
Xavier Faura i Sanmartin 

 

Llicenciat en Dret per la Universitat Central de Barcelona, promoció 
1.982 - 1987. 

Advocat en exercici des de gener de 1.989, Col·legiat als Il·ltres 
Col·legis d'Advocats de Tortosa i Tarragona. 

President del Consell Comarcal del Baix Ebre. 

Portaveu del grup municipal d'ERC- Tortosa Si, a l'Ajuntament de 
Tortosa. 

Membre del Tribunal Arbitral de les Terres de l'Ebre, des de febrer de 
2.010, fins a març de 2019. 

Professor de l'Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·ltre Col·legi d'Advocats 
de Tortosa, des de octubre de 2.008 a juny de 2.011. Responsable de 
l'àrea de Dret Penal. 

Professor de la Facultat de Dret de la Universitat Rovira i Virgili, al 
Master d'accès a la professió des del curs acadèmic 2.011 - 2.012 fins 
al curs 2.017-2018. 

Medalla d'Argent del Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa, en 
reconeixement a la trajectòria professional després de 25 anys 
d'exercici de la professió. Març de 2.014. 

Premi Martí Miralles 2020 atorgat pel Col·legi d'Advocats i 
Advocades de Tortosa, en reconeixement al prestigi en l'exercici de la 
professió. 

President de la comissió de seguiment de les Terres de l'Ebre, de 
la consulta del 9 de novembre de 2.014. 

President de la Sindicatura Electoral de Demarcació (SED) de la 
provincia de Tarragona per al referèndum de l'1 octubre, per 
designació del Parlament de Catalunya el dia 12 de setembre de 
2.017. 

President de la comissió de justícia gratuïta de les Terres de 
l'Ebre, des del novembre de 2.015 fins a desembre de 2.016. 

Degà de Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tortosa, des de 
desembre de 2.016 fins al març 2.019 



Conseller del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de 
Catalunya (CICAC), des de desembre de 2.016 fins a març de 2.019. 

Consejero del Consejo General de la Abogacía Española, 
(CGAE) des de desembre de 2.016 fins a març de 2.019. 

 


