
           
                      

  
 
STS de 3 de maig de 2011, recurs 2897/2010 
 
Pensió de viduïtat: reconeixement de la prestació temporal en supòsits de mort 
per malaltia comuna preexistent al matrimoni (accés al text de la sentència) 

 
Després de l’entrada vigor de las modificacions contingudes en matèria de protecció per 
mort i supervivència a la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de 
seguridad social en aquells supòsits en què el causant mor per malatia comuna 
preexistent al matrimoni, sense fills en comú, pot no haver dret a la pensió vitalícia de 
viduïtat, però sí a una prestació temporal de 24 mesos de durada. El TS analitza aquesta 
qüestió, aplicada al cas concret, ens els següents termes: 
 
 Únicament generarà dret a pensió vitalícia de viduïtat quan el matrimoni 

hagi durant com a mínim un any, o bé quan es pugui acreditar un període de 
convivència de la parella d’almenys dos anys. De no ser així, i sempre que 
s’acompleixin la resta de requisits, procedirà el reconeixement de la 
prestació temporal de viduïtat. 
 

 Sens dubte, la previsió que estem analitzant té com a finalitat evitar la 
celebració de matrimonis de conveniència, que tinguin com a únic objectiu 
l’accés a la pensió de viduïtat d’un dels contraents. 

 
 No obstant, el problema pràctic rau precisament en l’acreditació d’aquest 

període de convivència com a parella de fet, atès que la LGSS, en el seu art. 174.3 
exigeix, per a l’accés a la pensió de viduïtat de les parelles de fet, inscripció en 
registre específic o document públic en què consti la constitució de la 
parella. 

 
 El cert és que, en moltes ocasions, com l’analitzada en aquesta sentència, hi havia 

empadronament comú d’ambdós membres de la parella amb una antelació 
superior a 2 anys respecte de la data de la mort, amb el que s’acredita la seva 
convivència. Tanmateix, la parella de fet no figurava inscrita en cap registre ni 
es va constituir en document públic. 

 
 Conclou el TS que, havent quedat acreditat l’empadronament comú, l’accés a la 

prestació temporal de viduïtat no requereix necessàriament registre de la 
parella de fet ni constitució de la mateixa en document públic, ja que tals 
requisits s’exigeixen en la norma específicament per a l’accés a la pensió de viduïtat i 
no per a la prestació temporal. 
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