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PRESENTACIÓ 
 
El nivell contributiu de la Seguretat Social 
reconeix el dret a pensions de Seguretat Social 
quan la persona acrediti la impossibilitat de 
desenvolupar la professió habitual (incapacitat 
permanent total) o a l’hora de desenvolupar 
qualsevol activitat professional (incapacitat 
permanent absoluta). Alhora, existeix un 
marge per a la continuïtat i/o el retorn a 
l’activitat professional del pensionista, que és 
més ampli per als pensionistes en grau 
d’incapacitat permanent total, tot i que també 
es reconeix als pensionistes en grau 
d’absoluta.  
 
La regulació que aborda la relació entre treball 
i percepció de pensions contributives suscita 
dubtes que provenen, tant del disseny 
normatiu com ara de la complexitat i 
especificitat de cada situació. Per això, des del 
CERSIN pretenem incentivar la reflexió sobre 
la incidència del règim jurídic de les pensions 
contributives en el dret al treball de les 
persones perceptores alhora que mirar de 
donar resposta a algunes qüestions 
pràctiques.  
 

PROGRAMA 
 

18’00. Obertura de l’acte.  
 
Dr Josep Maria Sanahuja Gavaldà. Professor 
titular de Pedagogia Aplicada. Director del 
CERSIN-UAB 
 
18’10 . Taula Rodona. 
 
Sra Macarena Martínez Miranda. Magistrada 
de la Sala Social del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 
 

Sr Rafael Laraña Cobo. Subdirector. Direcció 
Provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social. Barcelona. 
 
Sra Rosa Coscolla Aisa. Oficina Tècnica de 
Suport del Programa Incorpora de l’Obra 
Social “La Caixa”. 
 
Representant de la Federació ECOM. Pendent 
de confirmació. 
 
Dr. Ricardo Esteban Legarreta. Professor 
titular de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social. Membre del CERSIN- UAB 
(Moderador). 
 
19’30 Debat. 
 
20’00  Cloenda.  
 

CONDICIONS DE REALITZACIÓ I 
INSCRIPCIÓ 

 

Lloc: Sala d’actes de la Facultat de Dret. 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Els recordem que la Facultat de Dret s’ubica al 
Campus de Bellaterra, i que aquest disposa de 
bones connexions per tren (estacions RENFE i 
FGC).  
 

Informació i inscripcions:  
 
Adreça informació: ricardo.esteban@uab.cat 
 

Inscripció: La inscripció es durà a terme 
remetent un missatge de correu el electrònic a 
l’adreça assenyalada més avall tot indicant 
l’activitat professional i organisme/entitat en la 
qual es desenvolupa activitat. 
Adreça d’inscripció: cersin@uab.cat 
 
Les seves dades seran incorporades a un 
fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona 
per a la gestió del debat i que servirà per 



comunicar-los ulteriors debats i jornades sobre 
el tema. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de Desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, pot exercir davant la 
Secretaria General de la UAB els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. 
 
 
 


