STSJ de Catalunya de 9 d’abril del 2021, recurs 1030/2021
Es pot sumar el període que es va prestar com a “servei social de la dona” per
poder tenir dret a la pensió de jubilació (accés al text de la sentència)
Una treballadora va sol·licitar la pensió de jubilació anticipada el 2017. Li fou denegada
en comptar amb 10.925 dies cotitzats, quan requeria 10.950. Aquesta empleada
havia fet el servei social durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 1975.
El TSJ reconeix el dret a la prestació, pels motius següents:


A la STS de 6 de febrer de 2020 (recurs 3801/2017) es va establir que el
període de “servei social de la dona” ha de ser computat als efectes d’assolir el
període mínim de cotització exigit per a la jubilació anticipada.



És cert que cap norma reconeix aquesta obligació de còmput, però sí que ho
fa l’art. 208 LGSS per al cas dels homes i el servei militar. I atès que la finalitat
d’ambdues prestacions, en el moment de la seva creació, era similar, el principi
d’igualtat de tracte que deriva del que disposa la Ley Orgánica 3/2007 (arts. 3, 4, 6 i
15) i la Directiva 79/7 del Consell, de 19 de desembre, condueix a donar-los el
mateix tracte. Únicament mitjançant l’aplicació de la perspectiva de gènere
en la interpretació i l’aplicació de l’art. 208 s’assoleix la igualtat de tracte i
d’oportunitats entre dones i homes, ja que l’aplicació literal conduiria a una
violació d’aquest principi, el que suposaria un tracte discriminatori de les dones
respecte als homes.



Per tant, el període de prestació del servei social de la dona s’ha de prendre
en consideració, a l’efecte de l’accés a la jubilació anticipada, de la mateixa
manera com es té en compte, a aquests efectes, el servei militar obligatori o la
prestació social substitutòria dels homes.

