
 
 
María de los Ángeles Berrocal Vela 

Membre del Consell Consultiu de les Illes Balears de 2015 ençà. 

 

És llicenciada en dret per la Universitat de les Illes Balears (1990) i postgraduada en 
la Llei d’enjudiciament civil 1/2000. 
 
Ha estat professora associada en el Departament de Dret Privat de la Universitat de 
les Illes Balears, amb efectiva realització de funcions docents, de l’1 d’octubre de 
1993 a l’1 d’octubre de 2004. Durant aquests onze anys, ha impartit l’assignatura 
d’introducció al dret - dret civil patrimonial. 
 
Així mateix, ha exercit com a advocada des del dia 11 de maig de 1994 fins al mes 
de març de 1996, en què sol·licità el pas a la situació de col·legiada no exercent. 

 

Ocupà el càrrec de jutgessa substituta dels jutjats de Palma de Mallorca, amb 
efectiva prestació de serveis, del 20 de març de 1996 a l’1 de octubre de 2001, en 
especial de jutgessa substituta dels jutjats contenciosos administratius de Palma, del 
10 de juny de 1999 a l’1 d’octubre de 2001.  
 
A més, ha treballat com a assessora jurídica de l’Ajuntament de Marratxí, d’octubre 
de 2001 a maig de 2003. 

 

És funcionària de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, i ha treballat en aquesta Administració com a funcionària de carrera del Cos 
Superior, des de juliol de 2003; lletrada assessora de la Conselleria de Presidència i 
Esports, des de juliol de 2004; advocada de la Comunitat Autònoma, des de gener 
de 2006 fins a juliol de 2013; cap del Servei Jurídic de Coordinació del Sector Públic 
Instrumental de la Conselleria d’Economia i Competitivitat, des de juliol de 2013, i 
advocada de la Comunitat Autònoma, des de juliol de 2015. 
 
Ha participat, com a autora o coautora, en les publicacions que s’indiquen a 
continuació: La Constitució de 1978. Anotacions des de la perspectiva balear (Institut 
d’Estudis Autonòmics, Govern de les Illes Balears, 2005), “Consideraciones críticas 
sobre el anteproyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia” (Revista Jurídica de les Illes Balears, núm. 4, 
2006), Legislació d’afers socials (“Col·lecció Legislativa”, vol. 10, Institut d’Estudis 
Autonòmics, 2007), Comentarios al Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares 
(Thomson Civitas, 2008). 
 

 

 

 


