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Introdución 

 Son mecenas dixitais aquelas empresas 
privadas do sector TIC que, apoiadas no ámbito 
da súa Responsabilidade Social Corporativa, 
participan aportando recursos e actuacións que 
axuden a conquerir os obxectivos e finalidades 
do proxecto.  

 Dende o programa Voluntariado Dixital 
impúlsase o “mecenado dixital” fronte aos 
“patrocinios puntuais” máis tradicionais, 
promovendo que as empresas se poidan 
converter en colaboradoras comprometidas de 
forma activa, sostida e a longo prazo coa 
consecución dos fins e obxectivos do proxecto 

A túa empresa, o noso gran aliado 
Os Mecenas Dixitais son integrante estratéxico do programa Voluntariado Dixital. 



Como facerse Mecenas Dixital 

As empresas TIC interesadas en participar como 
Mecenas Dixital no Programa Voluntariado Dixital 
deben 

 Estar convencidas e comprometidas coa loita 
contra a exclusión social e dixital en Galicia  

 Solicitar a condición de Mecenas Dixital 
manifestando o seu interese a través do 
formulario definido para tal efecto no portal 
web http://voluntariadodixital.xunta.es/ 

Para máis información, contactar connosco a través de correo electrónico 
voluntariadodixital@xunta.es 

A túa empresa pode contribuir 
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Beneficios 

Beneficios de ser solidario 

1. RECURSOS HUMÁNS 

 Desenvolvemento de competencias e 
habilidades de traballadores como liderado, 
creatividade e traballo en equipo. 

 Aumento do grao de implicación e orgullo 
de pertenza á empresa. 

 Mellora do clima laboral da empresa. 

 Aumento do atractivo da empresa para os 
empregados potenciais. 

 Mellora do compromiso interno pola ética 
na actuación da empresa. 

3. IMAXE / REPUTACIÓN 

 Utilización pola empresa do calificativo “Mecenas 
Dixital” xunto á marca e nome do proxecto nas 
súas publicacións ou elementos promocionais. 

 Presenza no apartado correspondente da Web do 
Proxecto (incluíndo o enlace coa páxina designada) 
e calquera outro elemento de difusión electrónica 
ou impreso (cartelería, folletos, dípticos, boletíns 
electrónicos e outras publicacións de carácter xeral 
promocional). 

2. XESTIÓN 

 Estimulación da formación de relacións 
interinstitucionais. 

 Creación dunha maior cohesión entre os 
departamentos dunha mesma compañía 

4. BENEFICIOS FISCAIS 

 Algúns dos programas propostos permiten 
acollerse a beneficios fiscais polo impacto 
económico das súas  aportacións según os casos 
que establece a Lei 49/2002, de 23 de decembro, 
de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e 
dos incentivos fiscais ó Mecenado. 

  Igualmente poderán acollerse ás consideracións 
previstas nas Leis de Orzamentos do Estado que se 
desenvolvan anualmente e onde se establecen as 
actividades prioritarias de Mecenado. 



Programas específicos de 

Mecenado 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE MECENADO 

1. Programa de Voluntariado Corporativo 

2. Programa de formación de clientes / consumidores/ usuarios 

3. Programa de doazóns de bens capitais 

4. Programa de cesión de uso de espazos TIC 

5. Programa de apoio á comunicación 

6. Programa de financiamento de eventos específicos 



Programas específicos de 

Mecenado 

 Ampliar o número de voluntari@s do Programa Voluntariado Dixital involucrando 
o potencial e o talento dos empregad@s das empresas privadas do sector TIC. 

 Incorporar ao programa voluntariado cun nivel de coñecemento tecnolóxico máis 
avanzado. 

 Banco de tempo, polo cal os traballadores/as que o desexen invirtan un número 
de horas do seu horario laboral/persoal facendo actividades de voluntariado. 

 Colectivos de actuación: Os voluntari@s corporativos poden actuar nas empresas 
de acción social para a mellora da xestión destas a través do uso das novas 
tecnoloxías e/ou nos colectivos onde a fenda dixital se fai máis evidente 

 Todas as empresas poden adherirse á modalidade de banco de tempo. 

1. Programa de Voluntariado Corporativo 

Obxectivo 

En que 
consiste 

Vantaxes 

A quen  
se dirixe 

 Recursos Humáns 
 Xestión 
 Imaxe/Reputación 



Programas específicos de 

Mecenado 

 Ampliar a base de usuari@s do programa Voluntariado Dixital facilitando a 
realización de xestións de compra e transaccións comerciais ou bancarias a través 
das TIC. 

 Desenvolvemento e difusión de aplicacións informáticas didácticas que ensinen 
aos clientes como comprar/usar os seus produtos a través das novas tecnoloxías. 
Por exemplo compras simuladas de alimentos, equipos, billetes, viaxes ou 
entradas por Internet ou realización de transaccións bancarias on line. 

 Desenvolvemento de iniciativas de formación de consumidor@s sobre 
compra/uso dos seus produtos dentro dos seus establecementos mediante 
postos de información/formación. 

 Entidades bancarias e empresas con servizos de venta ou xestión on-line. 

2. Programa de formación de clientes / consumidores/ usuarios 

Obxectivo 

En que 
consiste 

Vantaxes 

A quen  
se dirixe 

 Imaxe/Reputación 



Programas específicos de 

Mecenado 

 Fortalecer e facilitar as tarefas dos voluntari@s dixitais coa doazón de bens 
tecnolóxicos (ordenadores, cámaras, móbiles, GPS, MP4, etc.) que se destinarán 
ao desenvolvemento de actuacións do programa Voluntariado Dixital. 

 Consiste na doazón de equipos ás entidades de acción voluntaria adheridas ao 
programa Voluntariado Dixital para a súa utilización na formación de voluntari@s 
dixitais ou na utilización por parte deste nos seus apoios dixitais.  

 Calquera tipo de empresas con material en reciclaxe e especialmente 
empresas produtoras e/ou distribuidoras de material tecnolóxico. 

3. Programa de doazóns de bens capitais 

Obxectivo 

En que 
consiste 

Vantaxes 

A quen  
se dirixe 

 Imaxe/Reputación 



Programas específicos de 

Mecenado 

 Ampliar os espazos ou aulas TIC (aulas VolDIXITAL) dispoñibles para o 
desenvolvemento de actividades de voluntariado presencial. 

 Posta a disposición do proxecto dos espazos ou aulas TIC de que dispoña a 
empresa para a súa utilización por parte dos voluntarios/as dixitais no 
desenvolvemento dos apoios dixitais. 

 Inclusión dos espazos cedidos no inventario de recursos do proxecto coa 
especificación de dotación e dispoñibilidade especificada polos mecenas. 

 Empresas que dispoñan de espazos ou aulas libres 

4. Programa de cesión de uso de espazos TIC 

Obxectivo 

En que 
consiste 

Vantaxes 

A quen  
se dirixe 

 Imaxe/Reputación 



Programas específicos de 

Mecenado 

 Contribuír a incrementar o coñecemento e valoración da poboación galega sobre 
recursos públicos e privados ó servizo da Sociedade da información así como 
estimular unha maior participación desta na aplicación e uso das Tecnoloxías da 
Comunicación e a Información (TIC) ó servizo dunha cultura da solidariedade e en 
aspectos de inclusión dixital e e-igualdade. 

 Ofrecer espazos de publicidade gratuita nos medios de comunicación para a 
distribución de produtos de comunicación desenvolvidos polo Programa 
Voluntariado Dixital, que reforcen o posicionamento ante a opinión pública galega 
da imaxe e identidade do proxecto. 

 Produción de pezas de merchandising e comunicación ou outros elementos de 
difusión en eventos ou espazos públicos referidos ó proxecto. 

 Empresas especializadas en comunicación, medios de comunicación e produción 
de produtos de difusión e/ou comunicación. 

5. Programa de apoio á comunicación 

Obxectivo 

En que 
consiste 

Vantaxes 

A quen  
se dirixe 

 Imaxe/Reputación 



Programas específicos de 

Mecenado 

 Desenvolver actuacións que axuden a motivar o programa voluntariado dixital e as 
entidades de acción voluntaria adheridas, contribuíndo, desta maneira, ós 
obxectivos de difusión do proxecto. 

 Estimular prácticas creativas como parte da estratexia de comunicación 

 Tratase de financiar algún evento que presente algunha das características 
seguintes: 

• Eventos que incentiven a participación e boas prácticas a nivel de 
voluntariado e entidades adheridas. 

• Encontros provinciais e autonómicos de voluntariado. 
• Desenvolvemento de exposicións e festivais cuxa temática este relacionada 

con internet e as novas tecnoloxías. 

 Calquera tipo de empresa. 

6. Programa de financiamento de eventos específicos 

Obxectivo 

En que 
consiste 

Vantaxes 

A quen  
se dirixe 

 Beneficios fiscais 
 Imaxe/Reputación 
 Visibilidade 
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ACCESIBILIDADE
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INNOVACIÓN
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