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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 

Andes de Sant Jordi 
Confraria Sant Jordi – Banyeres 

 
 
Pressupost sol·licitat per la Confraria per a la restauració de les andes de 
Sant Jordi. 
 

 
 
 
Estat de l’obra. 
Mides totals aproximades: 185 x185 x 140 cm. 
Es tracta d’unes andes de fusta amb cantoneres quadrades, de varies altures 
i amb les motllures tallades i molta profusió de talla i ornaments. Estan 
completament daurades amb or fi a l’aigua combinant el brillo i el mate. A 
la part superior tenen dos àngels que sostenen un coixí, tot de fusta daurat i 
espolinat, que fan de peanya per a col·locar la imatge de Sant Jordi. 

http://www.artirestauracio.com/�
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El suport es veu en prou bon estat, tot i que es detecta un atac d’insectes 
xilòfags, alguns clevills sobre tot als àngels i la pèrdua d’alguna xicoteta 
peça. Els clevills dels àngels s’han produït a les juntes de les taules 
encolades que es prepararen per a tallar les imatges. Estos clevills son prou 
normals en imatges o talles de fusta de gran volum, que si el material no ha 
seguit un procés de secat llarg, amb el pas del temps i per la contracció i 
dilatació de la fusta en ambients on varia la humitat i la temperatura, pot 
acabar obrint, normalment per les juntes encolades. 
La decoració es conserva en bon estat, tot i que s’aprecien alguns desgastos 
de l’or degut a un excés de fregat sobre el material, mostrant-se el bol 
subjacent, sobre tot a les motllures i les parts més externes. 
 
 
Proposta de intervenció. 
Sol·licitada per la Confraria, proposem la següent intervenció. 

- Transport de les andes als tallers de l’empresa a Algemesí. 
- Documentació fotogràfica. 
- Tractament fungicida i de prevenció contra el corcó. 
- Tractament dels clevills del suport 
  - Empeltat amb filloles de fusta de balsa 
  - Estucat i anivellat 
  - Reintegració de la policromia 
- Reposició de les peces perdudes 
- Reintegració amb or fi sobre les peces noves i reposició d’or fi sobre 
les motllures més desgastades. 
  - Imprimació 
  - Escat 
  - Bol 
  - Daurat 
  - Brunyit 
- Neteja de la policromia actual i protecció final. 
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Pressupost 
Presentem el pressupost per partides, de manera que es puguen eliminar les 
partides que no realitzem al taller (el transport de les andes). 
Totes les partides son preus tancats, llevat de la reposició de peces 
perdudes i la reintegració i reposició amb or fi, que son valoracions 
aproximades. Si es fera el treball i hi haguera alguna variació en el preu 
d’estes partides, es comunicaria prèviament a la Confraria i es realització 
amb l’aprovació del propietari. 
 
 
 

Transport 620,00 € 

Tractament fungicida 850,00 € 

Tractament dels clevills 930,00 € 
Reposició de peces de fusta 600,00 € 

Reintegració i reposició d'or fi 1.500,00 € 

Neteja i protecció final 1.150,00 € 
  

BASE 5.650,00 € 
IVA 904,00 € 
TOTAL 6.554,00 € 

 
 
 
 
Especificacions. 
 .- El present pressupost té una validesa de 6 mesos. 
 .- Es preveuen dos mesos 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. 
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.- 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  


