
CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ INTERNACIONAL 
DE NOMENCLATURA ZOOLÒGICA

Article 1. Posició i funcions de la Comissió. La posició, els deures i
els poders de la Comissió són definits en el Codi Internacional de Nomen-
clatura Zoològica.

Article 2. Composició de la Comissió

2.1. Nombre. La Comissió consta ordinàriament de divuit membres o de
tants com aquesta decideixi. Els noms i les adreces dels membres es
publiquen en The Bulletin of Zoological Nomenclature.

2.2. Qualificacions. Els membres de la Comissió són científics emi-
nents, independentment de llur nacionalitat, amb una reputació distin-
gida en qualsevol branca de la zoologia i dels quals se sap que tenen
interès per la nomenclatura zoològica.

2.3. Representació d’interessos diversos. Fins allà on sigui possible, la
composició de la Comissió ha de ser tal que asseguri una representa-
ció equilibrada:

2.3.1) dels sistemàtics de les principals divisions del regne animal;
2.3.2) dels zoòlegs de diferents parts del món;
2.3.3) dels paleozoòlegs;
2.3.4) no tan sols dels zoòlegs sistemàtics, sinó també dels que tre-

ballen en zoologia general i en les ciències biològiques aplicades
(p. ex., medicina, agricultura, etc.), els quals, com a usuaris dels
noms zoològics, estan directament interessats en la nomenclatura
i han mostrat una comprensió dels problemes generals relacionats
amb la nomenclatura zoològica.

Article 3. Duració del mandat dels membres de la Comissió

3.1. Duració normal. La duració normal del mandat d’un membre de la
Comissió es pot determinar de la manera següent:

3.1.1) els membres s’han d’agrupar per classes depenent de la
data d’elecció o de reelecció més recent. Una classe consta dels
membres elegits en una sessió concreta de la Secció de Nomen-
clatura Zoològica de la Unió Internacional de Ciències Biològi-
ques (IUBS) (o de la corporació que substitueixi la IUBS d’a-
cord amb l’article 77 del Codi) juntament amb els membres
elegits en eleccions complementàries posteriors a l’esmentada
sessió i anteriors a la següent;
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3.1.2) dins una classe, tots els membres tenen la mateixa antiguitat
i, d’acord amb l’article 3.2, la durada del mandat acaba en tan-
car la sessió general de la Comissió [article 11.1] de la qual llur
classe és la més antiga;

3.1.3) a l’efecte d’aquest article, una classe continua existint fins a
la clausura de la sessió general de la qual és la més antiga, àd-
huc si tots els membres d’aquesta han deixat ja la Comissió
d’acord amb l’article 3.3, per defunció o per alguna altra raó.

3.2. Duració màxima del mandat i aptitud per a la reelecció. Es
pot reelegir un membre la duració normal del mandat del qual acaba,
però:

3.2.1) qualsevol persona ha de deixar de ser membre en acabar la
següent sessió general de la Comissió si ha completat un perío-
de continu de mandat de divuit anys (o de vint-i-quatre anys, si
el membre és el president de la Comissió);

3.2.2) al terme del període màxim especificat per l’article 3.2.1,
han de passar tres anys abans que un membre anterior de la Co-
missió pugui ser reelegit;

3.2.2.1) aquesta disposició [article 3.2.2] no s’ha d’aplicar
si un membre anterior o sortint és preelegit per la Co-
missió per tal que continuï com a president, o ho esde-
vingui si és reelegit com a membre;

3.2.3) com a conveni transitori, cap mandat anterior a l’1 de gener de
1985 es pot prendre en consideració a l’efecte d’aquesta secció.

3.3. Terminació anticipada del mandat. El mandat de qualsevol mem-
bre de la Comissió acaba:

3.3.1) el dia del seu 75è aniversari;
3.3.2) en acceptar el Consell un anunci de renúncia presentat per

escrit al secretari;
3.3.3) si, sense tenir permís d’absència, no presenta en cinc oca-

sions consecutives un vot o una abstenció sobre les qüestions
plantejades a la Comissió perquè prengui una decisió i, dins un
període de tres mesos posterior a aquesta manca, no presenta
cap explicació escrita al Consell que aquest consideri acceptable.

Article 4. Elecció de membres de la Comissió

4.1. Notificació. La Comissió ha de publicar, amb un any d’antelació,
com a mínim, respecte a una sessió general de la Comissió [article
11.1], una notificació en la qual:
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4.1.1) doni els noms, les nacionalitats i els camps d’especialitat
dels membres els mandats dels quals finalitzen en acabar aques-
ta sessió, d’acord amb l’article 3;

4.1.2) esmenti l’article 2.2 i demani candidatures per a formar part
la Comissió;

4.1.3) doni un termini, no superior als tres mesos anteriors a la ce-
lebració de la sessió general següent, per a rebre les candida-
tures.

4.2. Publicitat. La notificació que especifica l’article 4.1 s’ha de comu-
nicar a la IUBS (o a una corporació successora seva, si escau), als or-
ganitzadors del Congrés en què s’ha de dur a terme la sessió general
i a publicacions adients de diferents parts del món amb el prec de di-
fondre-la.

4.3. Nominacions. Les nominacions, acompanyades d’una exposició dels
camps d’especialització i la qualificació d’acord amb l’article 2.2 de
cada candidat, s’han d’enviar al secretari de la Comissió. Si la candi-
datura no conté aquesta informació, el secretari ha de demanar a cada
candidat que doni el seu consentiment a la candidatura i que aporti un
curriculum vitae, una llista de publicacions i una exposició de la seva
experiència en nomenclatura.

4.4. Llista de candidats. La Comissió, en una sessió general:

4.4.1) determina el nombre de places que s’han de cobrir mitjan-
çant votació de la Secció de Nomenclatura Zoològica, que no
pot ser inferior a la meitat del nombre de membres sortints al
terme de la sessió;

4.4.2) considera les candidatures presentades conformement a l’ar-
ticle 4.3, a partir de les quals prepara una llista amb el doble de
candidats respecte al nombre de places que s’han de cobrir, mit-
jançant una votació feta d’acord amb l’article 4.4.1.

4.5. Elecció. La Comissió presenta la llista de candidats a la Secció de No-
menclatura Zoològica perquè siguin elegits mitjançant votació secreta.

4.6. Eleccions complementàries. La Comissió pot, mitjançant votació
per correu, cobrir vacants ocorregudes per una terminació anticipada
del mandat [article 3.3] o que no s’han cobert per elecció en una ses-
sió de la Secció de Nomenclatura Zoològica [article 4.4.1] o que re-
sulten d’un increment del nombre de membres decidit per la Comis-
sió d’acord amb l’article 2.1.

Article 5. Obligacions dels membres de la Comissió
5.1. A les sessions. Qualsevol membre de la Comissió té l’obligació

d’assistir a les sessions de la Comissió si li és possible i assistir a
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cada reunió durant la sessió, si no és que, per raons imperatives, el di-
rectiu en funció de president l’excusa d’assistir-hi.

5.2. Entre sessions. Qualsevol membre de la Comissió té l’obligació de
votar, dins el període prescrit, sobre cada qüestió que el secretari li
sotmeti amb aquesta finalitat.

5.3. Permís d’absència. Qualsevol membre de la Comissió que no pu-
gui complir temporalment les seves obligacions, ha de demanar per
mitjà del secretari (per endavant, si és possible) un permís d’absència
per un període determinat.

Article 6. Directiva. La Directiva de la Comissió és composta per un
president, un vicepresident i tants directius com decideixi la Comissió.
Llurs obligacions s’han de fer constar en els Estatuts.

Article 7. Consell. El president, el vicepresident i quatre membres
electes de la Comissió forman un consell. Aquest Consell està encarregat de
portar a terme, en representació de la Comissió, les obligacions que li són
assignades específicament d’acord amb les disposicions d’aquesta Constitu-
ció i de supervisar el treball entre sessions de la Comissió no específica-
ment assignat a un directiu o a la Secretaria i que el president consideri que
no requereix un vot formal de la Comissió. El Consell pot designar mem-
bres de la Comissió per a actuar en qualitats determinades.

7.1. El secretari de la Comissió és també el secretari del Consell, però ni
ell ni cap altre membre de la Secretaria pot votar en les deliberacions
d’aquest.

Article 8. Elecció de directius i membres del Consell. Els directius
i membres del Consell són elegits per la Comissió mitjançant votació se-
creta, tal com determinen els Estatuts.

Article 9. Secretaria. El Consell pot nomenar un secretari executiu
per al període i les obligacions que fixen els Estatuts; igualment, es pot no-
menar un membre de la Comissió com a secretari general. El secretari exe-
cutiu pot ser un empleat d’una corporació escaient, com l’Agrupació Inter-
nacional per a la Nomenclatura Zoològica.

Article 10. Comitès

10.1. Nomenaments i funcions. El Consell, per mitjà del seu president,
pot nomenar comitès consultius i ad hoc per tal de facilitar les tas-
ques editorials o indagadores de la Secretaria o per a ajudar la Co-
missió de qualsevol altra manera. Qualsevol zoòleg que no sigui
membre de la Comissió és elegible per a actuar en aquests comitès.

Constitució de la Comissió

140



10.2. Presentació d’informes. Cada comitè ad hoc ha d’informar el
Consell o la Comissió en el moment que consta en els termes del no-
menament o quan li demana de fer-ho el Consell o la Comissió. Els
comitès ad hoc resten dissolts en presentar l’informe final o si han es-
tat rellevats pel Consell.

Article 11. Sessions

11.1. Sessions generals

11.1.1. El president convoca sessions generals a intervals que no
excedeixen els sis anys (o a intervals tan propers a sis anys com
ho permeti la planificació dels congressos o assemblees relacio-
nades), per tal que se celebrin conjuntament amb les assemblees
generals de la IUBS, els congressos internacionals de biologia
sistemàtica i evolutiva (ICSEB) o altres congressos internacio-
nals als quals assisteixen zoòlegs en un gran nombre.

11.1.2. Una sessió general inclou una reunió per a la preparació
d’una llista de candidats a l’elecció per a la Comissió i la pre-
sentació d’aquesta llista a la Secció de Nomenclatura Zoològica
de la IUBS (o de la corporació que la succeeixi, si s’escau) per
a la elecció mitjançant votació secreta (article 4.5).

11.1.3. Una sessió general pot començar abans del congrés al qual
s’ha associat i continuar després, sempre que s’hagi notificat
aquest fet per endavant a tots els membres de la Comissió i que
les eleccions a la Comissió se celebrin tan sols durant el perío-
de del congrés.

11.2. Sessions especials. La Comissió pot convocar una sessió especial
en qualsevol moment o lloc que triï, sempre que:

11.2.1) es comuniquin per endavant els assumptes a tractar a tots
els membres de la Comissió;

11.2.2) en el transcurs de la sessió tan sols es tractin els assumptes
prèviament comunicats;

11.2.3) no s’hi duguin a terme eleccions.

Article 12. Votacions. Si no indica una altra cosa el Codi o aquesta
Constitució, quan la Comissió vota en qüestions de nomenclatura zoològi-
ca s’han d’aplicar els procediments següents.

12.1. En casos ordinaris. En els casos que inclouen l’ús de plens po-
ders, es considera que la Comissió pren una decisió afirmativa si la
majoria simple dels votants ho fa a favor dins el període de temps es-
tipulat en la papereta de votació.
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12.2. En casos que impliquen l’ús de plens poders o esmenes al Codi
o a la Constitució. En aquests casos (vegeu els articles 78 a 81 del
Codi respecte a l’ús dels plens poders, i l’article 16 d’aquesta Consti-
tució respecte a les esmenes al Codi o a la Constitució), tan sols es
considera que s’ha pres una decisió afirmativa quan dos terços dels
vots emesos vàlidament en una votació postal de tres mesos de dura-
da estiguin a favor de la proposta i sempre que s’hagi publicat un
anunci d’aquesta en The Bulletin of Zoological Nomenclature i s’hagi
enviat a publicar en almenys tres revistes adients sis mesos abans de
la votació, com a mínim (en el cas d’esmenes al Codi o a la Consti-
tució, dotze mesos).

Article 13. Acords financers. Si la Comissió no es troba en situació
de generar o administrar fons propis, està facultada per a aquesta finalitat a
entrar en una relació benefactora amb una corporació, com l’Agrupació In-
ternacional per a la Nomenclatura Zoològica, que s’encarregui d’actuar en
consonància amb els principis de la Comissió i la IUBS (o la corporació
successora, si s’escau). La Comissió pot donar per acabada aquesta relació
de manera discrecional.

Article 14. Obligacions editorials de la Comissió. La mateixa Co-
missió ha d’editar i, si els mitjans econòmics ho permeten, publicar diver-
ses comunicacions, que s’han de preparar i editar a l’oficina del secretari
sota la supervisió del Consell.

14.1. Decisions. És obligació de la Comissió publicar declaracions i opi-
nions que incorporin les decisions de la Comissió, com especifiquen
els articles 78 i 80 del Codi.

14.2. Informació. Si els mitjans econòmics ho permeten, és obligació de
la Comissió editar una revista periòdica, The Bulletin of Zoological
Nomenclature, per a mantenir informats els zoòlegs sobre els casos
que la Comissió tingui pendents, per a publicar els procediments de la
Comissió, per als anuncis i per a la discussió general de qüestions no-
menclaturals.

14.3. Manteniment de les llistes i índexs oficials. La Comissió compi-
la i manté les llistes i els índexs que es relacionen a continuació.

14.3.1. Llista Oficial de Noms de Nivell Família en Zoologia;
14.3.2. Llista Oficial de Noms Genèrics en Zoologia;
14.3.3. Llista Oficial de Noms Específics en Zoologia;
14.3.4. Índex Oficial de Noms de Nivell Família Rebutjats i Invà-

lids en Zoologia;
14.3.5. Índex Oficial de Noms Genèrics Rebutjats i Invàlids en Zoo-

logia;
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14.3.6. Índex Oficial de Noms Específics Rebutjats i Invàlids en
Zoologia;

14.3.7. Llista Oficial d’Obres Aprovades com a Disponibles per a
la Nomenclatura Zoològica;

14.3.8. Índex Oficial d’Obres Rebutjades i Invàlides en Nomencla-
tura Zoològica.

14.4. Llista de Noms Disponibles en Zoologia. La Comissió pot consi-
derar, adoptar i publicar notícies sobre la Llista de Noms Disponibles
en Zoologia (o les seves parts) d’acord amb l’article 79 del Codi.

Article 15. Poders d’emergència. En una situació d’emergència, el
Consell, o si hi manca, el president, pot assumir i exercir els poders ex-
traordinaris que ell (o el president, si escau) pugui considerar necessaris per
tal d’assegurar el funcionament ininterromput de la Comissió, sempre que:

15.1) els poders cessin tan aviat com l’estat d’emergència ho permeti;
15.2) no incloguin poders per a variar el Codi o per a emetre declara-

cions o opinions que no han estat aprovades per la Comissió;
15.3) aquests, els motius per a assumir-los i la durada es donin a conèi-

xer a la Comissió i a la IUBS (o a la corporació successora, si s’es-
cau) tan aviat com les circumstàncies ho permetin.

Article 16. Esmenes al Codi i a la Constitució

16.1. Procediment. La Comissió:

16.1.1) publica les esmenes proposades (sempre que siguin esmenes
al Codi determinades per l’article 78 i no canvis importants) d’a-
cord amb l’article 12.2 d’aquesta Constitució;

16.1.2) rep i considera els comentaris dels zoòlegs que arribin dins
l’any següent a la publicació de les propostes;

16.1.3) notifica els canvis de principi més importants proposats a
la Secció de Nomenclatura Zoològica de la IUBS (o a la corpo-
ració successora, si s’escau), amb la recomanació que la Secció
aprovi els canvis més importants i aboni la ratificació de les es-
menes acordades per la Comissió;

16.1.4) vota les esmenes proposades (que poden ser modificades
d’acord amb els comentaris dels zoòlegs i de la Secció) mitjan-
çant una votació postal que ha de durar tres mesos [article 12.2];

16.1.5) presenta a la IUBS (o a la corporació successora, si s’es-
cau) per a la ratificació [article 90 del Codi] les esmenes sub-
jectes a aprovació per dos terços dels vots vàlidament emesos
en la votació postal i amb el suport de la Secció respecte als
principis més importants;

Constitució de la Comissió

143



16.1.5.1) es pot demanar a la IUBS (o a la corporació suc-
cessora, si s’escau) una ratificació provisional de les es-
menes proposades per endavant respecte al vot de la Co-
missió perquè la ratificació sigui efectiva en el moment
en què la Comissió aprovi les esmenes;

16.1.6) publica la seva decisió i la data a partir de la qual entren
en vigor les esmenes ratificades.

16.2. Comitè Editorial. Per a la seva actuació d’acord amb aquest arti-
cle, la Comissió es pot dotar d’un comitè editorial ad hoc que l’as-
sessori i que actuï d’acord amb l’article 10.

Article 17. Estatuts. Es faculta la Comissió perqué adopti uns estatuts
que regulin les normes i les activitats que la Constitució no cobreix. La Co-
missió té autoritat per a modificar aquests Estatuts mitjançant una votació
de majoria si les circumstàncies ho requereixen. Aquests Estatuts han de
tractar d’assumptes com ara les obligacions de la Directiva, els mètodes per
a obtenir candidatures per a les vacants en la Comissió, les relacions entre
la Comissió i la Secretaria, les normes relatives al tractament que cal donar
a les sol.licituds i l’adopció de programes i prioritats, i les relatives a altres
assumptes de la Comissió.

Article 18. Entrada en vigor. Aquesta Constitució i totes les esmenes
que s’hi facin són efectives en el moment en què han estat aprovades per la
Comissió i ratificades per la IUBS (o la corporació successora, si s’escau)
d’acord amb l’article 16.
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