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Manuel José Silva Sánchez 

Nascut el 30 de desembre 1960 a Piedrahita (Ávila). Casat amb dues filles i un fill. 

1982. Llicenciat en Dret amb grau i premi extraordinari de llicenciatura. 
Advocat de l'Estat per oposició, des del 1986.  

Entre 1987 i 1990, va ser Advocat de l'Estat-Cap del Servei Jurídic de l'Estat a Barcelona.  
1992 inicia la seva carrera professional com a advocat en exercici privat. Fundador del Bufet Silva, Riba i De la Chica. 

Regidor de l’Ajuntament de Barcelona (1995-1996), així com portaveu de CiU a la Comissió d’Ocupació i Promoció 
Econòmica, vocal del Consell de l’Entitat de Transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i membre del consell 
d’administració de la companyia mixta Barcelona Activa S.A.  

Diputat al Congrés (legislatures V a partir de novembre de 1995, VI i VII). 

Portaveu adjunt del Grup Parlamentari Català al Congrés dels Diputats (des de 1999 a 2004); portaveu de la Comissió 
de Justícia i Interior (des de 1996) i portaveu de la Comissió de Ciència i Tecnologia, vocal de la Comissió de Règim de 
les Administracions Públiques; de la Subcomissió per el seguiment dels processos de privatitzacions i reconversió de les 
empreses pertanyents al sector públic; de la Subcomissió de seguiment de les infraestructures energètiques.  

Membre del Consell Assessor de la Universitat Abat Oliba. Ceu  

L'any 2000 se li va atorgar la Creu d'Honor de San Raimon de Penyafort. 

Conseller d'Estat Electiu, nomenat pel Real Decreto 1306/2009, de 31 de julio i renovat pel Real Decreto 105/2014, de 
21 de febrero. Cessament per expiració de mandat pel Real Decreto 1303/2018, de 22 de octubre, por el que se declara 
el cese de Consejeros electivos de Estado.  

El 28 de gener de 2010 va ser designat pel Ple del Consell d'Estat membre de la Comissió d'Estudis d'aquest organisme, 
càrrec per al qual va ser novament designat en 2015. Renovat el 9 d'octubre de 2018.  

Al gener de 2011 es va incorporar com a Soci Consultor al Bufet Roca Junyent, SLP. 

De 2012 a 2015 fou Vocal de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, escollit en el torn de juristes o entitats de 
reconegut prestigi en l'àmbit jurídic. 2  

L'11 d'abril de 2016 va ingressar en la Real Acadèmia de Jurisprudència i Legislació com a Acadèmic corresponent.  
És àrbitre de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA); del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB); de la Corte 
Española de Arbitraje; del Tribunal Arbitral de Contratación Pública (TACOP); i del Comité de Arbitraje de la 
Construcción de la Asociación Europea de Arbitraje.  
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AMPLIACIÓ DEL CURRICULUM EN RELACIÓ AL DE 2018 

 

2019 nomenat un dels Consellers de la Presidència de Foment del Treball. 

2020 Secretari del Grup de de Treball, integrat per Bufets, amb la finalitat d'elaborar 

propostes de reforma per a agilitar els procediments administratius de la Generalitat de 

Catalunya a través dels que s'instrumentalitzarà l'assignació i aplicació dels Fons EU-

Next Generation, així com la pròpia actuació de l'Administració 

2020 Secretari de la Junta Directiva de la Societat Barcelonesa d’Estudis Econòmics i 

Socials de Foment del Treball. 

2020 Inclòs en el rànquing Best Lawyers. 

2021-2022 Coordinador del Grup d’Experts Tributaris que va elaborar el Llibre Verd 

sobre la Reforma del Sistema Fiscal. 
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