Perfil i trajectòria professional del responsable de l’òrgan 1
Dades d’identificació
Nom i cognoms

Lloc i data de naixement

Ferran Royo Escobedo

Mollet del Vallès, 23 d’abril de 1978

Càrrec actual

Cap de l’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Departament d’Empresa i Coneixement
Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

- Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial. UAB (1996-1999).
- Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial,
Ergonomia i Psicosociologia Aplicada (2003-2006).
- Auditor de Sistemes de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals. INSHT (2005).
- Enginyeria d’Organització Industrial. UPC (2005-2008).
Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

- Enginyer tècnic industrial, de la Secció de Seguretat, del Centre de Seguretat i Condicions de Salut
en el Treball (CSCST), del Departament de Treball (2000-2004).
- Tècnic de prevenció de riscos laborals del CSCST, del Departament de Treball (2004-2007).
- Tècnic de prevenció de riscos laborals del Departament de Governació i Administracions Públiques
(2007-2008).
- Coordinador d’Àrea de Prevenció, de la Subdirecció general de Seguretat i Salut Laboral, del
Departament de Treball (2008-2009).
- Cap de l’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
(2009-2010).
- Responsable dels Serveis de Prevenció, del Departament de Governació i Administracions
Públiques (2010).
- Cap de l’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals, del Departament d’Empresa i Ocupació (2011-2015)
- Cap de l’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals, del Departament d’Empresa i Coneixement (2016actualitat)
Informació addicional
Altra informació rellevant

Localitat i data

Barcelona, 14.07.2017
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Generalitat de Catalunya
Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge
Secretaria d’Administració
i Funció Pública

Signatura

RI037R0136

Firmado digitalmente por
CPISR-1 C Ferran Royo Escobedo
Fecha: 2017.07.14 09:13:50
+02'00'

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen.
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