
orixinais: 437 ‘02€  

• Pregóns de Festa Maior: 547 € + axudas de 
custo 

• Recitais: 151 ‘80€  

• Laudatio (inclúe dereitos de publicación): 329€ 

 
 
 
OBRADOIROS DE CREACIÓN LITERARIA (+ axudas de custo): 

 
 

HORAS 
IMPARTIDAS 

IMPORTE 

10 762€ 

9 691 ‘75€ 

8 621 ‘50€ 

7 551 ‘25€ 

6 481€ 

5 410 ‘75€ 

4,5 375 ‘62€ 

4 340 ‘50€ 

3 270€ 

2 200€ 

  
 

TRADUCIÓNS 



  

 

 
Grupos de linguas: 

• Grupo A: galego, castelán, catalán, 
portugués 

• Grupo B: francés, outras linguas 
románicas e inglés 

• Grupo C: grego moderno, alemán e outras 
linguas xermánicas 

• Grupo D: outras linguas (grego antigo, 
latín, árabe, éuscaro, linguas orientais, 
etc.) 

 

• Niveis de dificultade: 
• I.- Divulgación e información 

• II. Investigación e ensaio. Manuais de 
funcionamento. Traducións técnicas 
(medicina, arquitectura, etc.) 

• III. Literatura de creación en xeral. Textos 
científicos e técnicos de especial 
dificultade. 

• IV. Poesía. 

 
Tarifas por páxina de 1.800 caracteres: 

 

 Dificultade I Dificultade II Dificultade III Dificultade IV 
Grupo A 12 14 ‘20 17 ‘28 24 ‘60 

Grupo B 14 ‘20 15 ‘60 20 ‘51 26 ‘60 

Grupo C 15 ‘60 17 ‘60 22 ‘14 29 ‘60 

Grupo D 19 ‘20 23 ‘60 30 ‘24 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
 
*Cabe entender: por hora de emisión, non de permanencia na emisora. 
**Estes son os mínimos. O orzamento ou facturación calcúlase a partir do baremo 60 ‘6€/hora. 
***Mínimo en calquera caso. Dada a diversidade de premios e dos seus convocantes, recomendamos 
esixir unha cantidade por título a ler e estabelecer o prezo multiplicándoa polo número de obras 
presentadas a concurso. 
 
Notas: 
 

1. Todos os importes enténdense brutos, por tanto están suxeitos á correspondente dedución do 
IRPF. 

2. Nos conceptos nos que non se especifica o pagamento de axudas de custe entenderase que 
están incluídas no importe, agás no caso de persoas con residencia fóra de Galicia. 


