TABELA DE PREÇOS ITG – 2021
Apreciação de Projetos*

Marcação de inspeção:
808 202 779
agendamento@itg.pt
Pedidos de propostas e
orçamentos:
clientes@itg.pt

Doméstico
Moradia -------------------------------------------------------------------------------------------------35,90€*
Habitação coletiva---------------------------------------------------------------------35,90€+1,90€/fogo*
Terciário
Potência instalada <50 kW---------------------------------------------------------------------------- 35,90€*
Potência instalada 50kW≤Pot<500kW ------------------------------------------------------------119,50€*
Potência instalada 500kW≤Pot<5000kW ---------------------------------------------------------298,70€*
Potência instalada ≥5000 kW---------------------------------------------------------------------- 1493,98€*
Nota: Consulte-nos para um orçamento personalizado.
*Valor

máximo a cobrar de acordo com a Portaria nº 625/2000 atualizada pelo Despacho nº7022/2009

Inspeções a instalações de gás
Doméstico
Moradia unifamiliar/ apartamento ----------------------------------Edifício de habitação coletiva-----------------------------------------Condições gerais da
prestação do serviço

1) Os valores apresentados
incluem IVA à taxa legal em
vigor;
2) Os valores apresentados,
para as inspeções às
instalações de gás, incluem a
deslocação ao local de
inspeção;
3)
O
ITG
garante
a
confidencialidade de todos os
dados obtidos no decorrer do
processo de inspeção;
4)
O
ITG
garante
a
imparcialidade no decorrer da
sua atividade;
5) O ITG possui livro de
reclamações
nas
suas
instalações físicas, no entanto
as
reclamações
também
podem ser enviadas para o
email: qualidade@itg.pt;

Terciários
Potência instalada <50kW-----------------------------------------Potência instalada 50kW ≤Pot< 500kW -----------------------Potência instalada 500kW≤ Pot< 5000kW --------------------Potência instalada ≥5000 kW--------------------------------------

Min1

Max2

37,35€

74,70€

37,35€+
7,5€/fogo

74,70€+
15€/fogo

37,35€
89,60€
224,00€
895,90€

74,70€
179,20€
448,00€
1791,80€

Nota: Consulte-nos para um orçamento personalizado.
1Valor

mínimo a cobrar de acordo com o DL n.º97/2017. 2Valor máximo a cobrar de acordo com
a Portaria nº 625/2000 atualizada pelo Despacho nº7022/2009.

Inspeções a redes e ramais
Inspeção a redes e ramais de distribuição de gás-----------Nota: Consulte-nos para um orçamento personalizado.

Min1

Max2

358,35€+
716,70€+
14,95€/ramal 29,90€/ramal

1Valor

mínimo a cobrar de acordo com o DL n.º97/2017. 2Valor máximo a cobrar de acordo com
a Portaria nº 625/2000 atualizada pelo Despacho nº7022/2009.

EIC – Análise de processos
Parque de garrafas de GPL ------------------ ------------------------------------------------------150€
Instalações de armazenagem
Armazenamento de GPL (reservatórios e postos de garrafas) ---------------------------150€
Armazenamento de GPL mais rede---------------------------------------------150€+1,25€/ramal
Armazenagem de combustíveis líquidos-------------------------------------------------------150€
Armazenagem de outros derivados petróleo-------------------------------------------------150€
Outras instalações de armazenagem-------------------------------------------------Por orçamento
Posto de abastecimento
Público---------------------------------------------------------------------------------------------------200€
Consumo próprio/ cooperativo--------------------------------------------------------------------150€

EIC – Inspeções*
Parque de garrafas de GPL -------------------------------------------------------------------------200€

Veja a nossa oferta de serviços
em www.itg.pt

Instalações de armazenagem
Armazenamento de GPL (reservatórios e postos de garrafas) ----------------------------200€
Armazenagem de combustíveis líquidos--------------------------------------------------------200€
Armazenagem de outros derivados petróleo--------------------------------------------------200€
Outras instalações de armazenagem--------------------------------------------------Por orçamento
Posto de abastecimento
Público---------------------------------------------------------------------------------------------------280€
Consumo próprio/ cooperativo------------------------------------------------------------------- 200€
*Nota: Aos valores apresentados para inspeções EIC pode acrescer o valor da deslocação. A deslocação é considerada a
partir da Delegação do ITG mais próxima do local a inspecionar. Valor a afetar: 0,37€ / km.

Taxa Administrativa 2ªs vias de Certificado de Inspeção---15€/ Parecer de Análise Projeto---20€
Nota: É necessário fazer prova de identidade do solicitante que deve coincidir com o requerente da inspeção/ projeto

