
poden no tenir espècie tipus fixada; en aquests casos s’aplica
l’article 69.

42.4. Formació i tractament dels noms del nivell gènere. Un nom del
nivell gènere s’ha de formar i tractar d’acord amb els articles 10.3,
10.4 i 11.8 i les disposicions pertinents dels articles 25 a 33.

Article 43. Principi de Coordinació

43.1. Declaració del Principi de Coordinació aplicat als noms del ni-
vell gènere. Es considera que un nom establert per a un tàxon de
qualsevol categoria del nivell gènere, ha estat establert simultània-
ment pel mateix autor per a un tàxon nominal de l’altra categoria del
mateix nivell; ambdós tàxons nominals tenen la mateixa espècie tipus,
tant si es va fixar originalment com si s’ha fixat després.

43.2. Espècie tipus. Quan un tàxon nominal del nivell gènere puja o bai-
xa de categoria, la seva espècie tipus resta igual [article 61.2.2], tant
si es va fixar originalment com si s’ha fixat després.

Article 44. Tàxons nominotípics

44.1. Definició. Quan un gènere conté subgèneres, el subgènere que con-
tingui l’espècie tipus del gènere nominal portarà el mateix nom que el
gènere, amb els mateixos autor i data [article 43.1]; aquest subgènere
es denomina subgènere nominotípic.

44.2. Canvi de subgènere nominotípic. Si el nom en ús per a un gène-
re i, per tant, per al seu subgènere nominotípic, no és disponible o és
invàlid, s’ha de reemplaçar pel nom vàlid d’acord amb l’article
23.3.5; el subgènere que porta el nom vàlid i que conté l’espècie ti-
pus del gènere nominal esdevé el subgènere nominotípic.

Capítol 10
ELS TÀXONS NOMINALS DEL NIVELL ESPÈCIE 

I LLURS NOMS

Article 45. El nivell espècie

45.1. Definició. El nivell espècie comprèn tots els tàxons nominals
de les categories d’espècie i subespècie (vegeu també l’article
10.2).

45.2. Disposicions aplicables a tots els tàxons nominals del nivell es-
pècie i llurs noms. Els tàxons nominals del nivell espècie i llurs
noms, independentment de la categoria que tinguin, estan sotmesos a
les mateixes disposicions, excepte si aquestes s’apliquen explícitament
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a noms d’una categoria solament (vegeu l’article 6.2 per als noms in-
tercalats que indiquen agregats d’espècies o subespècies).

45.3. Aplicació dels noms del nivell espècie. L’aplicació de cada nom
del nivell espècie és determinada per referència al tipus portador de
nom [articles 61, 71 a 75] del tàxon nominal, indicat per la combina-
ció en la qual es va establir el nom del nivell espècie.

45.4. Formació i tractament dels noms del nivell espècie. Un nom del
nivell espècie s’ha de formar i tractar d’acord amb l’article 11 i les
disposicions corresponents dels articles 19, 20 i 23 a 34.

45.5. Noms infrasubespecífics. Un nom proposat expressament per a in-
dicar una entitat infrasubespecífica (vegeu el glossari) no és disponible
(si no és que les disposicions de l’article 45.6 ho especifiquen altra-
ment), està exclòs del nivell espècie i no és regulat pel Codi [article
1.3.4]. Un quart nom publicat com a addició a un trinomi indica auto-
màticament una entitat infrasubespecífica (tanmateix, un nom del nivell
espècie intercalat [article 6.2] no es considera una addició a un trinomi).

45.5.1. Un nom infrasubespecífic d’acord amb les disposicions
d’aquest article no pot esdevenir disponible a partir de la publi-
cació original mitjançant cap acció posterior (com una elevació
de categoria) si no és per una decisió de la Comissió. Si un au-
tor posterior utilitza el mateix mot per a una espècie o subespè-
cie, i la converteix, doncs, en un nom disponible [articles 11-
18], amb aquesta manera de procedir estableix un nou nom,
amb els seus propis autor i data, encara que atribueixi l’autoria
del nom a l’autor que el va publicar com a nom infrasubespe-
cífic.

Exemple. El nom ferganensis en Vulpes vulpes karagan natio ferganensis (publicat per
Ognev, 1927) és una addició a un trinomi i, per tant, infrasubespecífic; esdevé disponible a
partir de Flerov (1935), al qual s’hauria d’atribuir, ja que el va emprar per primera vegada
per a una subespècie: Vulpes vulpes ferganensis.

45.6. Determinació de la categoria subespecífica o infrasubespecífica
dels noms que segueixen un binomi. La categoria indicada per un
nom del nivell espècie que segueix un binomi és subespecífica, amb
les excepcions següents:

45.6.1) és infrasubespecífica si l’autor li va donar expressament
categoria infrasubespecífica o si el context de l’obra revela sen-
se ambigüitat que el nom fou proposat per a una entitat infra-
subespecífica (vegeu també l’article 45.6.4);

45.6.2) es considera infrasubespecífica si l’autor va emprar un dels
termes «aberració», «ab.» o «morf»;
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Exemple. El nom pallasi a Arvicola amphibius ab. pallasi, publicat per Ognev (1913),
és infrasubespecífic; queda disponible com a nom del nivell espècie a partir d’Ognev
(1950), al qual s’hauria d’atribuir, ja que el va emprar per primera vegada per a una subes-
pècie: Arvicola terrestris pallasi.

45.6.3) es considera infrasubespecífica si es va publicar per prime-
ra vegada després del 1960 i l’autor va utilitzar expressament
un dels termes «varietat» o «forma» (incloent-hi l’ús dels ter-
mes «var.», «v.» o «f.»);

45.6.4) és subespecífica si es va publicar per primera vegada abans
del 1961 i l’autor va utilitzar expressament un dels termes «varie-
tat» o «forma» (incloent-hi l’ús dels termes «var.», «v.» o «f.»),
llevat que l’autor li donés expressament categoria infrasubespecí-
fica, o el context de l’obra reveli sense ambigüitat que el nom fou
proposat per a una entitat infrasubespecífica; en aquest cas és in-
frasubespecífica [vegeu també l’article 45.6.1]. Tanmateix:

45.6.4.1. Un nom que és infrasubespecífic d’acord amb l’ar-
ticle 45.6.4 es considera, malgrat això, subespecífic si abans
del 1985 va ser adoptat com el nom vàlid d’una espècie o
subespècie o va ser tractat com un homònim més antic.

Exemples. Spencer (1896) descriví i anomenà Sminthuropsis murina var. constricta, un
petit marsupial carnívor, a partir d’un exemplar que considerà morfològicament intermedi
entre dues espècies congenèriques: Sminthuropsis murina i S. crassicaudata; la seva obra
no revela sense ambigüitat que el nom hagués estat proposat per a una entitat infrasubespe-
cífica, i, per tant, constricta té categoria subespecífica des que fou publicat originalment.

Westhoff (1884) donà a un Heteroptera el nom Pyrrhocoris apterus var. pennata per a
una forma macròptera com a tal, i Wagner (1947) donà explícitament el nom Stenodema
trispinosum f. pallescens a adults recentment emergits com a tals; els noms pennata i pal-
lescens són, doncs, de categoria infrasubespecífica i, com que cap d’ells no fou adoptat per
a una espècie o subespècie abans del 1985, ambdós resten no disponibles.

Polinski (1929) descriví el gastròpode terrestre Fruticicola unidentata subtecta com una
«variété (natio) n.» i féu constar explícitament que era tan sols «una forma» que no merei-
xia la categoria subespecífica. Tanmateix, Klemm (1954) adoptà Trichia (Petasina) uniden-
tata subtecta (Polinski) com el nom vàlid d’una subespècie, de manera que el nom subes-
pecífic subtecta es considera disponible a partir de Polinski, 1929.

Article 46. Principi de Coordinació

46.1. Declaració del Principi de Coordinació aplicat als noms del ni-
vell espècie. Es considera que un nom establert per a un tàxon en
qualsevol de les categories del nivell espècie queda establert simultà-
niament pel mateix autor per a un tàxon de l’altra categoria d’aquest
nivell; ambdós tàxons nominals tenen el mateix tipus portador de
nom, tant si es va fixar originalment com si ha estat fixat després.
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46.2. Tipus portador de nom. Si un tàxon nominal puja o baixa de ca-
tegoria en el nivell espècie, el seu tipus portador de nom [article
72.1.2] resta igual [article 61.2.2], tant si es va fixar originalment
com si s’ha fixat després.

Article 47. Tàxons nominotípics

47.1. Definició. Si es considera que una espècie conté subespècies, la su-
bespècie que conté el tipus portador de nom de l’espècie nominal por-
ta el mateix nom del nivell espècie que l’espècie, amb els mateixos
autors i data [article 46.1]; aquesta subespècie es denomina subespè-
cie nominotípica.

47.2. Canvi de subespècie nominotípica. Si el nom del nivell espècie
en ús per a una espècie, i per tant per a la seva subespècie nominotí-
pica, no és disponible o és invàlid, cal reemplaçar-lo per un nom và-
lid d’acord amb l’article 23.3.5; la subespècie que contingui aleshores
el tipus portador de nom de l’espècie nominal vàlida esdevé la subes-
pècie nominotípica.

Exemple. Hemming (1964) va advertir que el nom de la papallona Papilio coenobita
Fabricius, 1793 és un homònim primari més modern de Papilio coenobita Cramer, 1780 i
va establir Pseudoneptis ianthe Hemming, 1964 com un nou nom de substitució (nom. nov.)
per a Pseudoneptis coenobita (Fabricius). Tanmateix, Stoneham (1938) havia establert una
subespècie Pseudoneptis coenobita bugandensis, de manera que el nom vàlid de l’espècie
és Pseudoneptis bugandensis Stoneham, 1938. La subespècie nominotípica és Ps. bugan-
densis bugandensis. El nom ianthe indica una subespècie diferent, Ps. bugandensis ianthe
Hemming, 1964.

Article 48. Canvi d’assignació genèrica. Quan un nom disponible
del nivell espècie es combina amb un nom genèric diferent, esdevé part
d’una altra combinació; si cal, s’ha de canviar la terminació genèrica [arti-
cle 34.2].

Article 49. Ús de noms del nivell espècie aplicats equivocadament
per identificació errònia. Un nom d’espècie o subespècie prèviament esta-
blert i aplicat equivocadament per a indicar un tàxon del nivell espècie a
causa d’una identificació errònia, no es pot utilitzar com un nom disponible
per a aquest tàxon (àdhuc si el tàxon mateix i el tàxon al qual s’aplica cor-
rectament el nom específic o subespecífic estan en gèneres diferents o se’ls
hi assigna posteriorment). Tanmateix, una identificació errònia prèvia es pot
emprar deliberadament per a fixar l’espècie tipus d’un nou gènere o subgè-
nere nominal [articles 11.10, 67.13].

Exemple. C. L. Koch (1847) consignà amb el nom Polydesmus scaber Perty una espè-
cie de miriàpode diferent de la que Perty anomenà realment així el 1833. Tret d’allò que
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disposa l’article 11.10, el nom scaber no es pot emprar per a denominar l’espècie de Koch
no descrita anteriorment (encara que la situï en el seu nou gènere Platyrhacus, però no la
va fixar com a espècie tipus d’aquest). Vegeu l’exemple de l’article 11.10 per a un cas d’i-
dentificació errònia prèvia emprada deliberadament en fixar l’espècie tipus d’un nou gène-
re nominal.

Capítol 11
L’AUTORIA

Article 50. Autors dels noms i dels actes nomenclaturals

50.1. Identitat dels autors. L’autor d’un nom o d’un acte nomenclatural
és la persona que el publica per primera vegada [articles 8, 11], de
manera que satisfaci els criteris de disponibilitat [articles 10 a 20]
(vegeu, però, l’article 50.7 per a certs noms publicats en sinonímia).
Si una obra és de més d’una persona, però queda clar pel context que
tan sols una de elles és responsable d’aquest nom o acte, aleshores
aquesta persona n’és l’autora; altrament, es considera que l’autor de
l’obra és l’autor del nom o acte. Si l’autor, o la persona que publica l’o-
bra, no pot ser determinat pel context, aleshores es considera que el
nom o acte són anònims (vegeu l’article 14 per a la disponibilitat de
noms i actes nomenclaturals anònims).

50.1.1. Tanmateix, si queda clar, pel context d’una obra, que no és
pas l’autor el responsable alhora del nom o de l’acte i dels fac-
tors de disponibilitat a part de la mateixa publicació, sinó una
persona diferent, aleshores aquesta altra persona és l’autora del
nom o acte. Si la identitat d’aquesta altra persona no és explíci-
ta en la mateixa obra, aleshores es considera que l’autora és la
persona que publica l’obra.

50.1.2. En el cas de la fixació original d’una espècie tipus mitjan-
çant l’ús deliberat d’un nom del nivell espècie en el sentit d’u-
na identificació errònia prèvia, es considera que la persona que
empra deliberadament la identificació errònia és l’autora d’un
nom nou específic [articles 11.10, 67.13, 70.4].

50.1.3. Les disposicions d’aquest capítol s’apliquen també als co-
autors.

Exemple. El binomi Dasyurus laniarius (Mammalia) es va publicar en un informe d’ex-
pedicions l’autor del qual és Mitchell (1838). El nom específic laniarius d’aquest binomi i
la descripció del tàxon estan continguts en una carta d’Owen a Mitchell que aquest publicà
mot per mot (la qual cosa demostra explícitament, dins la mateixa obra, que Owen era l’ú-
nic responsable tant del nom com de la descripció que el feia disponible). Owen és l’autor
de D. laniarius, i no pas Mitchell.
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