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El 2022, el 24,9 % de les empreses catalanes 

han invertit en Tecnologies avançades (vs

objectiu europeu: 75% el 2030)

Resultats Baròmetre de la Innovació 2021: 
24,9 % d’empreses catalanes de més de 9 
treballadors han invertit en technologies 
avançades
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Presentació del DIH4CAT 

Xarxa connectada de capacitats digitals

El Digital Innovation Hub de 

Catalunya, és un ecosistema 

d'innovació regional, sense 

ànim de lucre, coordinat amb 

els principals agents de suport 

a la digitalització a Catalunya, 

i orientat a satisfer els reptes 

de la indústria (i en especial 

de les pimes) i 

administracions públiques a 

través de la testeig de 

tecnologies digitals 

avançades, com a pas previ 

a la implantació.



Vídeo

https://dih4cat.cat/dih4cat/
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Àmbits tecnològics

• Intel·ligència Artificial

• Supercomputació

• Ciberseguretat

• Fabricació Avançada i Robòtica

• Impressió 3D

• Fotònica 

• Connectivitat Intel·ligent

1. Objecte de les actuacions

• Impulsar la transformació digital de les empreses

• Permetre el testeig i la experimentació de tecnologies digitals

avançades

3. Serveis i ús d’infraestructures tecnològiques

• Els serveis oferts en el marc del DIH4CAT no persegueixen una

finalitat de lucre, (requeriment de la CE futura xarxa dEuropean

Digital Innovation Hubs).

2. Tipologia de clients

• Empreses (sector industrial i proveïdors tecnològics), start-

ups tecnològiques i administracions públiques

Capacitació i experimentació 

Enfocament estratègic del DIH4CAT
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Àrea geogràfica d’influència

Xarxa d'Oficines 

Exteriors d’ACCIÓ

DIH4CAT està fonamentalment concebut per donar 

servei a les empreses catalanes, però connecta 

l’ecosistema d’innovació i transformació digital de 

Catalunya amb els ecosistemes regionals, nacionals i 

europeus, permetent l’intercanvi de coneixement i 

l’accés a infraestructures internacionals.
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Serveis per a la transformació digital
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Testeja les tecnologies digitals avançades abans 

d’invertir

El Procés

T’assessorem, t’acompanyem i et guiem

Que n’obtindràs?

Saber si una tecnologia és la més 

adient per la teva empresa, fer 

proves de concepte, prototips, 

validació de nous productes i 

serveis, així com estar preparat per la 

implantació i la escalabilitat.

I després?

Ja pots fer el salt a la 

implantació. L’ecosistema de 

proveïdors 4.0 a Catalunya és 

molt ric!

Altres serveis:

- Consultoria tecnològica

- Assessorament financer per al teu 

projecte

- Cerca de socis

- ... 

Coneix les 

tecnologies digitals 

avançades

Capacita’t
TESTEJA i 

EXPERIMENTA
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Serveis oferts pel DIH4CAT

Diagnòstics 
tecnològics de 

maduresa digital i 
consultoria 
tecnològica

Testeig i 
l’experimentació 

amb ús 
d’infraestructures

Formació 
tecnològica

Desenvolupament 
de negoci i 

Innovació oberta

Assessorament en 
finançament

Ecosistema i 
connexió

Oficina Tècnica
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Impacte previst del DIH4CAT (2022-2024)

3.000 empreses impactades (sensibilitzades o que han rebut un servei del DIH4CAT)  

750 serveis i projectes tecnològics de “testeig i experimentació” impulsats

1.500 professionals d’empreses/entitats formats en tecnologies digitals avançades
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Empresa / administració pública: Per ON començo?
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Test auto-orientació

Resultat de l’auto-orientació:

✓ 1a visió del grau maduresa digital de 

l’empresa/entitat

✓ Informe recomanacions tècniques i 

primers passos per avançar en la 

transformació digital

✓ Identificació dels primers recursos i 

serveis d’interès oferts pel DIH4CAT

✓ Comparativa per sector i dimensió
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•Bàsic
•Iniciat
•Intermedi
•Avançat

Formulari captació 

demandes



Moltes gràcies!

www.dih4cat.cat 


