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Pressupost 

Imatge de Sant Jordi 
Confraria Sant Jordi – Banyeres 

 
Pressupost sol·licitat per la Confraria per a la restauració de la imatge de 
Sant Jordi. 
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Estat de l’obra. 
Mides totals aproximades: 150 x 72 x 60 cm. 
Es tracta de una imatge de fusta policromada. Representa a Sant Jordi 
matant el drac. 
La base de fusta te una imprimació blanca de base per a poder-la 
policromar. La peanya i el drac estan daurats al mixtió amb or falç; la capa 
i la falda del sant estan espolinats amb una base d’or fals daurat a l’aigua i 
brunyit; l’armadura està platejada a l’aigua, aparentment amb plata fina, 
però és possible que siga plata falsa perquè no s’observa cap procés 
d’oxidació en la plata; la resta de la policromia està feta a l’oli. 
L’estat de conservació no es molt dolent, tot i que presenta algunes 
patologies concretes i molt típiques del suport i la policromia. 
El suport presenta clevills en les juntes dels taulons encolats per a fer la 
talla. Estos clevills s’han anat fent per cambis bruscos de temperatura i 
humitat, pels moviments de contracció i dilatació i pel secat de la fusta. A 
la ma esquerre del sant li falten dos dits. 
Tot l’or en general presenta un estat avançat d’oxidació, en canvi a plata es 
conserva en bon estat (es possible que siga plata falsa). S’observen retocs 
sobre la plata fets al mixtió, molt evidents per la falta de brillo. 
En general tota la policromia presenta algunes xicotetes llacunes i pèrdues 
d’imprimació i color, i desgast i colps puntuals. 
Tota la imatge te brutícia superficial i alteració dels vernissos de protecció. 
 
 
Propostes de intervenció. 
Presentem per separat la intervenció i les diferents valoracions en la peanya 
i dues actuacions diferents en la policromia de la imatge. 
 
Intervenció en la peanya 

- Documentació fotogràfica. 
- Eliminació de l’or fals 
- Tractament fungicida i de prevenció contra el corcó 
- Tractament de les juntes de les peces 
- Imprimació: 7 mans d’alabastre, escat i a de bol 
- Daurat i brunyit 
- Cisellat 
- Protecció final 
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Intervenció en la imatge – proposta 1 
En la primera proposta es conservaria tota la policromia actual, incloent-hi 
la plata i l’or fals espolinat. 

- Documentació fotogràfica 
- Tractament fungicida i de prevenció contra el corcó. 
- Tractament dels clevills del suport 
- Reposició d’elements volumètric perduts (dits de la ma dreta) 
- Neteja 
- Estucat  
- Reintegració de la policromia 
- Envernissat de protecció 

 
Intervenció en la imatge – proposta 2 
En la segona proposta s’eliminaria tot l’or fals, es dauraria de nou amb or fi 
i s’espolinarien els mateixos dibuixos que presenta actualment. El drac es 
deixaria en or fals al mixtió perquè pensem que daurat de nou i brillant 
ressaltaria massa i per economitzar el cost final. Tots els elements platejats 
es farien nous conservant dibuixos i cisellats. 

- Documentació fotogràfica 
- Tractament fungicida i de prevenció contra el corcó. 
- Tractament dels clevills del suport 
- Reposició d’elements volumètric perduts (dits de la ma dreta) 
- Eliminació de l’or fals i la plata 
- Imprimació de les zones a daurar i platejar: 7 mans d’alabastre, 

escat i a de bol 
- Daurat, platejat i brunyit 
- Espolinat 
- Neteja 
- Estucat  
- Reintegració de la policromia 
- Envernissat de protecció 
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Pressupost 
Presentem per separat tres valoracions, una de la peanya, i les altres dues 
corresponen a les diferent propostes de intervenció presentades.  
La valoració 2 de la imatge elimina la valoració 1, en la proposta 2 està 
inclòs el treball de la proposta 1 
 
Peanya 

BASE 880,00 € 

IVA 140,80 € 
TOTAL 1.020,80 € 

 
Imatge proposta 1 

BASE 2.180,00 € 
IVA 348,80 € 

TOTAL 2.528,80 € 
 
Imatge proposta 2 

BASE 3.980,00 € 

IVA 636,80 € 
TOTAL 4.616,80 € 
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Especificacions. 
 .- El present pressupost té una validesa de 6 mesos. 
 .- Es preveuen entre quatre i nou setmanes aproximadament de 
treballs per a realitzar la intervenció, depenent de la proposta a realitzar. 

.- 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, setembre 2009  


