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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
12626 Reial decret 1006/2010, de 5 d’agost, pel qual es regula el procediment de 

concessió d’ajuts a les persones afectades per la talidomida a Espanya durant 
el període 1960-1965.

Aquest Reial decret desplega la previsió efectuada per la Llei 26/2009, de 23 de 
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010 en la seva disposició 
addicional cinquanta-setena, en relació amb els qui durant el període 1960-1965 van patir 
malformacions corporals durant el procés de gestació com a conseqüència de la ingestió 
de talidomida per la mare gestant.

Es pretén respondre a la necessitat de reconeixement i suport solidari a les persones 
afectades per la substància activa «talidomida» al llarg del període assenyalat, segons les 
diferents situacions personals que concorren en cadascuna d’elles, i entronca amb la línia 
seguida per la majoria de països del nostre entorn, on s’han establert esquemes solidaris 
d’ajuda a les persones afectades.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de la facultat conferida al Govern en l’apartat tres 
de la disposició addicional cinquanta-setena de l’esmentada Llei 26/2009, de 23 de 
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010, i a l’empara del que 
disposa l’article 149.1.1a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva 
sobre la regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els 
espanyols en l’exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat consultats els sectors afectats.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat i Política Social i de la vicepresidenta 

primera del Govern i ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 30 de juliol de 2010,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte determinar l’abast, les condicions i el procediment 
per al reconeixement i abonament d’ajudes a les persones afectades per la talidomida a 
Espanya, durant el període 1960-1965.

Article 2. Beneficiaris.

Tenen dret a percebre una ajuda, la concessió de la qual es regula en aquest Reial 
decret, exclusivament i per una sola vegada, aquelles persones que compleixin els requisits 
següents:

1. Haver patit malformacions corporals durant el procés de gestació en el període 
1960-1965, l’origen de les quals no es pugui descartar que pugui haver estat produït per la 
ingesta de talidomida a Espanya per la mare gestant.

2. Que el diagnòstic que acredita el que disposa l’apartat anterior s’hagi realitzat per 
l’Institut de Salut Carlos III, organisme autònom dependent del Ministeri de Ciència i 
Innovació.

3. Per a les persones nascudes a l’estranger, la mare gestant ha d’haver residit a 
Espanya en qualsevol període comprès entre 1960-1965. Així mateix la persona sol·licitant 
no ha d’haver rebut, al país en què es va produir el seu naixement, una ajuda o prestació 
amb finalitat anàloga a la que regula aquest Reial decret.
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Article 3. Quantia de l’ajuda.

L’import de l’ajuda a percebre és el que correspongui d’acord amb el quadre següent i 
el grau de la discapacitat acreditada:

a) Un únic pagament de 30.000 € als afectats amb un grau de discapacitat del 33 per 
cent fins al 44 per cent.

b) Un únic pagament de 60.000 € als afectats amb un grau de discapacitat del 45 per 
cent fins al 64 per cent.

c) Un únic pagament de 80.000 € als afectats amb un grau de discapacitat del 65 per 
cent fins al 74 per cent.

d) Un únic pagament de 100.000 € als afectats amb un grau de discapacitat del 75 
per cent o superior.

Article 4. Finançament.

Les ajudes que preveu aquest Reial decret s’han de finançar amb càrrec al crèdit 
pressupostari consignat en el pressupost de despeses de l’Institut de Gent Gran i Serveis 
Socials per a l’any 2010 amb el desglossament següent: 3591.4870.8. No contributiu. 
«Ajudes socials als afectats per la talidomida».

Article 5. Sol·licitud i termini de presentació.

Les sol·licituds les han de formular les persones interessades o, si s’escau, els seus 
representants legals, des del dia de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret fins al dia 30 
de setembre de 2010, tots dos inclusivament, s’han de dirigir a la directora general de 
l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso), i formalitzar-se en el model oficial que 
figura com a annex d’aquesta norma.

Les sol·licituds es poden presentar al registre de l’Imserso, avinguda de la Ilustración 
s/n, cantonada Ginzo de Limia, 58, 28029 Madrid, així com en els registres i oficines a què 
es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Així mateix, poden presentar les sol·licituds a través dels registres electrònics de 
l’Administració General de l’Estat.

Transcorregut el termini de presentació que preveu el primer paràgraf d’aquest article, 
sense haver presentat sol·licitud, es produirà la caducitat del dret i la seva consegüent 
extinció.

Article 6. Documentació.

Les sol·licituds s’han d’acompanyar dels documents següents, originals o en còpia 
autenticada:

a) Document acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant.
b) Document acreditatiu de la identitat de la persona que ostenti la representació 

legal, si s’escau.
c) Acreditació de la representació legal, si s’escau.
d) Certificat de naixement expedit pel Registre Civil competent, acreditatiu que la 

persona sol·licitant va néixer entre l’1 de gener de 1960 i el 30 de setembre de 1966, 
ambdues dates inclusivament.

e) Per a les persones nascudes a l’estranger:

1r Documentació acreditativa de residència de la mare gestant a Espanya en 
qualsevol període comprès entre 1960-1965.

2n Declaració jurada de no haver rebut, al país en què es va produir el naixement, 
una ajuda o prestació amb finalitat anàloga a la que regula aquest Reial decret.

f) Resolució de reconeixement del grau de discapacitat emesa per l’Imserso o per 
l’òrgan competent de la respectiva comunitat autònoma que n’hagi rebut la transferència 
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de les funcions i serveis, o si s’escau, sol·licitud de reconeixement del grau de 
discapacitat.

g) Informe de diagnòstic emès per l’Institut de Salut Carlos III, organisme autònom 
dependent del Ministeri de Ciència i Innovació, acreditatiu del requisit que estableix l’article 
2.1 d’aquest Reial decret.

h) Certificació bancària o qualsevol altre document que acrediti la titularitat i el codi 
bancari del compte corrent que es consigni en la sol·licitud per al cobrament de l’ajuda.

Respecte a la documentació requerida en les lletres a), b), d) i f), la presentació de la 
sol·licitud comporta l’autorització a l’lmserso perquè l’obtingui de manera directa, llevat que 
la persona interessada no presti el seu consentiment, cas en què ha d’aportar original o 
còpia autenticada del document corresponent.

Article 7. Instrucció.

1. Rebuda la sol·licitud, juntament amb la documentació requerida restant, la Direcció 
General de l’Imserso ha de dur a terme d’ofici les actuacions que consideri pertinents per 
a la comprovació dels fets o dades al·legats.

A aquest efecte, a fi d’aclarir la naturalesa i abast de la discapacitat de la persona 
afectada, es poden sol·licitar així mateix els antecedents, dades o informes que puguin 
constar en els serveis sanitaris corresponents, així com en altres registres on en pugui 
haver quedat constància, sempre amb plena submissió a la normativa que regula les dades 
de caràcter personal.

2. Si la sol·licitud està incompleta perquè no s’ha adjuntat la documentació a què es 
refereix l’article anterior o no reuneix els requisits exigits a l’article 70 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, s’ha de requerir a la persona sol·licitant, d’acord amb el que estableix 
l’article 71.1 de la Llei esmentada, perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni la falta 
o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que 
desisteix de la seva petició, prèvia notificació de la resolució que ha de ser dictada en els 
termes que preveu l’article 42 de la Llei esmentada.

Article 8. Valoració de la discapacitat.

Per a la qualificació del grau de discapacitat és preceptiva i vinculant la resolució de 
reconeixement del grau de discapacitat emesa per l’Imserso o per l’òrgan competent de la 
respectiva comunitat autònoma que hagi rebut la transferència de les funcions i serveis 
d’aquell.

En el supòsit que s’hagi sol·licitat resolució de reconeixement del grau de discapacitat 
i se n’endarrereixi l’aportació per causes alienes a la persona sol·licitant o, si s’escau, als 
seus representants legals, es permet la iniciació del procediment amb la sol·licitud de 
reconeixement del grau de discapacitat efectuada davant l’òrgan competent. En aquest 
cas, s’ha de procedir a la suspensió del procediment, d’acord amb el que preveu l’article 
42.5.d) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, durant el temps necessari per a la 
incorporació a l’expedient de la resolució que posi fi al procediment per a la declaració i 
qualificació del grau de discapacitat.

Article 9. Resolució.

1. La directora general de l’Imserso ha de dictar la resolució corresponent, que ha de 
ser notificada a la persona interessada en el termini màxim de sis mesos comptats des de 
la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l’òrgan competent.

2. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat la resolució, la 
persona interessada pot entendre estimada la seva sol·licitud per silenci administratiu, en 
els termes que preveu l’article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

3. La resolució posa fi a la via administrativa, i contra aquesta es pot interposar recurs 
potestatiu de reposició davant la directora general de l’Imserso en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de la resolució o bé pot ser impugnada directament 
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davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en la forma i termini que preveu la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció esmentada.

Article 10. Pagament de l’ajuda.

El pagament l’ha d’efectuar la Direcció General de l’Imserso, mitjançant transferència 
al compte corrent o llibreta ordinària, oberta a nom de la persona beneficiària, consignada 
en la seva sol·licitud.

Article 11. Compatibilitat de l’ajuda.

La percepció d’aquesta ajuda és compatible amb qualsevol pensió pública a què la 
persona beneficiària tingui dret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.1a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre la regulació de les 
condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels 
drets i en el compliment dels deures constitucionals.

Disposició final segona. Dret supletori.

En allò que no preveu aquest Reial decret, s’han d’aplicar supletòriament les previsions 
que, en matèria de procediment administratiu, regula la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Disposició final tercera. Habilitació per al desplegament reglamentari.

S’habilita els titulars dels ministeris de Sanitat i Política Social i de la Presidència per 
dictar les disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació i desplegament d’aquest 
Reial decret.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 5 d’agost de 2010.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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SSSOOOLLL···LLLIIICCCIIITTTUUUDDD   DDD'''AAAJJJUUUDDDAAA   
   

   a les persones afectades per la talidomida 
 

 
 

PERSONA SOL·LICITANT 1  DNI-NIE-
Passaport 
 

Primer cognom 
 

Segon cognom 
 

Nom 
 

D. naixement 
       /     /      

Sexe
 

Domicili habitual 
 

Número 
 

Bloc 
 

Escala 
 

Pis 
 

Porta 
 

Codi 
postal 
 

Localitat 
 

Província 
 

País 
 

Nacionalitat 
 

 

Telèfon/s 
 

Fax 
 

Correu electrònic 
 

 

REPRESENTANT LEGAL 
 DNI-NIE-
Passaport 
 

Primer cognom 
 

Segon cognom 
 

Nom 
 

D. naixement 
       /     /       

Sexe
 

2 

Actua en nom de la persona sol·licitant com a: 
 Representant legal                                                  Altres (indiqueu-ho) 

 

Domicili habitual 
 

Número 
 

Bloc 
 

Escala 
 

Pis 
 

Porta 
 

Codi 
postal 
 

Localitat 
 

Província 
 

País 
 

Nacionalitat 
 

 

Telèfon/s 
 

Fax 
 

Correu electrònic 
 

 

3 DADES RELATIVES AL GRAU DE DISCAPACITAT  
Administració o organisme emissor del certificat del grau de discapacitat 
………………………………………………………………………………………………….. 

 

DOMICILI ALS EFECTES DE NOTIFICACIONS  
(Empleneu-ho només en cas que vulgueu que es practiqui en lloc diferent a l'assenyalat en l'apartat 1) 
Domicili  
 

Número 
 

Bloc 
 

Escala 
 

Pis 
 

Porta 
 

4 
Codi postal 
 

Localitat 
 

Província 
 

País 
 

 

DADES PER AL COBRAMENT DE L'AJUDA  
Entitat 

bancària Sucursal D.C. Número de compte 
                    

5 
                    

 

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que les dades que consigno en aquesta sol·licitud són certes i comprovables. 
AUTORITZO la verificació i confrontació de les dades personals incloses en la sol·licitud o que consten en l'expedient, i la seva cessió a altres 
organismes o entitats de caràcter públic o privat que exerceixin competències en matèria de salut, així com la consulta per a la verificació de dades 
d'identitat, de naixement i del grau de discapacitat. Si no presta el seu consentiment ha d'aportar còpia autenticada del document corresponent. Així 
mateix presto el meu consentiment perquè la Direcció General de l'Imserso sol·liciti els antecedents, dades o informes que puguin constar en els 
serveis sanitaris corresponents. 
SOL·LICITO mitjançant la signatura d’aquesta sol·licitud, que es doni curs a aquesta petició. 

 
 

LLOC, DATA I SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT  
o del seu representant degudament acreditat 

 
 
 
 
 

SRA.  DIRECTORA GENERAL DE L'INSTITUT DE GENT GRAN I SERVEIS SOCIALS (IMSERSO). 
SECRETARIA GENERAL 
C/ Ginzo de Limia, núm. 58 - 28029.- MADRID 
 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: Les dades personals que heu aportat són tractades informàticament, i hi teniu el dret a accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

Núm. 
exp.                                                      //22001100  

Espai reservat per a Registre 

ANNEX  
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 2

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA EN LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD  
(Originals i/o fotocòpies compulsades o autenticades. La compulsa o autenticació es pot efectuar en presentar la sol·licitud, adjuntant 
originals dels documents.) 

 
 

  Document acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant. 
  Document acreditatiu de la identitat de la persona que ostenti la representació legal, si s'escau. 
  Acreditació, si s'escau, de la representació legal. 
  Certificat de naixement expedit pel Registre Civil competent, acreditatiu que la persona sol·licitant va néixer entre l'1 

de gener de 1960 i el 30 de setembre de 1966, les dues dates incloses. 
  Per a les persones nascudes a l'estranger, documentació acreditativa de residència de la mare gestant a Espanya en 

qualsevol període comprès entre 1960-1965.  
  Per a les persones nascudes a l'estranger, declaració jurada de no haver rebut, al país en què es va produir el 

naixement, una ajuda o prestació amb la finalitat anàloga a la que regula aquest Reial decret.  
  Resolució de reconeixement del grau de discapacitat emesa per l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials o per l'òrgan 

corresponent de la respectiva comunitat autònoma.  
   Si s'escau, sol·licitud de reconeixement del grau de discapacitat. 
  Document acreditatiu de diagnòstic, emès per l'Institut de Salut Carlos III, organisme autònom dependent del Ministeri 

de Ciència i Innovació, relatiu al compliment del que estableix l'article 2.1 d’aquest Reial decret.  
  Certificació bancària o qualsevol altre document que acrediti les dades de l'apartat h) de l'article 6. 
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