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LES POLITIQUES PUBLIQUES SOBRE CANVI CLIMATIC

Decisions públiques: eines per al canvi.

Els governs compten amb diferents eines per ajudar
a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i
per iniciar el camí cap a un futur lliure de combustibles
fòssils. Heus aquí alguns exemples:
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