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L'ASSOCIACIÓ DOGS IN BLUE 
 
Ens apassiona tot allò que passa quan ajuntem persones i gossos. Estem il·lusionats al 
pensar com podem canviar el futur i com podem ajudar a les persones amb algun tipus de 
discapacitat per ajudar-los a tenir una vida més independent i més fàcil. 
 
Som una Associació dedicada a educar i ensinistrar gossos d'assistència, oficialment 
reconeguts per a donar servei i assistir a persones amb qualsevol tipus de discapacitat 
(visual, auditiva, física, TEA o determinades malalties). 
 
 
GOS D’ALERTA MÈDICA 
 
A qui ajudem? 
 
Els nostres gossos d’alerta mèdica estan ensinistrats per 
avisar al seu usuari quan inicia una baixada de glucosa en 
sang (80-70mg/dl) per evitar que apareguin els símptomes 
d’una hipoglucèmia a persones amb diabetis i en el cas 
que hi hagués una pèrdua de coneixement estan entrenats 
per a avisar a algú de manera personal o remota perquè el 
seu usuari rebi l’ajuda necessària. 
 
També pot realitzar altres funcions segons les necessitats 
de l’usuari. 
 
 
Com ajuden els nostres gossos de servei? 
 
El gos per a persones amb diabetis està ensinistrat per a detectar, mitjançant l'olfacte, els efectes 
fisiològics d'una hipoglucèmia. D'aquesta manera el gos avisa a l'usuari perquè es mesuri els nivells 
de glucosa en sang i prengui les mesures necessàries. 
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Des de Dogs in Blue proposem el següent: 
 

1. Búsqueda i selecció 
 

Concepte Preu A càrrec de 
DIB Cost 

Adquisició cadell 1.500 € 100% 0 € 

Cerca cadell 800€ 100% 0 

Preu TOTAL 2.300 € 

Cost per l'usuari 0 € 
   No inclou IVA 

 
2. Ensinistrament 

 

Concepte Preu A càrrec de 
DIB Cost 

Manteniment 2.400 € 80% 480 € 

Assegurança veterinària* 630 € 80% 126 € 

Obediència Base i Accés Públic 6.000 € 90% 600€ 

Ensinistrament específic** 12.000 € 80% 2.400 € 
 21.030 € 

Cost per l'usuari 3.606 € 
   No inclou IVA 

* Inclou 2 anys d'assegurança: castració, vacunes i proves mèdiques incloses 

** En l'ensinistrament específic s'inclouen les deteccions i els marcatges diürns i nocturns de la 
hipoglucèmia.  
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3. Vinculació i Acreditació 
 

Concepte Preu A càrrec de 
DIB Cost 

Procés de vinculació 2.000 € 50% 1.000 € 

Acreditació de la unitat de vinculació 1.000 € 80% 200 € 

Graduació 100 € 100% 0 € 

Seguiment durant el primer any 250 € 100% 0 € 

Preu TOTAL 3.350 € 

Cost per l'usuari 1.200 € 
   No inclou IVA 

* Un cop entregat el gos, el seu manteniment, despeses de veterinari i seguiment corren a càrrec 
de l'usuari. 

 
 
 
 

PREU REAL GOS D’ALERTA 
MEDICA 34.680 € 100% 

A CÀRREC DE L'ASSOCIACIÓ 
DOGS IN BLUE 29.825 € 86% 

COST FINAL USUARI 4.855 € 14% 

 
 
 
 
 
 


