
           
                      

  
 
STC 157/2014, de 6 d’octubre 
 
Denegació de pensió de viduïtat en cas de parelles homosexuals (accés al text de la 
sentència) 
 
Aquesta sentència resol, en la mateixa línia que la STC 92/2014, el recurs d’empara 
per vulneració de l’art. 14 de la Constitución (principi d’igualtat) plantejat pel 
supervivent d’un unió homosexual que va conviure amb la seva parella durant 
15 anys, el qual va morir el juliol de 2003, abans que es regulés el matrimoni 
homosexual mitjançant la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código 
Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.  
 
El TC conclou que no existeix cap vulneració del principi d’igualtat pels motius 
següents: 
 
 Durant anys, la pensió de viduïtat ha estat concebuda com a institució destinada, 

sense més, a compensar el dany de la reducció d’ingressos patida pel supervivent 
d’una parella que, prèviament, havia contret matrimoni (STC 184/1990). Per això, 
les parelles de fet heterosexuals resultaven excloses perquè podent accedir 
al matrimoni decidien lliurement no fer-ho. Decidien, per tant, córrer amb les 
conseqüències en no complir amb els requisits legals. Les parelles homosexuals 
quedaven fora de l’esfera de protecció perquè la configuració del matrimoni era 
clàssica o tradicional, ja que responia a la idea que les unions homosexuals i les 
heterosexuals tenen una funcionalitat diferent dins la societat.  
 

 Després de la regulació del matrimoni homosexual l’any 2005, els cònjuges 
supervivents de tals matrimonis poden accedir a la pensió de viduïtat. I 
també des de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de 
Seguridad Social poden accedir, amb certes limitacions, les parelles de fet estables, 
tant heterosexuals com a homosexuals. 
 

 Però el legislador no ha previst que, en el cas de defunció prèvia a 2005, una 
persona supervivent d’una parella de fet homosexual pugui accedir a la 
pensió de viduïtat i, per tant, no se li pot reconèixer tal pensió. El TC no pot 
actuar com a legislador positiu retrospectiu i comprometre, en conseqüència, 
desemborsaments de fons públics. 
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