Codi Internacional de Nomenclatura Zoològica
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 competint en homonímia en la nomenclatura zoològica, àdhuc si posteriorment 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 primera, però es considera que qualsevol nom publicat en qualsevol altra
obra del 1758 s’ha publicat després de la 10a edició del Systema naturae.
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 suprimit 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 uninomial); 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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Article 5. Principi de la Nomenclatura Binomial
5.1. Noms d’espècies. El nom científic d’una espècie, i no el d’un tàxon
de qualsevol altra categoria, és una combinació de dos noms (un binomi) en què el primer és el nom genèric, i el segon, el nom específic. El nom genèric ha de començar amb una lletra majúscula i el
nom específic ha de començar amb una lletra minúscula [article 28].
5.1.1. Vegeu l’article 11.4 per a l’aplicació del Principi de la Nomenclatura Binomial a la disponibilitat de noms del nivell gènere publicats sense espècies nominals associades i de noms subespecífics publicats en trinomis.
5.1.2. Vegeu l’article 6 per a l’aplicació del Principi de la Nomenclatura Binomial a l’ús de noms subgenèrics i de noms per a
agregats d’espècies i subespècies.
5.2. Noms de subespècies. El nom científic d’una subespècie és una
combinació de tres noms (un trinomi, és a dir, un binomi seguit d’un
nom subespecífic) [article 11.4.2]. El nom subespecífic ha de començar amb una lletra minúscula [article 28].
5.3. Exclusió de signes tipogràfics i abreviatures qualificatives. Un
signe tipogràfic com ? i una abreviatura com aff., prox. o cf., si s’empren per a qualificar l’aplicació d’un nom científic, no formen part
del nom d’un tàxon, encara que s’insereixin entre els components del
nom.
Article 6. Noms intercalats
6.1. Noms de subgèneres. El nom científic d’un subgènere, si s’usa en
un binomi o trinomi, s’ha d’intercalar entre parèntesis entre el nom
genèric i el nom específic; no es compta com un dels mots del binomi o trinomi. Ha de començar amb una lletra majúscula.
Recomanació 6A. Intercalació indesitjable de certs noms del nivell gènere en binomis o trinomis. Entre un nom genèric i un nom específic no s’hauria d’intercalar cap
nom del nivell gènere, ni tan sols entre claudàtors o parèntesis, tret que es tracti d’un nom
de subgènere vàlid. Si un autor vol fer referència a una combinació genèrica anterior, ho
hauria de fer d’una manera explícita, com «Branchiostoma lanceolatum [anteriorment dins
Amphioxus]».

6.2. Noms d’agregats d’espècies o subespècies. Un nom específic es
pot afegir entre parèntesis després del nom del nivell gènere o es pot
intercalar entre parèntesis entre el nom del nivell gènere i el nom específic per a indicar un agregat d’espècies dins d’un tàxon del nivell
gènere; i un nom subespecífic es pot intercalar entre parèntesis entre
els noms específic i subespecífic per a indicar un agregat de subespè5
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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 terme 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. priamus (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 taxonòmic concedit a l’agregat d’O. priamus es pot expressar amb la notació «Ornithoptera (superespècie 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 zoològica 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 següents:
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 còpies 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 regis6

