
 

Pàgina 1 de 3 

 

 

 

ESTUDI DE COSTOS DEL SERVEI D’INTERPRETACIÓ LINGÜÍSTICA DEL CONSELL 

COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 

 

 

OBJECTE 

 

Es pretén determinar el cost que suposarà la contractació d’un servei d’interpretació 

lingüística. 

 

ENCÀRREC  

 

Ha estat encarregat per l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat (Anna Granados), amb data 

16 de maig de 2018. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE 

 

L’arribada de nova ciutadania a la comarca que desconeixen la llengua catalana o castellana 

i que, en canvi, tenen la necessitat de comunicar-se amb el personal dels serveis públics, fa 

necessària la contractació de serveis externs d’intèrprets socials. 

 

Per donar resposta a les necessitats de les diferents persones o col·lectius, calen uns serveis 

d’interpretació lingüística per als serveis d’acolliment i als serveis socials que puguin dominar 

una multitud de llengües i garantir una comunicació efectiva. 

 

Aquest estudi pretén determinar el cost d’aquest servei d’intèrprets socials. 

 

PROCEDIMENT 

 

Caldrà classificar aquests costos en directes i indirectes, d’acord amb el que estableix l’article 

100.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

Atès que es tracta d’un servei intensiu en treball, es determinarà el cost per hora intèrpret, 

se li sumaran altres despeses directes i posteriorment se li afegirà un tant per cent de 

despeses indirectes i de benefici. 

 

CONTINGUT DE L’ESTUDI ECONÒMIC 

 

Davant la manca d’informació de tarifes a la xarxa es va optar per demanar a l’Associació 

Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya (APTIC), per correu electrònic, si 

ens podien orientar sobre el conveni que regula la professió d’interpretació o on es poden 

localitzar les tarifes de intèrprets socials. 

 

La seva resposta, rebuda del departament de secretaria de l’APTIC, ha estat la següent: 
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“Quant a les tarifes d'intèrprets, no existeix Col·legi de Traducció i, per tant, la nostra 

professió es regeix per la Llei de defensa de la competència. Això fa que no existeixin barems 

oficials de tarifes de traducció o interpretació i que estigui prohibit recomanar tarifes de 

qualsevol forma. Aquest és un tema que pots parlar directament amb els professionals 

autònoms que, a títol individual, estiguin disposats a donar-te aquest tipus d'informació”. 

 

Atesa la resposta de l’APTIC, s’opta per fer una estimació de les despeses directes prenent 

com a referència el sou equivalent a la mitjana entre la retribució d’un/a treballador/a de 

categoria A1 i un/a de categoria A2 del Consell Comarcal, juntament amb una estimació 

valorada de la resta de despeses directes previstes.  

 

Es considera que la unitat mínima temporal d’un servei d’interpretació lingüística serà de 60 

minuts. A partir d’aquesta unitat mínima, el temps s’arrodonirà en fraccions de 15 minuts.  

 

Si comparem aquest resultat amb l’empresa que va resultar adjudicatària a la darrera 

contractació pública podem veure que queda lleugerament per sobre del que ens van oferir. 

 

DESPESES DIRECTES   IMPORT  

SOU ((Tècnic A1+ Tècnic A2)/2)  32.000,00  

SEGURETAT SOCIAL (33% sou brut)  10.560,00  

TELÈFON (equivalent a un cap d'àrea)  145,45  

COORDINACIÓ (Despesa salarial coordinador)  600,00  

FORMACIÓ (despesa en formació)  200,00  

DESPLAÇAMENTS (12 t-mes de 2 zones)  793,09  

TOTAL  44.298,55  

    

DESPESES INDIRECTES (GENERALS) % IMPORT  

PERCENTATGE APLICAT A LES DESPESES DIRECTES 11,00% 4.872,84  

    

DESPESES TOTALS (DIRECTES + INDIRECTES)   IMPORT  

  49.171,39  

    

BENEFICI COMERCIAL % IMPORT  

PERCENTATGE APLICAT A LES DESPESES TOTALS 6,00% 2.950,28  

    

COST TOTAL DEL SERVEI (abans d'IVA)   IMPORT  

  52.121,67  

    

HORES EFECTIVES ANUALS DE SERVEI PRESTADES   1.514,33 * 

    

    

COST PER HORA   34,42  

    

IVA (21%)  7,23  

    

COST PER HORA IVA INCLÒS   41,65  

    

* Les hores efectives es calculen restant de les hores totals anuals totes aquelles hores en les  

que el/la treballador/a no presta el servei: absentisme, formació, coordinació, desplaçaments…  

En aquest sentit, s'ha calculat que les hores efectives representen un 85,46% de les hores  
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totals anuals.    

 

El valor d’una fracció de 15 minuts serà el resultat de dividir entre 4 el cost obtingut per una 

hora de servei. Això suposa un import de 8,61 € abans d’IVA, (10,41 € amb l’IVA inclòs), per 

a cada fracció de 15 minuts. 
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