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C/ Gomez Ferrer, 19 
46680 Algemesí, València 

Tel. 96 248 3333 / 656 977 318 
www.artirestauracio.com 
info@artiresturacio.com 

 
Pressupost 

Reliquiari de Sant Jordi 
Confraria Sant Jordi – Banyeres 

 
 
Pressupost sol·licitat per la Confraria per a platejar la rèplica del reliquiari 
de fusta. 
 

 
 
 
 
 

http://www.artirestauracio.com/�
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Estat de l’obra. 
Mides totals aproximades: 80 x 80 x 210 cm. 
Es una rèplica de fusta de gran tamany del reliquiari de plata de la 
Confraria. Actualment està decorat amb or falç al mixtió. 
 
Proposta de intervenció. 
A petició de la Confraria, proposem la següent intervenció. 

- Documentació fotogràfica. 
- Eliminació del daurat actual. 
- Imprimació (9 capes de cola orgànica i alabastre) 
- Escat 
- Bol (4 capes) 
- Platejat amb plata fina a l’aigua. 
- Brunyit 
- Protecció final 
 
 

Pressupost 
El pressupost inclou tota la ma d’obra i materials necessaris per a realitzar 
la proposta presentada. 
El pressupost no inclou el transport de l’obra. 
 

BASE 6.420,00 € 
IVA 1.027,20 € 
TOTAL 7.447,20 € 

 
 
El mateix procés però decorant el reliquiari amb or fi: 
 

BASE 7.620,00 € 
IVA 1.219,20 € 
TOTAL 8.839,20 € 
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Especificacions. 
 .- El present pressupost té una validesa de 6 mesos. 
 .- Es preveu un mes aproximadament per a realitzar la intervenció. 

.- ART I RESTAURACIÓ presentarà al finalitzar els treballs un 
informe complet de les intervencions que s’han dut a terme amb la 
corresponent documentació. 

.- L’execució de la restauració se iniciarà després de la firma del 
contracte de treball. 

.- El pagament se realitzarà al finalitzar l’obra amb el vist i plau de la 
propietat.  

.- L’execució del treball es realitzarà complint les normes vigents 
relatives a la Seguretat i Higiene en el Treball. Tant mateix, es mantindran 
informats tots els treballadors amb el fi d’evitar riscos laborals i se’ls 
facilitarà tot l’equip necessari de seguretat. 

.- Els treballs estaran realitzats per personal especialista i altament 
qualificat en cadascuna de les matèries a restaurar. 

.- ART I RESTAURACIÓ es reserva el dret de disposar de les 
imatges dels processos de restauració amb el fi de promoure i potenciar el 
patrimoni històric i artístic.  

 
 
 
 
 

Xavier Ferragut 
   ART I RESTAURACIÓ, X. Ferragut S. L. 
    Algemesí, març 2009  

 
 
 


