
cies dins d’una espècie; aquests noms, que han de començar sempre
amb una lletra minúscula i s’han d’escriure complets, no es compten
en el nombre de mots d’un binomi o trinomi. El Principi de Prioritat
s’aplica a aquests noms [article 23.3.3]; vegeu l’article 11.9.3.5 pel
que fa a la disponibilitat.

Recomanació 6B. Significat taxonòmic dels noms intercalats. Un autor que vulgui
designar un agregat en qualsevol dels nivells taxonòmics addicionals esmentats per l’article
6.2 hauria de posar, dins el mateix parèntesi que el nom del nivell espècie intercalat, un ter-
me que precisi el significat taxonòmic de l’agregat la primera vegada que utilitzi aquesta
notació en una obra.

Exemple. En el gènere de papallones Ornithoptera Boisduval, 1832, l’espècie O. pria-
mus (Linnaeus, 1758) és el membre nominat més antic d’un agregat d’espècies vicariants
que inclou també O. lydius Felder, 1865 i O. croesus Wallace, 1865. El significat taxonò-
mic concedit a l’agregat d’O. priamus es pot expressar amb la notació «Ornithoptera (su-
perespècie priamus)», i els membres de l’agregat per les notacions «O. (priamus) priamus
(Linnaeus, 1758)», «O. (priamus) lydius Felder, 1865» i «O. (priamus) croesus Wallace,
1865».

Capítol 3
ELS CRITERIS DE PUBLICACIÓ

Article 7. Camp d’aplicació. Les disposicions d’aquest capítol no
s’apliquen tan sols a la publicació d’un nou nom científic, sinó també a la
publicació de qualsevol acte nomenclatural o informació que pugui afectar
la nomenclatura.

Article 8. Què constitueix una obra publicada segons el Codi. Una
obra és considerada com a publicada amb finalitat de nomenclatura zoolò-
gica si compleix els requisits d’aquest article i no en queda exclosa per les
disposicions de l’article 9.

8.1. Criteris que cal satisfer. Una obra ha de satisfer els criteris se-
güents:

8.1.1) s’ha de publicar amb la finalitat de proporcionar un registre
científic públic i permanent;

8.1.2) s’ha de poder obtenir, quan apareix per primera vegada, de
franc o per compra; i

8.1.3) s’ha d’haver produït mitjançant una edició que contingui cò-
pies obtingudes simultàniament per un mètode que asseguri
nombroses còpies idèntiques i durables.

8.2. Negació de la intenció de publicació. Una obra que contingui una
declaració manifesta que no ha estat editada per a constituir un regis-
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tre científic públic i permanent o per a finalitats de nomenclatura zoo-
lògica, no ha estat publicada d’acord amb el Codi.

8.3. Negació de noms i actes. Si una obra conté una declaració que nega
que tots o algun dels noms o actes nomenclaturals que inclou tenen
finalitat nomenclatural, els noms o actes negats no són disponibles.
L’obra en qüestió pot haver estat publicada (és a dir, la informació ta-
xonòmica que conté pot tenir la mateixa condició nomenclatural que
la informació taxonòmica d’una obra publicada però suprimida: vegeu
l’article 8.7.1).

8.4. Obres produïdes abans del 1986. Perquè pugui ser considerada pu-
blicada, una obra produïda abans del 1986 ha d’haver estat realitzada
sobre paper, per un mètode d’impressió convencional aleshores (com
el text imprès o l’òfset) o per hectografia o mimeografia.

8.5. Obres produïdes després del 1985 i abans del 2000. Una obra
produïda entre el 1985 i el 2000 per un mètode que no sigui la im-
pressió convencional es pot acceptar com a publicada d’acord amb el
Codi si

8.5.1) compleix la resta de requisits d’aquest article i no queda ex-
closa per les disposicions de l’article 9, i

8.5.2) conté una declaració de l’autor en el sentit que els noms o
actes nomenclaturals nous que inclou tenen per finalitat el re-
gistre científic públic i permanent, i

8.5.3) conté una declaració escrita en la mateixa obra en el sentit
que s’ha produït en una edició composta per exemplars que es
poden obtenir simultàniament.

8.6. Obres produïdes després del 1999 per mètodes que no empren la
impressió sobre paper. Per a ser acceptada com a publicada d’acord
amb el Codi, una obra produïda després del 1999 per un mètode que
no sigui la impressió en paper ha de contenir una declaració en el
sentit que s’han dipositat exemplars (en la forma en què s’ha publi-
cat) en almenys cinc biblioteques públiques importants esmentades
pel nom en la mateixa obra.

8.7. Situació de les obres suprimides. Una obra que ha estat suprimida
amb vista a la nomenclatura per la Comissió mitjançant l’ús dels seus
plens poders [article 81] i que satisfà les disposicions d’aquest article
queda publicada d’acord amb el Codi, si no és que la Comissió ha de-
cidit que s’ha de tractar com a no publicada;

8.7.1) aquesta obra roman disponible com a font de descripcions i
il.lustracions publicades, però no com a obra en què sigui dis-
ponible un nom o un acte nomenclatural (com la fixació d’un
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tipus portador de nom o la determinació de la prioritat segons
l’article 24.2).

Recomanació 8A. Àmplia distribució. Els autors tenen la responsabilitat d’assegurar-
se que els nous noms científics, els actes nomenclaturals i la informació que pot afectar la
nomenclatura es coneguin àmpliament. Aquesta responsabilitat s’alleugereix molt fàcilment
si es publiquen en les revistes científiques apropiades o en sèries monogràfiques ben cone-
gudes i si hom s’assegura que els nous noms que proposa entren en el Zoological Record.
Això darrer s’aconsegueix fàcilment enviant un exemplar de l’obra al Zoological Record, pu-
blicat per BIOSIS UK.

Recomanació 8B. Conveniència de les obres en paper. Es recomana vivament als au-
tors i editors que s’assegurin de publicar per primera vegada un nom científic o un acte no-
menclatural nous en una obra en paper imprès.

Recomanació 8C. Accés públic a les obres publicades. S’haurien de conservar per-
manentment còpies de les obres impreses que contenen noms científics o actes nomenclatu-
rals nous en biblioteques les obres de les quals són d’accés públic (vegeu, però, l’article 8.6
per al dipòsit d’obres produïdes després del 1999 per un mètode que no sigui la impressió
sobre paper).

Recomanació 8D. Responsabilitats dels autors, redactors i editors. Els autors, redac-
tors i editors tenen la responsabilitat d’assegurar-se que les obres que contenen nous noms,
actes nomenclaturals o informació que pot afectar la nomenclatura es publiquin d’acord
amb el Codi de manera ben palesa. Els redactors i editors s’haurien d’assegurar que les
obres inclouen la data de publicació i la informació de com es poden obtenir.

Recomanació 8E. Inclusió de negacions. Els redactors i editors haurien d’evitar la in-
clusió de nous noms i de la informació que ha d’aparèixer per tal de fer disponibles els
noms, o sobre nous actes nomenclaturals, en obres que no es publiquen per al registre cien-
tífic públic i permanent (com resums previs de congressos o avisos de treballs que han de
ser presentats en una reunió). S’haurien d’assegurar que aquests documents contenen una
negació (vegeu l’article 8.2), de manera que els noms nous que s’hi publiquin per primera
vegada no entrin involuntàriament en la nomenclatura zoològica i avancin la publicació que
hom voldria fer en una altra obra.

Article 9. Què constitueix una obra no publicada segons el Codi.
Tot i les disposicions de l’article 8, cap de les obres següents no constitueix
una obra publicada d’acord amb el Codi:

9.1) després del 1930, les obres manuscrites reproduïdes en facsímil per
qualsevol procediment;

9.2) les fotografies com a tals;
9.3) les proves d’impremta o galerades;
9.4) els microfilms;
9.5) els enregistraments acústics com a tals fets per qualsevol mètode;
9.6) les etiquetes dels exemplars;
9.7) les còpies obtingudes en demanar una obra no publicada [article 8],

àdhuc si prèviament s’ha dipositat en una biblioteca o un altre arxiu;
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9.8) el text o les il.lustracions distribuïdes mitjançant senyals electrònics
(p. ex., mitjançant la World Wide Web); o

9.9) els resums d’articles, de contribucions, de cartells, de textos de con-
ferències i de materials similars que han estat emesos principalment
per als participants en reunions, simposis, col.loquis o congressos.

Recomanació 9A. Els autors han d’evitar la publicació involuntària en els resums.
Els autors que enviïn resums de comunicacions a congressos destinats principalment a ser
lliurats als participants s’haurien d’assegurar que els noms i actes que afecten la nomencla-
tura en aquestes obres no es vegin subjectes a publicació involuntària. S’haurien d’assegu-
rar que els volums dels resums contenen les negacions adequades [article 8.2].

Capítol 4
ELS CRITERIS DE DISPONIBILITAT

Article 10. Condicions de disponibilitat. Un nom o acte nomenclatu-
ral esdevé disponible tan sols en les condicions següents.

10.1. Condicions generals. Un nom o acte nomenclatural és disponible
i pren autor i data tan sols quan ha satisfet les disposicions d’aquest
article i, si escau, les dels articles 11 a 20 (vegeu els articles 21 i 50
per a la data i l’autor). La Comissió pot descartar que un nom esde-
vingui disponible [articles 78-81] si aquestes condicions no se satisfan
plenament.

10.1.1. Si la publicació de les dades relatives a un nou tàxon nomi-
nal o a un acte nomenclatural s’interromp i continua en una data
posterior, el nom o l’acte esdevenen disponibles tan sols quan
s’han satisfet els requeriments dels articles pertinents.

Recomanació 10A. Responsabilitat de redactors i editors. Un redactor s’hauria d’as-
segurar que el conjunt de descripció i il.lustracions relatives a un nou tàxon nominal, i par-
ticularment qualsevol acte nomenclatural o dada necessària per a fer disponible un nom, són
publicades en la mateixa obra i el mateix dia.

10.2. Disponibilitat dels noms infrasubespecífics. Un nom infrasubespe-
cífic no és disponible [article 45.5] a partir de la seva publicació origi-
nal, si no és que ha estat publicat abans del 1961 com una «varietat» o
«forma» i es considera disponible d’acord amb l’article 45.6.4.1. Si un
autor utilitza un nom prèviament publicat en una categoria infrasubes-
pecífica, de tal manera que el fa disponible per a una espècie o subespè-
cie, per aquesta raó l’estableix com un nom nou i n’esdevé l’autor
[article 45.5.1] (vegeu també els articles 23.3.4 i 50.3.1).

10.3. Disponibilitat dels noms proposats per a grups col.lectius i ic-
notàxons. Un nom proposat per a un grup col.lectiu s’ha de tractar
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