
 

 

SENTENCIA XUBILACIÓN ANTICIPADA MULLERES SERVIZO SOCIAL 

Sentenza do Tribunal Supremo nº 115/2020. Sala do Social. 
Data: 6 de febreiro de 2020. 

Recurso de Casación para a unificación de doutrina: Nº 3801/2017. 

A sentenza comentada ofrece un novo exemplo de aplicación da perspectiva de xénero 

na interpretación e aplicación das normas por parte da Sala Cuarta do Tribunal 

Supremo. En este caso concreto, tratábase de resolver o problema de se o tempo do 

“Servizo Social da muller” ha de tomarse en consideración, a efectos do acceso á 

xubilación anticipada, na mesma forma na que se ten en conta, aos devanditos 

efectos, o servizo militar obrigatorio ou a prestación social sustitutoria, suposto este 

último que, a diferenza da situación analizada, si se atopaba  expresamente previsto 

no art. 208.1 b) da LGSS. 

Feitos probados: A demandante solicitou pensión de xubilación anticipada que lle foi 
denegada por non acreditar o período mínimo de cotización, ao faltarlle 7 días para 
completar a carencia esixida. Contra a citada resolución administrativa, a interesada 
interpuxo demanda ante o Xulgado do Social número 33 de Barcelona, que ditou 
sentenza con data 17 xaneiro de 2017, estimando a pretensión da actora e 
recoñecendo o dereito desta a acceder á pensión de xubilación anticipada, 
condenando ao INSS ao seu abono desde a data do feito causante. 

Contra a anterior sentenza, a representación letrada do INSS formulou recurso de 
suplicación e a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña ditou 
sentenza en data 15 de xuño de 2017, recurso 2308/2017, estimando o recurso de 
suplicación que formula o INSS e revogando a resolución de instancia. 

Contra a devandita sentenza, a representación da traballadora interpuxo recurso de 
casación para a unificación de doutrina, mediante escrito fundado na contradición da 
sentenza recorrida coa ditada pola Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza do 
País Vasco, de 11 de outubro de 2016. 

Fundamentación xurídica: O Servizo Social feminino que inicialmente se organizou pola 
Sección Feminina da Falanxe Española, trataba de xogar un papel similar ao servizo 
militar obrigatorio (“o mili”) establecido para os homes. Tratábase dunha prestación 
tamén obrigatoria “un deber nacional” para as mulleres entre 17 e 35 anos, sempre 
que estivesen solteiras, que quixesen acceder a un traballo remunerado ou a un título 
académico ou oficial, pero tamén se esixía para unirse a unha asociación, obter o 
pasaporte ou o carné de conducir. 

O Real Decreto 1914/1978, de 19 de maio, suprimiu a obrigatoriedade deste servizo. 
Os labores do servizo social feminino ían desde a colaboración en hospitais ata a axuda 
en orfanatos ou comedores infantís, pasando polo auxilio nos traballos realizados nas 
bibliotecas. Usualmente tratábase, a diferenza do “mili” dos homes, dunha actividade 
a tempo parcial e nun centro próximo ao domicilio da cidadá e, xeralmente, cunha 
duración entre 3 e 6 meses. 

A Lei da Seguridade Social non recoñecía, no momento de ditarse a sentenza obxecto 
do presente comentario, ningún efecto á vez que as mulleres dedicaron ao servizo 



 

 

social ao contrario que para o suposto de servizo militar (ou prestación sustitutoria) 
que si recoñecía o cómputo de como máximo un ano no caso das xubilacións 
anticipadas para o cumprimento da carencia especial destas modalidades de 
xubilación (33 ou 35 anos, segundo a modalidade de xubilación anticipada de que se 
trate). 

Tras analizar a normativa reguladora de ambas as prestacións sociais, a Sala Cuarta do 
Tribunal Supremo, comproba que ambos os servizos ao Estado español configurábanse 
como  un “deber”, sendo tamén similar a súa finalidade. Igualmente as dúas 
prestacións teñen en común que en ningunha delas hai obrigación de cotizar. Con 
todo, dado que o servizo militar obrigatorio ou a prestación social sustitutoria 
mencionada no art. 208.1.b) LGSS, só realizábano os homes, está a recoñecerse un 
período non cotizado, a efectos da xubilación anticipada, unicamente aos homes. 

Ante iso, o Alto Tribunal considera que, en virtude do artigo 4 da O 3/2007, o principio 
de igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes é un principio 
informador do ordenamento xurídico e ha de ser observado na interpretación das leis. 
Por iso, non cabe facer unha interpretación “rixidamente literal” do artigo 208.1 b) 
LGSS, xa que a mesma conduciría a violar o principio de igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes en materia de Seguridade Social, proclamado 
na normativa europea (artigo 1 e 4 da Directiva 79/7 do Consello, de 19 de decembro 
de 1978) e na normativa interna (artigos 1, 4 e 6 da O 3/2007, de 22 de marzo, para a 
igualdade efectiva de mulleres e homes e 2.1 da LGSS). 

Conclúe a Sentenza afirmando que dita interpretación con perspectiva de xénero 
conduce a entender que o período de prestación do “Servizo Social da muller” ha de 
tomarse en consideración, a efectos do acceso á xubilación anticipada, na mesma 
forma na que se ten en conta, aos devanditos efectos, o servizo militar obrigatorio ou a 
prestación social sustitutoria. En consecuencia, estima o recurso de casación para a 
unificación de doutrina presentado pola traballadora fronte ao INSS e declara a firmeza 
da sentenza de instancia. 

Tal foi a transcendencia da sentenza que comentamos que a Lei 21/2021 de 28 de 
decembro modificou o citado artigo 208.1.b) LGSS engadindo e equiparando 
expresamente o servizo social feminino obrigatorio ao servizo militar obrigatorio ou 
prestación social sustitutoria a efectos do acceso á xubilación anticipada. 

 

 

 


