
CODI INTERNACIONAL 
DE NOMENCLATURA ZOOLÒGICA

Preàmbul

El Codi Internacional de Nomenclatura Zoològica és el sistema de regles
i recomanacions adoptades originalment pel Congrés Internacional de Zoolo-
gia i per la Unió Internacional de Ciències Biològiques (IUBS) des del 1973.

Els objectius del Codi són impulsar l’estabilitat i la universalitat dels noms
científics dels animals i assegurar que el nom de cada tàxon és únic i distint.
Totes les seves disposicions i recomanacions estan subordinades a aquestes fi-
nalitats i cap no restringeix la llibertat de pensament o d’acció taxonòmiques.

La prioritat en la publicació és un principi bàsic de la nomenclatura zoo-
lògica; tanmateix, sota les condicions prescrites pel Codi, l’aplicació d’a-
quest criteri es pot modificar per tal de conservar un nom acceptat de temps
enrere en el seu sentit usual. Quan l’estabilitat de la nomenclatura en un cas
concret es vegi amenaçada, la Comissió Internacional de Nomenclatura Zoo-
lògica pot suspendre, sota certes condicions, l’aplicació estricta del Codi.

La precisió i la consistència en l’ús terminològic són essencials en un
codi de nomenclatura. Els significats que hom dóna als termes emprats en
aquest Codi es recullen en el glossari. Tant aquest preàmbul com el glossa-
ri fan part integrant de les disposicions del Codi.

La Comissió Internacional de Nomenclatura Zoològica és l’autora del Codi.

Capítol 1
LA NOMENCLATURA ZOOLÒGICA

Article 1. Definició i àmbit

1.1. Definició. La nomenclatura zoològica és el sistema de noms cien-
tífics que s’aplica a les unitats taxonòmiques (o tàxons; en singular,
tàxon) d’animals actuals o extingits.

1.1.1. Pel que fa a aquest Codi, el terme animals fa referència als
metazous, i també als tàxons de protists quan els autors els trac-
ten com a animals des del punt de vista nomenclatural (vegeu
també l’article 2).

1.2. Àmbit d’aplicació

1.2.1. Els noms científics dels animals actuals o extingits inclouen
els noms basats en animals domesticats, noms basats en fòssils
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que són substitucions (reemplaçaments per d’altres materials, im-
pressions, motlles i buidats) de les restes reals dels animals, noms
basats en l’obra fossilitzada d’organismes (icnotàxons) i noms es-
tablerts per a grups col.lectius (vegeu, especialment, els articles
10.3, 13.3.2, 23.7, 42.2.1, 66.1, 67.14), i també els noms basats en
l’obra d’animals actuals, proposats abans del 1931.

1.2.2. El Codi regula els noms dels tàxons del nivell família, del
nivell gènere i del nivell espècie. Els articles 14, 710, 11.111.3,
14, 27, 28 i 32.5.2.5 regulen, a més, els noms dels tàxons en les
categories per damunt del nivell família.

1.3. Exclusions. S’exclouen de les disposicions del Codi els noms pro-
posats

1.3.1) per a conceptes hipotètics;
1.3.2) per a exemplars teratològics, com a tals;
1.3.3) per a exemplars híbrids com a tals (vegeu l’article 17.2 per

als tàxons d’origen híbrid);
1.3.4) per a entitats infrasubespecífiques, si no és que el nom ha

estat considerat posteriorment disponible d’acord amb l’article
45.6.4.1;

1.3.5) com a mitjà de referència temporal i no per a un ús taxo-
nòmic formal com a noms científics en la nomenclatura zoolò-
gica;

1.3.6) després del 1930, per a l’obra d’animals existents;
1.3.7) com a modificacions de noms disponibles [article 10] en tot

un grup taxonòmic per addició d’un prefix o sufix uniforme per
a indicar que els tàxons denominats així són membres d’aquest
grup.

Exemple. Herrera (1899) proposà que tots els noms genèrics vagin precedits d’un pre-
fix que indiqui la classe a la què pertany el gènere, de manera que, p. ex., tots els noms ge-
nèrics d’insectes portarien el prefix Ins. Els mots formats d’aquesta manera són «fórmules
zoològiques» (opinió 72) i no són tinguts en compte per la nomenclatura zoològica.

1.4. Independència. La nomenclatura zoològica és independent d’altres
sistemes de nomenclatura, en el sentit que el nom d’un tàxon animal
no ha de ser rebutjat exclusivament perquè sigui idèntic al nom d’un
tàxon que no és animal (vegeu l’article 1.1.1).

Recomanació 1A. Noms ja en ús per a tàxons que no són animals. Es recomana als
autors que vulguin establir nous noms del nivell gènere que consultin l’Index Nominum Ge-
nericorum (Plantarum) i l’Approved List of Bacterial Names, per tal de determinar si ja
s’han establert noms idèntics sota els codis internacionals de nomenclatura que regeixen
aquestes llistes i, sí és així, que s’abstinguin de publicar noms zoològics idèntics.
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Article 2. Admissibilitat de certs noms en la nomenclatura zoològica

2.1. Noms de tàxons no classificats com a animals originalment però
sí posteriorment. Vegeu l’article 10.5 per a les condicions d’entrada
d’aquests noms en la nomenclatura zoològica.

2.2. Noms de tàxons classificats com a animals en algun moment
però no posteriorment. Qualsevol nom disponible d’un tàxon que
hagi estat classificat com a animal en algun moment continua compe-
tint en homonímia en la nomenclatura zoològica, àdhuc si posterior-
ment aquest tàxon ha deixat de ser classificat com a animal.

Article 3. Punt de partida. Es fixa arbitràriament en aquest Codi que
l’1 de gener de 1758 és la data d’inici de la nomenclatura zoològica.

3.1. Obres i noms publicats el 1758. Es considera que l’1 de gener de
1758 es van publicar dues obres:
— la 10a edició del Systema naturae de Carl von Linné (Linnaeus);
— l’obra Aranei Svecici de Carl Clerck.
Els noms d’aquesta última obra tenen prioritat sobre els de la prime-
ra, però es considera que qualsevol nom publicat en qualsevol altra
obra del 1758 s’ha publicat després de la 10a edició del Systema na-
turae.

3.2. Noms, actes i informació publicada abans del 1758. Cap nom o
acte nomenclatural publicat abans de l’1 de gener de 1758 no entra en
la nomenclatura zoològica; però la informació (com ara descripcions
o il.lustracions) publicada abans d’aquesta data es pot emprar. (Vegeu
l’article 8.7.1 per a la situació dels noms, els actes i la informació
presents en obres publicades després del 1757 que la Comissió ha su-
primit des del punt de vista nomenclatural.)

Capítol 2
EL NOMBRE DE MOTS EN ELS NOMS CIENTÍFICS 

DELS ANIMALS

Article 4. Noms dels tàxons de categories superiors al nivell espècie

4.1. Noms uninomials. El nom científic d’un tàxon de categoria superior
al nivell espècie consisteix en un únic mot (és a dir, el nom és uni-
nomial); ha de començar amb una lletra majúscula [article 28].

4.2. Ús dels noms dels subgèneres. El nom científic d’un subgènere
no s’ha d’emprar com a primer nom d’un binomi o trinomi, si no és
que s’està utilitzant amb la categoria de gènere [article 6.1].
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