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Capítol 14
ELS TIPUS EN EL NIVELL FAMÍLIA
Article 62. Àmbit d’aplicació. Les disposicions d’aquest capítol s’apliquen igualment als tàxons nominals de qualsevol categoria dins del nivell
família (superfamília, família, subfamília, tribu, subtribu i qualsevol altra
categoria per sota de superfamília i per damunt de gènere) [article 35.1].
Article 63. Tipus portador de nom. El tipus portador de nom d’un
tàxon nominal del nivell família és un gènere nominal anomenat gènere tipus; el nom del nivell família es basa en el del gènere tipus [article 29]. Vegeu també els articles 11.7, 35, 39 i 40.
63.1. Tàxons nominals coordinats. Els tàxons nominals coordinats del
nivell família tenen el mateix gènere tipus [articles 36, 37, 61.2].
Article 64. Elecció del gènere tipus. Un autor que vol establir un nou
tàxon nominal del nivell família pot seleccionar com a gènere tipus qualsevol gènere nominal inclòs en la família que porti un nom considerat vàlid
[article 11.7.1], el qual no ha de ser necessàriament el més antic. L’elecció
de gènere tipus determina l’arrel del nom del tàxon nominal del nivell família [article 29.1].
Recomanació 64A. El gènere tipus hauria de ser ben conegut. Fins allà on sigui possible, un autor que vulgui establir un tàxon nominal del nivell família hauria de seleccionar
com a gènere tipus un gènere que sigui alhora ben conegut i representatiu del tàxon del nivell família.

Article 65. Identificació del gènere tipus
65.1. Presumpció d’identificació correcta. Llevat que hi hagi una prova evident en contra, cal suposar que un autor que estableix un nou
tàxon nominal del nivell família n’ha identificat correctament el gènere tipus.
65.2. Identificació errònia o concepte alterat. Si l’estabilitat o la universalitat es veuen amenaçades, o hi ha un risc de confusió, cal sotmetre a la Comissió, per a obtenir una decisió, els casos que segueixen.
65.2.1. Quan es descobreix, en establir el nom del nivell família,
que el gènere tipus va ser identificat erròniament (és a dir, es va
interpretar en un sentit diferent del definit per la seva espècie tipus).
65.2.2. Quan es descobreix una fixació d’espècie tipus del gènere
tipus (o del tipus portador de nom d’aquesta espècie tipus) que
havia passat desapercebuda.
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65.2.3. Quan es descobreix que el gènere tipus, en ser establert, es
va basar en una espècie tipus erròniament identificada en aquell
moment, si no és que la dificultat no pot ser resolta directament
per la fixació d’una espècie tipus, d’acord amb les disposicions
de l’article 70.3.

Capítol 15
ELS TIPUS EN EL NIVELL GÈNERE
Article 66. Àmbit d’aplicació. Les disposicions i les recomanacions
d’aquest capítol s’apliquen igualment als gèneres i subgèneres nominals (incloent-hi les divisions del nivell gènere considerades com a subgèneres; vegeu l’article 10.4), però no als grups col.lectius del nivell gènere, que no tenen espècie tipus [articles 13.3.2, 42.3.1, 67.14.].
66.1. Un icnotàxon del nivell gènere proposat després del 1999 ha de tenir una espècie tipus designada per tal que el seu nom esdevingui disponible. Si es va establir abans del 2000 la fixació d’una espècie tipus no és indispensable; tanmateix, es pot haver fixat, o pot fixar-ne
una, d’acord amb les disposicions de l’article 69 (vegeu també l’article 13.3.3).
Article 67. Disposicions generals
67.1. Tipus portador de nom. El tipus portador de nom d’un gènere o
subgènere nominal és una espècie nominal denominada espècie tipus
[article 42.3].
67.1.1. Un gènere nominal i el seu subgènere nominotípic [article
44.1] tenen la mateixa espècie tipus [article 61.2].
67.1.2. El nom d’una espècie tipus roman sense canvis encara que
sigui un homònim o sinònim més modern, o un nom suprimit
(vegeu l’article 81.2.1).
Recomanació 67A. Terminologia. Tan sols s’hauria d’emprar el terme «espècie tipus»,
o un terme estrictament equivalent en un altre idioma, per a referir-se al tipus portador de
nom d’un gènere o subgènere nominal. Per a evitar l’ambigüitat, el terme «genotip», que té
en genètica un ampli ús amb un sentit diferent, no hauria de ser emprat en el sentit d’«espècie tipus».
Recomanació 67B. Esment de l’espècie tipus. El nom d’una espècie tipus s’hauria
d’esmentar mitjançant el seu binomi original. Si el nom de l’espècie tipus és un nom invàlid o es tracta usualment com a tal, els autors en poden esmentar també el sinònim vàlid.
Exemple. Astacus marinus Fabricius, 1775, una de les espècies nominals incloses originalment en el gènere de crustacis decàpodes Homarus Weber, 1795, fou designat posterior-
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