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Almansa, 1971) és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat
d'Alacant, i doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la mateixa universitat.
Premi Extraordinari de Llicenciatura i de Doctorat. És professor titular d'universitat des de
setembre de 2001, i autor de diversos articles relacionats amb el sector energètic i,
especialment, amb els processos de liberalització i canvi de regulació en el sector
elèctric, que han sigut publicats en diferents revistes acadèmiques com a Hisenda
Pública Espanyola, Revista d'Economia Industrial, Water Science andTechnology,
Informació Comercial Espanyola, Revista Asturiana d'Economia, o Notícies de la UE. Va
obtenir un sexenni de recerca en 2009.
Coautor de diversos llibres i participant en diferents congressos i reunions científiques,
quasi sempre amb treballs relacionats amb la liberalització i reforma del sector elèctric
espanyol. Ha participat en diversos projectes de R+D finançats en convocatòries
públiques (Comissió Europea, Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Agència
Valenciana de Turisme, Universitat d'Alacant, etc.) i contractes de R+D d'especial
rellevància (finançats per entitats com la Cambra de comerç d'Alacant, Xarxa Elèctrica
d'Espanya, Aigües del Xúquer, la Fundació d'Estudis Financers, etc.). En dos d'ells, com a
investigador principal.
Assessor de la Secretaria de Política Econòmica i Ocupació de l'Executiva Federal del
PSOE per a temes de política energètica (setembre de 2006-juliol de 2008).
Coordinador del Grup de Treball encarregat d'elaborar les propostes sobre Política
Energètica per al Programa Electoral del PSOE en les eleccions generals de 2008.
Assessor per a Assumptes Econòmics i Financers en la Secretaria General
d'Infraestructures del Ministeri de Foment (juny de 2009 - maig de 2010).
Diputat en les Corts Valencianes des de juny de 2011 fins a juliol de 2015. Portaveu en la
Comissió d'Economia, Hisenda i Pressupostos.
Secretari Autonòmic de Model Econòmic i Finançament en la Conselleria d'Hisenda i
Model Econòmic, des de juliol de 2015 a novembre de 2015.
Diputat per la circumscripció d'Alacant en el Congrés dels Diputats, en la XI i la XII
legislatures, fins al 14 de novembre de 2017. Portaveu del Grup Parlamentari Socialista
en la Comissió d'Hisenda i Funció Pública.
Actualment, Director General d'Anàlisi, Polítiques Públiques i Coordinació en la
Presidència de la Generalitat.
Secretari de Finançament Autonòmic en la Comissió Executiva Nacional del PSPV-PSOE
des de juliol de 2017. Anteriorment, Sotssecretari General de Política Econòmica i
Ocupació i Secretari d'Economia Pública en aquest mateix òrgan.
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