RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2021, del director general de Tecnologies de la Informació de les Comunicacions de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es crea el catàleg d'equipament i productes TIC susceptible de ser contractat pels centres educatius de la Generalitat i s'estableix el seu pressupost. [2021/12180]
La Resolució de 29 d�octubre de 2021, del conseller d�Hisenda i Model Econòmic, sobre delegació de competències en qui exercisca la direcció dels centres educatius públics no universitaris de la Generalitat per a adquisició d�equipament i productes TIC per a ús en l�entorn educatiu estableix en l�article segon la delegació en la persona que exercisca la titularitat de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de la creació i actualització del catàleg d�equipament i productes TIC susceptible de ser contractat pels centres educatius de la Generalitat.
Per tant, de conformitat amb el que es disposa en el paràgraf anterior, resolc:

Primer
Crear el catàleg referit en l�annex I d�aquesta resolució.

Segon
Establir com a import màxim de despesa, per a equipament i productes TIC susceptibles de ser contractats per cada centre educatiu de la Generalitat, el que estableix la normativa de contractació administrativa, per als contractes menors.

Tercer
En la pàgina web http://www.ceice.gva.es/delegatic es podrà consultar tant el catàleg d�equipament i productes TIC esmentat en el punt primer, com les instruccions addicionals per a la gestió de les provisions.

Quart
En aquells casos en els quals s�indique en el catàleg, l�equipament i els productes TIC adquirits pels centres educatius hauran de registrar-se en l�eina d�inventariat habilitada per a tal finalitat per aquesta direcció general.

Cinqué
En totes les resolucions que s�adopten i en els contractes que es formalitzen en virtut de la delegació es farà constar expressament que aquests han sigut subscrits d�acord amb la resolució de delegació de competències i a aquesta mateixa resolució de creació i modificació del catàleg, segons el que s�estableix en l�article 63 de la Llei 5/1983, del Consell, i en l�article 9 de la Llei 40/2015, d�1 d�octubre, de règim jurídic del sector públic.

Sisé
La present resolució entrarà en vigor l�endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 29 de novembre de 2021.� El director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions: José Manuel García Duarte.



ANNEX I
Catàleg de DELEGATIC

1. Maquinari
1.1. Productes no inventariables que els centres poden adquirir sense autorització prèvia
L�anotació comptable dels articles inclosos en aquest apartat es realitzarà en ITACA contra el subcompte 22003 � Material informàtic no inventariable.
S�autoritza l�adquisició per part dels centres dels següents articles:

� Bateries de portàtils
� Càmeres web
� Components d�àudio i vídeo: altaveus, auriculars, micròfons, cables de connexió�
� Convertidors i connectors: transceptors, GBIC�
� Discos durs
� Discos SSD
� Fonts d�alimentació
� Eines: alicates, tèsters, multímetres�
� Lectors de codis de barres
� Lectors de DVD
� Lectors de targetes
� Comandaments a distància
� Memòria RAM
� Sensors
� Targetes d�emmagatzematge
� Targetes d�àudio
� Targetes de xarxa
� Targetes de vídeo
� Teclats i ratolins
1.2. Productes inventariables que els centres poden adquirir sense autorització prèvia
L�anotació comptable dels articles inclosos en aquest apartat es realitzarà en ITACA contra el subcompte 625021TIC � Material TIC inventariable no subjecte a autorització prèvia. A més, hauran de ser donats d�alta en l�aplicació gvaSAI � INVENTARI.
S�autoritza l�adquisició per part dels centres dels següents articles:

1.2.1. Carros per a la càrrega i transport de tauletes i/o ordinadors portàtils
1.2.2. Dispositius tàctils i audiovisuals
� Monitors
� Projectors convencionals
� Projectors de gran angular
� Projectors interactius
� Tauletes digitalitzadores
1.2.3. Equips de protecció
� Sistemes d�alimentació ininterrompuda
1.2.4. Robòtica
� Robots i kits de robòtica programable
� Plaques amb microcontrolador i entorn de desenvolupament programable (Arduino, Raspberry...)
1.2.5. Sistemes d�emmagatzematge
� Cabines de discos (NAS)
1.2.6. Sistemes d�impressió
� Equips multifunció
� Escàners
� Impressores convencionals
� Impressores 3D
� Traçadors
1.3. Productes inventariables que, de forma restringida i transitòria, els centres podran adquirir sense autorització prèvia de la DGTIC
Es permet l�adquisició de panells interactius, monitors tàctils i pissarres digitals fins al 31 de desembre de 2021, data en la qual aquest material, com a part de les futures aules digitals interactives, serà susceptible de ser finançat a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) aprovat pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament i del Consell Europeu.
2. Programari
Quan s�adquirisquen llicències de programari que inclouen el dret d�utilització temporal d�un producte, incloses les successives renovacions d�aquest dret, aquestes llicències es consideren no inventariables. L�anotació comptable en ITACA es realitzarà amb el subcompte 22003 � Material informàtic no inventariable.
La resta de productes de programari considerat com a aplicacions informàtiques i bases de dades en suport físic, excloses les llicències en les quals només s�accedeix a dades, es consideren inventariables. L�anotació comptable dels articles inclosos en aquest apartat es realitzarà en ITACA contra el subcompte 625021TIC � Material TIC inventariable no subjecte a autorització prèvia.
2.1. Programari per a Formació Professional
Per als estudis de Formació Professional, es delega la competència de compra del programari requerit per a aconseguir els resultats d�aprenentatge establits en els corresponents reials decrets de títol, així com en els currículums desenvolupats en la Comunitat Valenciana, segons s�indica en annex II.
El programari adquirit es destinarà per al seu ús exclusiu en els títols que s�especifiquen i haurà d�estar orientat a l�aprenentatge de la utilitat o funcionalitat exposada en cada cas.
2.2. Programari destinat a alumnat amb necessitats educatives especials
Es delega la competència de compra del programari que estiga enfocat a donar solucions a l�alumnat amb trastorns de l�aprenentatge (dislèxia, TDAH, discalcúlia...), trastorns de la parla i del llenguatge, o amb discapacitats sensorials (baixa visió, sordesa...). Concretament, es delega el següent:
� Programes que afavorisquen l�aprenentatge multisensorial
� Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació  
� Programes específics dirigits a millorar la lectura, l�escriptura, l�aprenentatge i la comunicació  

