
aberració, G
abreviatura, G

— de la grafia original d’un nom,
32.5.2.4

— del nom de l’autor, B12
— en esmentar noms, 11.9.3.3, 25A,

B11
absoluta, vegeu tautonímia absoluta
accent[s], vegeu signe[s] diacrític[s]
acte nomenclatural, G

— anònim, 14, G
— condicional, 15.1
— disponible, 3.2, 10, 11, G
— exclòs, 1.3.4, 15.2, 45.6.3, G
— invàlid, 70.2, G
— negat, 8.2, 8.3
— no disponible, 14, 15.1, G
— no vàlid, 70.2, G
— vàlid, 23.1, 69.1, 70.2, G
supressió d’un —, 81

actes de reunions, 9.9, 9A, 50.2, 50A
actual, G
acústic / acústica, vegeu registre acústic
adjectiu

— com a nom del nivell espècie,
11.9, 31.2, 34.2

adjectiu (cont.)
— com a substantiu, 11.9, 31.2

adoptar, 11.6, 45.5.1, 45.6.4.1, G
agregat, G

— d’espècies, 6.2, 10.4, 23.3.3, G
— de subespècies, G

al.lotip (o al.lotipus), 72A, 72.4.6, G
al.lotípic | al.lotípica, G
al.lotipus, vegeu al.lotip
anagrama, G
animal[s], G

— domesticat, G
obra d’un —, vegeu obra d’un ani-

mal
parts i fases d’un —, 17, 72.5
significat i aplicació de noms als —,

1, 2, 10.5
anònim | anònima, G

acte nomenclatural —, 14
autor —, vegeu autor
autoria —, 14, 50.1, 51D
obra —, G

antic | antiga, vegeu homònim més antic,
sinònim més antic

apèndixs del Codi, A, B
condició dels —, 89.2
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apèndixs del Codi (cont.)
Vegeu també codi d’ètica, recomana-

cions generals
aplicació errònia, G

— d’una espècie, 11.10, 49, 65.2,
67.13, 69.2.4, 70

— de l’espècie tipus, 11.10, 41, 49,
67.13, 69.2.4

— del gènere tipus, 41, 65.2
ús deliberat d’una —, 11.10, 67.13,

69.2.4
apocopar, G
aposició, vegeu substantiu en aposició
apòstrof, 27, 32.5.2
aprovació [d’una part], G
Aranei Svecici (de Carl Clerck), 3.1
arrel

— [d’un nom], 11.7, 29, 31.1, 
55.3, G

— grega [d’un nom], 29
— incorrecta del nom del gènere ti-

pus, 29.3-29.5
— llatina [d’un nom], 29

article[s] [del Codi], G
arxius

dipòsit d’una obra en —, 8.6, 9.7
auctorum, G
autor, G

— anònim | autora anònima, 14, 50.1,
51D, G

— d’un nom
— — de tàxon canviat de categoria,

50.3
— — del nivell espècie, 46.1, 50
— — del nivell família, 11.7.1.3,

11.7.2, 13.2, 36.1, 40.2.1, 40A,
50.3.1

— — del nivell gènere, 43, 50
— — disponible, 11.10, 45.5, 50
— — exclòs, 50D, 51F
— — infrasubespecífic «elevat», 10.2,

45.5.1, 50.3

autor (cont.)
— d’un nom (cont.)
— — no disponible, 50B, 51D
— — publicat en l’acta d’una reunió,

50.2
— — publicat en sinonímia, 11.6, 50.7
— — publicat simultàniament, 50.6
— d’una esmena, 33.2, 50.4, 50.5
— d’una nova combinació, 50.3.2,

51.3
abreviatura del nom d’un —, B12
esment de l’—, 51
Vegeu també auctorum

autoria, 50-51
Vegeu també autor

bibliogràfic | bibliogràfica, vegeu refe-
rència bibliogràfica

biblioteques
dipòsit d’una obra en —, 8.6, 9.7

binomen, G
Vegeu també binomi

binomi (o nom binomial), 5, 6.1, G
Vegeu també nom d’espècie

binomial, vegeu nom binomial, nomen-
clatura binomial

binomina, vegeu binomen
botànic / botànica, vegeu nomenclatura

botànica
The Bulletin of Zoological Nomenclature,

78.4.3, 79.2, 79.3, 80.2, 80.3, 82.2, G

canvi[s]
— de categoria dels tàxons, 10.2,

23.3.1, 29.2, 34, 36, 43.2, 45.5.1,
46.2, 50.3, 61.2

— de combinació, 22A.3, 48, 50.3,
51.3, 51G

— de sufix, 29.2, 32.5.3, 34.1, 36.1
— de terminació, 29, 31-36, 48
— obligatori, 19, 32.5, 34, G

capítol, G
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caràcter [taxonòmic], 13.1, 13A, G
cas

— [gramatical], G
Vegeu també desinència de geni-

tiu, nominatiu, terminació de ge-
nitiu

— sotmès a la Comissió, 23A, 23.9.5,
23.10, 23.11, 55.3.1, 59.3.1, 65.2,
70.2, 75.5, 78, 79, 81, 82, 89.1
Vegeu també decisió [de la Comis-

sió], declaració [de la Comissió],
directriu, opinió

casta, G
categoria, G

canvi de —, 10.2, 23.3.1, 29.2, 34,
36, 43.2, 45.5.1, 46.2, 50.3, 61.2

Vegeu sufix dels noms del nivell fa-
mília

científic | científica, G
Vegeu també nom científic

classificació d’un tàxon nou, B4
claus

nom científic nou en unes —, B8
Clerck, Carl (autor de l’obra Aranei

Svecici), 3.1
coautor, 50, 51
coautoria, vegeu coautor
codi[s]

— d’ètica, A
— de nomenclatura, 10.5
Vegeu també Codi, Codi Internacio-

nal de Nomenclatura de Bacteris,
Codi Internacional de Nomencla-
tura Botànica, Codi Internacional
de Nomenclatura Zoològica

Codi, G
Codi Internacional de Nomenclatura de

Bacteris, 10.5
Codi Internacional de Nomenclatura

Botànica, 10.5
Codi Internacional de Nomenclatura

Zoològica, preàmbul, 1, 85-90

article [del —], G
Codi Internacional de Nomenclatura

Zoològica (cont.)
data de entrada en vigor i vigència del

—, 86
definició i àmbit del —, preàmbul,

1, 85-90
disposició [del —], G

Vegeu també regla
esmena del —, 78.3, 80.1, 90
exclusions del —, 1.3
interpretació del —, 78.2.3, 80.2,

87, 89
llengües del —, 86.2, 87
objectius del —, preàmbul
suspensió de les disposicions del —,

preàmbul, 78.1, 81
textos oficials del —, 86.2, 87

col.lecció, G
col.lectiu | col.lectiva, G

Vegeu també grup col.lectiu
coma

ús de la —, 22A.2
combinació, G

— arbitrària de lletres, 11.3, 29.3.3,
30.2, 31.2.3, G
arrel d’una — —, 29.3.3
gènere d’una — —, 30.1.4.1, 30.2

— nova, 22A.3, 34.2, 48, 50.3.2,
51A, 51.3, 51G, G

— provisional, 11.9.3.4
Comissió, G

Vegeu també Comissió Internacional
de Nomenclatura Zoològica, Cons-
titució de la Comissió

Comissió Internacional de Nomenclatura
Zoològica, preàmbul, 77-84
autoritat, poders i obligacions de la —,

77-84, 87, 89-90
cas sotmès a la —, preàmbul, 23A,

23.9.3, 23.10, 23.11, 55.3, 59.3.1,
65.2, 70.2, 75.5, 75.6, 78.2, 79
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Comissió Internacional de Nomenclatura
Zoològica (cont.)
decisions prèvies de la —, 80.5, 80.9,

86.3
declaració [de la —], 78.3, 80.1, G
directriu [de la —], G
opinió [de la —], 78, 80-82, G
supressió per part de la —, 8.7, 81

compost | composta, G
Vegeu també nom compost

concepte hipotètic, 13.1, G
concordança gramatical, 31.2, 34.2, G
condició dels exemples del Codi, 89.2
condicional, G

Vegeu també proposta condicional
congressos internacionals de zoologia,

77.1, 90
conjunció, vegeu mots units per una con-

junció
conservar, G
conservat | conservada, G

Vegeu també nom conservat, obra con-
servada

considerar, G
consonant[s] en l’homonímia, 58
Constitució [de la Comissió], 77, 84, G

(Vegeu-ne el text a les pàgines 137-144)
Coordinació, G

Vegeu també Principi de Coordinació
còpia

— idèntica d’una obra, 8
— preliminar, 21.8, 21A, 21E, 21G, G

Vegeu també separata
correcció oficial, G

Vegeu també directriu
corrigenda, vegeu corrigendum
corrigendum, 33.2, G
cotip (o cotipus), 72.4.6, 73E, 73.2.1, G
cotípic | cotípica, G
cotipus, vegeu cotip
criteris

— de disponibilitat, 10-12

criteris (cont.)
— de publicació, 7-9

cursiva per als noms científics, B6

data [dates]
— d’entrada en vigor del Codi, 86
— d’un nom
— — del nivell família, 11.7, 34, 36,

40.2
— — publicat com a sinònim, 11.6
— d’una esmena, 33.2
— de l’obra Aranei Svecici, 3
— de l’obra Systema Naturae (10a

edició), 3
— de les obres publicades en 1758, 3
— de publicació, 10.1.1, 10A, 21-22, G
— dels noms
— — coordinats, 36, 43, 46
— — infrasubespecífics «elevats»,

10.2, 45.5.1
— en separates i edicions preliminars,

21E
— entre parèntesis, 22A-22B, 40A
determinació de la —, 21
esment de la —, 22, 22A, 40.2

decisió [de la Comissió], 78-83, G
declaració [de la Comissió], 78.3.2,

80.1, G
Vegeu també diagnosi

definició, G
descripció, G

— combinada
— — d’exemplars tipus, 16D, 16F,

73A, 73C, 74C, 75.3.3
— — d’un nou gènere i una nova es-

pècie, 12.2.6, 13.4, 13C
— — d’una nova família i un nou gè-

nere, 13.5, 13C
— interrompuda, 10.1.1, 10A
— original, G
il.lustració en lloc d’una —, 12.2.7,

13.6.1
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descripció (cont.)
llengües recomanades per a una —,

13B
Vegeu també requisits per a la dispo-

nibilitat d’un nom
designació, G

— original, G
— subsegüent, G
Vegeu també designar

designar, G
Vegeu també fixació

desinència
— de genitiu, 29.3-29.5, 31, 33.4, G
Vegeu també arrel [d’un nom], su-

fix[os], terminació de genitiu
diacrític, vegeu signe[s] diacrític[s]
diacrític | diacrítica, G

Vegeu també signe[s] diacrític[s]
diagnosi, G

— d’un tàxon, 13A, 13B
dièresi, 32.5.2.1
diferència d’una lletra en els noms, 55.4,

56.2, 57.6, 58
diferenciar, 13.1.1, 13A, 13B, G

Vegeu també definició
dipòsit

— d’exemplars tipus, 16.4.2, 16C-
16D, 72.10, 72D-72F, 73C, 74D,
75.3.7

— d’obres, 8.6, 8C, 9.7
directriu, G
disponibilitat, G

— d’un acte nomenclatural, 10, 11,
14, 15

— d’un homònim més modern, 10.6
— d’un nom, 10-20, 79.4, 80.6
— — absent de la part aprovada ade-

quada de la Llista Oficial de
Noms Disponibles en Zoolo-
gia, 10.7, 79.4.3

— — amb un nombre o signe, 11.2,
27, 32.2.5

disponibilitat (cont.)
— d’un nom (cont.)
— — basat en una fase vital de l’ani-

mal, 17.3
— — basat en una forma d’una espè-

cie polimorfa, 17.3
— — basat en un fòssil, 1.2.20
— — basat en un híbrid, 1.3.3, 17.2,

23.8
— — basat en l’obra d’un animal,

1.2.1, 1.3.6, 10.3, 13.3.3, 13.6.2,
23.7.3, 42.2.1, 66.1

— — basat en més d’un tàxon, 17.1
— — basat en part de l’animal, 17.3
— — basat en un sexe de l’animal,

17.3
— — compost, 11.2, 11.9, 32.5.2
— — d’icnotàxon, 10.3, 13.3.3, 23.7.3,

42.2.1, 66.1
— — de substitució innecessari, 10.6
— — del nivell espècie, 10-19
— — — proposat en una combinació

provisional, 11.9.3.4
— — — proposat amb un nom genè-

ric no disponible, 11.9.3
— — del nivell família, 10-15, 17-20
— — del nivell gènere, 10-15, 17-20
— — en una llista oficial, 80.6.1
— — en una part aprovada de la Llis-

ta Oficial de Noms Disponibles
en Zoologia, 79.4.1

— — format per una sola lletra, 11.8,
11.9.1

— — inadequat, 18
— — infrasubespecífic, 10.2, 45.5,

45.6
— — — «elevat», 10.2, 45.5.1
— — intercalat, 11.9.3.5
— — invàlid, 10.6
— — proposat
— — — abans del 1758, 3.2, 11.1,

11.6.2
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disponibilitat (cont.)
— d’un nom (cont.)
— — proposat (cont.)
— — — condicionalment, 11.5, 15.1
— — — després del 1900, 11.7.2
— — — en un text llatí, 11.8, 11.9.2
— — publicat
— — — anònimament, 14
— — — abans del 1931, 11.4.3, 12
— — — abans del 1961, 10.2, 11.5,

11.6, 13.2.1, 15, 45.6, 51.3.3,
72.4.3

— — — abans del 1985, 32.5.2.1
— — — abans del 2000, 8.5, 13.3.3,

21.8, 66.1, 72.2
— — — com a sinònim més modern,

11.6
— — — després del 1930, 1.3.6, 9.1,

11.4.3, 13
— — — després del 1950, 14
— — — després del 1960, 13.2.1, 15,

45.6
— — — després del 1999, 8.6, 13.3.3,

16.21.8, 29.4, 29.6, 66.1,
72.3, 86.1.2

— — — en un índex, 11.4.3, 12.2.2
— — — en una obra suprimida, 8.7.1,

80.7.2 
— — — per a una varietat o forma,

10.2, 45.5, 45.6
— — suprimit, 10.6
— — tautònim, 18
— — usat
— — — per a un tàxon no animal,

2.2, 10.5
— — — per a una espècie identifi-

cada erròniament, 11.10,
67.13

— — vernacle, 11A, 11.7.2, 12.3
— d’un nomen oblitum, 23.9.2, 23.12
— d’un sinònim més modern, 10.6
— d’una esmena, 10.6, 19, 33.2

disponibilitat (cont.)
— d’una grafia
— — incorrecta, 19.1, 32.4, 33.3
— — original corregida, 19.2, 33.2.2
— — rebutjada pel primer revisor,

24.2.3
— d’una obra, vegeu obra, publicació
— de grafies múltiples originals, 19.3,

24.2.3
— de noms
— — coordinats, 36, 43, 46
— — d’agregats d’espècies o subes-

pècies, 6.2, 11.9.3, 23.3.3
— — d’organismes no classificats

com a animals 
— — — actualment, 2.2
— — — originalment, 10.5
— — de divisions de gènere, 10.4
— — de grups col.lectius, 10.3, 23.7
— per indicació, 12, 13.6
efecte d’un canvi obligatori sobre la

—, 19.4
requisits per a la —, 10-20

disponible, G
Vegeu també acte nomenclatural dis-

ponible, nom disponible, obra dis-
ponible

disposició, G
distribució d’una obra, 8, 9, 21A
divisió, G

— d’un gènere, 10.4
domesticat | domesticada, G

Vegeu també animal domesticat

edició preliminar, G
Vegeu també obra preliminar

editor[s], vegeu data de publicació, dates
en separates i edicions preliminars,
distribució d’una obra, negació, pu-
blicació de noms, actes o informació,
recomanacions als redactors, treballs
que violen els principis ètics
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elegibilitat com a exemplars tipus, 72.5
eliminació, G

fixació de tipus per —, 69.4, 69A.3, G
entitat infrasubespecífica, G

Vegeu també aberració
errata, G

— d’impremta, G
— de còpia, G
— inadvertida, 32.5, G
— tipogràfica, G

erroni | errònia, vegeu aplicació errònia,
identificació errònia

escriptura a mà, 9.1
esmena [esmenes], G

— de noms
— — del nivell espècie, 11.9, 19,

31.2, 32, 33, 34.2
— — del nivell família, 11.7, 19, 29,

32.5.3, 33, 34.1, 35.4
— — del nivell gènere, 11.8, 19, 32, 33
— del Codi, 78.3, 80.1, 90
— injustificada, 10.6, 19.1, 33.2,

35.4, 50.5, 51.3.1, 67.6, 67.8, B1-
B2, G

— justificada, 19.2, 32.2, 33.2, 50.4, G
autoria d’una —, 19, 33.2, 50.4, 50.5
data de les —, 19, 33.2
disponibilitat de les —, 19, 33.2, 50.4,

50.5
espècie tipus no afectada per les —,

67.8
esment

— de l’autor, 40A, 45.5.1, 50, 51
— de la data, 21, 22, 22A, 51
— en separates i edicions prelimi-

nars, 21E
— de fixacions d’espècie tipus, 67A,

67B, 67.7, 68A
— de noms abreujadament, 25A, B11

espècie, G
— identificada erròniament, 11.10,

49, 65.2, 67.13, 69.2.4, 70

espècie (cont.)
— inclosa originalment, 67-70
— nominal, G
— — inclosa originalment, 11.10,

67.2, 67.3, 67.13, 68, 69, G
— patró, 12.3, 69A.6, 73C.7
— polimorfa, 17.3
— taxonòmica, 68.3
— tipus, 61, 66-70, G
— — d’un gènere establert sense es-

pècies, 67.2.2, 69.3
— — d’un icnotàxon, 13.3.3, 66.1
— — de gèneres indicats mitjançant

un nom publicat com a sinò-
nim, 67.12

— — de més d’un tàxon del nivell
gènere, 67.11

— — de tàxons coordinats, 43.1
— — del subgènere nominotípic,

44.1, 61.2
— — designada mitjançant un nou

nom de substitució, 67.8
— — en la unió de tàxons del nivell

gènere, 67.10
— — identificada erròniament, 11.10,

67.13, 69.2.4, 70.3
casos d’— — que s’han de sotme-

tre a la Comissió, 70.2
espècie nominal elegible com a —

—, 67.2, 69.2
Vegeu també designació original,

designació subsegüent, fixa-
ció d’espècie tipus, monotípia,
monotípia subsegüent, tauto-
nímia absoluta, tautonímia lin-
neana

Vegeu també genotip, incertae sedis,
nom d’espècie

estabilitat dels noms científics, preàm-
bul, 23.2, 65.2, 70, 75.5, 81, B1-
B2

establir [un tàxon nominal], G
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Estatuts de la Comissió, 84.2
ètica, vegeu codi d’ètica
etimologia d’un nom, 11A, 25B-25C,

B5
etiquetatge, 73D

Vegeu també etiquetes dels exemplars
etiquetes dels exemplars, 9.6, 12.3, 16D,

72D-72E, 73D, 74F
exclòs | exclosa, G

Vegeu també acte nomenclatural ex-
clòs, exemplar exclòs, nom exclòs,
obra exclosa

exemplar[s], G
— exclòs, G
— existent, G
— híbrid, 1.3.3
— insòlit, 17.3
— teratològic, 1.3.2, G
— tipus, 61, 71-76, G

Vegeu també al.lotip, cotip, ge-
notip, hapantotip, holotip, lec-
totip, neotip, paralectotip, pa-
ratip, sintip, tipus portador de
nom, topotip

— variants, 72.4.1
exemples [del Codi] vegeu condició dels

exemples del Codi
existent, G

Vegeu també exemplar existent, tà-
xon existent

extint | extinta, G
Vegeu també tàxon extint

família, G
Vegeu també nom de família

figura [figures], vegeu il.lustració d’exem-
plars

fixació
— d’espècie tipus, vegeu fixació [de

tipus]
— [de tipus], 13.3, 66-70, G
— — després del 1930, 13.3

— — en revista de resums bibliogrà-
fics, 69.1.2

fixació (cont.)
— [de tipus] (cont.)
— — mitjançant una designació in-

correcta, 67.7
— — mitjançant una grafia incorrec-

ta, 67.6, 69.2.1
— — mitjançant l’ús de typicus o ty-

pus, 68.2.2
— — mitjançant l’ús deliberat d’una

identificació errònia, 11.10,
67.13, 69.2.4

— — per a icnotàxons, 13.3.3, 66.1
— — per designació
— — — d’un sinònim, 69.2.2
— — — interpretada rígidament, 67.5
— — — original, 67.5, 68.2
— — — posterior, 69.1, 69.2
— — per eliminació, 69.4, 69A.3, G
— — per esmena, 67.6, 69.2.1
— — per monotípia, 68.3
— — — posterior, 69.3
— — per posició, 69A.8-69A.10
— — per raons incorrectes, 69.1.1
— — per tautonímia, vegeu tautoní-

mia
ordre de precedència en la — —,

68.1
preferència en la — —, 69A
subespècies en la — —, 61.4
Vegeu també designació, fixació

del gènere tipus, monotípia, tau-
tonímia

— del gènere tipus, 64
— — mitjançant un gènere tipus iden-

tificat erròniament, 65
— — mitjançant un subgènere, 61.4

Vegeu també fixació [de tipus]
— del tipus portador de nom, 61
— — ambigua, 67.5.3
— — anònima, 14
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— — condicional, 15, 67.5.3
— — desapercebuda, 65.2.2, 70.2

fixació (cont.)
— del tipus portador de nom (cont.)
— — negada, 8.2, 8.3
— — d’un tàxon del nivell espècie

basat en una descripció o il.lus-
tració de l’exemplar, 72.5.6

— — — amb l’holotip, 73
— — — amb el lectotip, 73F, 74
— — — amb un neotip, 75
— — — amb un sintip, 72.3, 74.6
— — — amb una espècie nominal pu-

blicada en sinonímia, 72.4.3
— — — obligatòria després del 1999,

72.3
exemplars elegibles per a la 

— — —, 72.5
Vegeu també fixació [de tipus]

font [tipogràfica] per als noms científics,
B6

forma [formes], 15.2, 45.5, 45.6, G
formació d’un nom científic, 4, 5, 11.7,

25-29, 31, 32
— a partir d’un adjectiu, 11.9, 31
— a partir d’un substantiu, 11.8, 11.9,

31
— a partir de noms de persones, 31.1,

31A
— del nivell espècie, 5, 11, 25-28,

31-33, 58
— del nivell família, 4, 11, 12.2.4,

13.2, 29, 32, 33, 34.1, 55.3
— del nivell gènere, 4, 11, 20, 25-28,

30, 32, 33, B3-B9
recomanacions als autors sobre la —,

B5
Vegeu també apòstrof, arrel grega

[d’un nom], arrel llatina [d’un
nom], combinació arbitrària de
lletres, concordança de gènere
gramatical, lletres inicials dels

noms, signe[s] diacrític[s], xifres
en noms composts

fórmula zoològica, G
fòssils

exemplars —, 1.2.1, 72.5, 73.1.5,
73C.10

noms del nivell gènere aplicats a —,
20

Vegeu també icnotàxon
fotografies, 9.2
frase nominal, 31.2.1

gènere [gramatical], G
— d’un nom del nivell gènere, 30, B5
— variable, 30.1.4.2
concordança en — en les combina-

cions, 31.2, 34.2
terminació de — , 30, 31.2, 34.2, G

gènere [taxonòmic], G
— nominal, G
— tipus, 61, 63-65, G
— — identificat erròniament, 41,

65.2
— — de la subfamília nominotípica,

61.2
— — de tàxons coordinats, 36.1, 37,

61.2
arrel del nom del — —, 11.7, 29,

55.3
casos de — — a sotmetre a la Co-

missió, 41, 55.3, 65.2
fixació de — —, 61.4, 64, 65.2
homonímia del nom del — —,

39
sinonímia del nom del — —, 40,

61.3
subgènere en la fixació del — —,

61.4
Vegeu també nom de gènere

genitiu, G
Vegeu també desinència de genitiu,

terminació de genitiu
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genitiu | genitiva, G
genotip (o genotipus), 67A, G
genotípic | genotípica, G
genotipus, vegeu genotip
glossari, preàmbul, 89

(Vegeu-ne el text a les pàgines 105-132)
grafia [grafies], 24.2, 25, 27-29, 32-34, G

— amb variacions, 15.2, 45.5, 45.6,
53, 58, G

— incorrecta, 19, 32, 33, 54.3, 67.6, G
— original, 24.2, 32, G
— — correcta, 24.2, 29, 31, 32, G
— — incorrecta, 19, 24.2, 32.4, 32.5,

33.2, G
— — múltiple, 19.3, 24.2, 32.2.1, G
— subsegüent, 19, 33, 34, 35.4, 67.6,

79.4, G
— — incorrecta, 33, 34, G
canvis obligatoris en la —, 19, 32.5,

34
signe[s] diacrític[s] en la —, 27,

32.5.2
Vegeu també combinació arbitrària de

lletres, formació d’un nom cientí-
fic, sufix[os]

gramatical, G
Vegeu també concordança gramatical,

gènere [gramatical]
grec

— clàssic, G
— en la formació de noms, 26.29, 30

grec | grega, G
grup, G

— col.lectiu, 1.2, 10.3, 13.3.2, 23.7,
42.2.1, 66, 67.14, G

— taxonòmic, G
Vegeu també nivell, nivell espècie,

nivell família, nivell gènere
guionet, 27, 32.5.2.3, 32.5.2.4.3, G

hapantotip (o hapantotipus), 72.5.4,
73.3, G

hapantotípic | hapantotípica, G
hapantotipus, vegeu hapantotip
hectografia, G
híbrid, 1.3.3, 17.2, 23.8, G
hipotètic | hipotètica, G

Vegeu també concepte hipotètic
holotip (o holotipus), 16.4, 72-75, G

— per monotípia, G
Vegeu també monotípia

holotipus, vegeu holotip
homònim[s], G

— més antic, 23, 52, 55.5, 56.3,
57.7, G

— més modern, 10.6, 23, 39, 52-60,
67.1.2,G

— primari, 23.9.5, 53.3, 57.2, 57.4, G
— secundari, 53.3, 57.3, 57.4, 59,

60, G
antiguitat relativa dels —, 23, 24,

50.6, 52, 55.5, 56.3, 57.7, 81.2.1
substitució d’un —, 23.3.5, 39, 55.3,

59, 60
variacions en la grafia d’un —, 58

homonímia, 52-60, G
— amb diferència d’una lletra, 55.4,

56.2, 57.6
— del[s] nom[s]
— — de grup col.lectiu, 23.7, 56.1,

57.1
— — del gènere tipus, 39, 67.1.2
— — del nivell espècie, 23.9.5, 53.3,

57.60
— — del nivell família, 29.6, 29A,

38, 39.53, 55
— — del nivell gènere, 53.2, 56, 

60
— primària, G
— secundària, G
noms que no entren en —, 54, 55.4,

56.2, 57.6, 57.8
Vegeu també Principi d’Homonímia

horitzó tipus, G
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-i, 33.4, 58.4
icnotàxon[s], 1.2.1, 10.3, 13.3.3, 23.7.3,

42.2.1, 42.3.2, 55.1, 56.1, 57.1, 66.1, G
homonímia d’—, 55.1, 56.1, 57.1
requisit d’espècie tipus per a un —,

13.3.3, 66.1
Vegeu també obra d’un animal

identificació
— del tipus portador de nom, 11.10,

41, 49, 65, 67.2.1, 67.9, 67.13,
69.2, 70

— errònia, G
-ii, 33.4, 58.4
il.lustració d’exemplars, 12.2.7, 13.6.1,

16F, 72.5.6, 73.1.4, 74.4
impressió, G

— convencional, 8.4, 8.5
— preliminar, G
— sobre paper, 8.4-8.6, 8B, G

inadequat | inadequada, G
Vegeu també nom inadequat

incertae sedis, 67.2.5, G
incorrecte | incorrecta, G

Vegeu també grafia incorrecta
índex, G

nom en un —, 11.4.3, 12.2.2, 13.6.1
Vegeu també Índex Oficial, Índex

Oficial de les Obres Rebutjades i
Invàlides en Nomenclatura Zoolò-
gica, Índex Oficial dels Noms del
Nivell Família Rebutjats i Invàlids
en Zoologia, Índex Oficial dels
Noms Específics Rebutjats i Invà-
lids en Zoologia, Índex Oficial
dels Noms Genèrics Rebutjats i
Invàlids en Zoologia

Índex Oficial, 78.4, 80, G
Vegeu també Índex Oficial de les

Obres Rebutjades i Invàlides en
Nomenclatura Zoològica, Índex
Oficial dels Noms del Nivell Famí-
lia Rebutjats i Invàlids en Zoologia,

Índex Oficial dels Noms Específics
Rebutjats i Invàlids en Zoologia,
Índex Oficial dels Noms Genèrics
Rebutjats i Invàlids en Zoologia

Índex Oficial de les Obres Rebutjades i
Invàlides en Nomenclatura Zoològi-
ca, G

Índex Oficial dels Noms del Nivell Famí-
lia Rebutjats i Invàlids en Zoologia, G

Índex Oficial dels Noms Específics Re-
butjats i Invàlids en Zoologia, G

Índex Oficial dels Noms Genèrics Re-
butjats i Invàlids en Zoologia, G

indicació, 12.2, 13.6, G
indisponibilitat, G

Vegeu també disponibilitat
indisponible, G

Vegeu també acte nomenclatural no
disponible, nom no disponible, obra
no disponible

informació taxonòmica, G
infraespecífic | infraespecífica, G

Vegeu també nom infraespecífic
infrasubespecífic | infrasubespecífica, G

Vegeu també nom infrasubespecífic
inicial[s], vegeu lletres inicials dels noms
intercalat | intercalada, G

Vegeu també nom intercalat
internacional[s], vegeu Codi, Comissió,

congressos, Unió
interpretació del Codi, preàmbul,

78.2.3, 89
invàlid | invàlida, G

Vegeu també no vàlid, nom invàlid
invalidar, G

jerarquia taxonòmica, G
Vegeu també tàxon

lapsus calami, 32.5.1, G
lectotip (o lectotipus), 72.1.1, 72.1.2,

72.10, 73.2.2, 74, 75.1, 75.8, 76.2, G
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lectotípic | lectotípica, G
lectotipus, vegeu lectotip
Linnaeus, vegeu Linné, Carl von
Linné, Carl von, 3.1
llatí, G

— en la formació de noms, 11, 26,
30

gènere gramatical en —, 30
Vegeu també llatinitzar

llatí [llatins] | llatina [llatines], G
adjectiu —, 31.2, 34.2
alfabet —, 11.2
arrel d’un nom —, 29
lletres — en noms compostos, 32.5.2

llatinització
— d’altres mots, B5
— de noms de persones, 31.1
— de mots grecs, 30.1.3
— incorrecta, 32.5.1

llatinitzar, G
Vegeu també llatinització

llengua [llengües]
— dels noms, 11, 11A, 26, B5
— dels textos oficials del Codi, 86.2,

87
— per a les descripcions i la informa-

ció, B7
lletra [lletres]

— en noms composts, 31.2.1, 32.5.2
— inicials dels noms, 4.1, 5.1, 28,

32.5.2.5
— llatines, 11.2
— majúscula en noms científics, 4, 5,

6, 28
combinació arbitrària de —, 11.3, G
diferència en una sola —, 55.4, 56.2,

57.6, 58
noms d’una sola —, 11.8, 11.9.1

llibertat
— d’acció taxonòmica, preàmbul
— de pensament taxonòmic, preàm-

bul

Llista de Noms Disponibles en Zoologia,
78.2, 79, 80, G

Llista Oficial, 78.4, 80, G
Vegeu també Llista Oficial de les

Obres Aprovades com a Disponi-
bles per a la Nomenclatura Zoolò-
gica, Llista Oficial dels Noms del
Nivell Família en Zoologia, Llista
Oficial dels Noms Específics en
Zoologia, Llista Oficial dels Noms
Genèrics en Zoologia

Llista Oficial de les Obres Aprovades
com a Disponibles per a la Nomen-
clatura Zoològica, G

Llista Oficial dels Noms del Nivell Fa-
mília en Zoologia, G

Llista Oficial dels Noms Específics en
Zoologia, G

Llista Oficial dels Noms Genèrics en
Zoologia, G

localitat tipus, 76, G
locució nominal, G

metazous, 1.1.1, G
microfilm[s], 9.4
mimeografia, 8.4, G
modern | moderna, vegeu homònim més

modern, sinònim més modern
monotípia, 68.3, G

— subsegüent, 69.3, G
fixació d’holotipus per —, 73.1.2

mot[s], G
— compost, G

Vegeu també compost
— units per una conjunció, 11.9.4

múltiple, G
Vegeu també grafia original múlti-
ple

negació, 8.2, 8.3, 8E, 9A, G
neotip (o neotipus), 72.2, 72.10, 75, 76.3,

79.1.3, 79.5.2, G
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neotípic | notípica, G
neotipus, vegeu neotip
nivell, G

— espècie, 45-49, G
— família, 35, G
— gènere, 42, G
— [nomenclatural], G

no disponible, G
Vegeu també acte nomenclatural no

disponible, nom no disponible, obra
no disponible

no vàlid, G
Vegeu també acte nomenclatural no

vàlid, nom no vàlid
nom[s], G

— anònim, 14, 50.1, 51D
— basat en fòssils, 1.2.1, 20, 72.5.3,

73.1.5
— basat en l’obra d’un animal, 1.2.1,

1.3.6, 13.6.2, 23.3.2.3
Vegeu també icnotàxon

— basat en una descripció, 72.5.6, 74.4
— basat en una il.lustració, 12.2.7,

13.6.1, 72.5.6, 73.1.4, 74.4
— basat en una de diverses genera-

cions dissimilars, 17.3
— basat en una part, un sexe, una

fase, una forma o una casta d’un
animal, 17, 23.3.2

— binomial (o binomi), 5, 6.1, G
Vegeu també nom d’espècie

— científic[s], 1, 4-6, G
— — nou, G

nombre de mots en els — —, 4-6
— — — en unes claus, B8
— com a referència temporal, 1.3.5
— compost, 11.2, 11.9.5, 26, 30.1,

31.2.3, 32.5.2, G
— condicionalment proposat, 11.5.1,

15.1, 51.3.3, G
— conservat, 81.1, G
— coordinats, 36, 43, 46

nom[s] (cont.)
— d’agregats del nivell espècie, 6,

11.9.5, 23.3.3
— d’espècie[s], 5, G
— — identificades erròniament, 11.10,

49, 67.2.1, 67.9, 67.13, 69.2.4,
70.3

— — polimorfes, 17.3
— d’icnotàxon, 1.2.1, 10.3, 13.3.3,

23.7.3, 42.2.1, 55.1, 56.1, 57.1,
66.1

— d’un gènere, G
Vegeu també nom de gènere

— d’un grup col.lectiu, G
Vegeu també nom de grup col.lectiu

— d’un subgènere, G
Vegeu també nom de subgènere

— d’una espècie, G
Vegeu també nom d’espècie

— d’una família, G
Vegeu també nom de família

— d’una forma o varietat, 15.2, 45.5,
45.6, G

— d’una lletra, 11.8, 11.9.1
— d’una subespècie, G

Vegeu també nom de subespècie
— d’una subfamília, G

Vegeu també nom de subfamília
— d’una subtribu, G

Vegeu també nom de subtribu
— d’una superfamília, G

Vegeu també nom de superfamília
— d’una tribu, G

Vegeu també nom de tribu
— de família, 29.2, G
— de gènere gramatical variable,

30.1.4.2
— de gènere [taxonòmic], 11.8, 13.3,

16.3, 20, 30, 42-44, 56, G
— — sense descripció separada d’es-

pècie, 12.2, 13.4
— — sense espècie, 12, 13.3, 69
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nom[s] (cont.)
— de grup col.lectiu, 1.2, 10.3, 13.3.2,

23.7, 42.2.1, 66, 67.14, G
— de persona, 31.1
— de subespècie, 5, 6.2, 45-49, G
— de subfamília, 29.2, 35.5, 37, G
— de subgènere, 4.2, 6.1, 42-44, 56.3,

57.4, G
— de substitució, 10.6, 23.3.5, 33.2.3,

35.4.2, 37.2, 40.2, 59, 60, G
Vegeu també nomen novum

— de subtribu, 29.2, G
— de superfamília, 29.2, G

Vegeu també nom[s] del nivell fa-
mília

— de tàxons per damunt del nivell fa-
mília, 1.2.2, 4.1, 28

— de tribu, 29.2, G
— disponible, G
— en resums i actes de reunions, 9.9,

9A, 50.2, 50.A
— esmentat per un usuari posterior,

51.2.1
— específic, 5, 5.1, G

Vegeu també nom d’espècie, nom
del nivell espècie

— exclòs, 1.3, 1.4, 3.2, 8.3, 8.4, G
— genèric, G

Vegeu també nom de gènere
— inadequat, 18, 23.3.7, B5, G
— indisponible, G
— infraespecífic, G
— infrasubespecífic, 1.3.4, 10.2, 15.2,

45.5, 45.6, 50.3.1, G
— intercalat, 6, 11.9.3.5, 23.3.3, G
— invàlid, 10.6, 23, 39, 40, 52, 57,

59, 60, G
— no disponible, G

Vegeu també disponibilitat
— no vàlid, G
— nou[s]
— — de subtitució, G

nom[s] (cont.)
— nou[s] (cont.)
— — en els resums de comunicacions,

9.9, 9A
fixació de — — de tipus, obliga-

tòria després del 1999 per a ic-
notàxons i tàxons del nivell es-
pècie, 13.3.3, 72.3

menció explícita d’un — — com a
«nou», obligatòria després del
1999, 16, 16A

Vegeu també nomen novum
— ofensiu, A
— potencialment vàlid, G
— publicat[s]
— — abans del 1900, 11.7.2
— — abans del 1931, 11.4.3, 12,

67.2.2, 68.2.1, 69
— — abans del 1961, 10.2, 11.5, 11.6,

13.2.1, 15, 45.6, 51.3.3, 72.4.3
— — abans del 1985, 32.5.2.1
— — abans del 2000, 8.5, 13.3.3,

21.8, 66.1, 72.2
— — com a sinònim més modern,

11.6, 50.7, 67.12, 72.4.3
— — després del 1757, 3.11
— — després del 1930, 1.3.6, 9.1,

13, 67.4.1
— — després del 1950, 14
— — després del 1960, 15, 45.6
— — després del 1999, 8.6, 13.3.3,

16, 21.8, 29.4, 29.6, 66.1, 72.3,
86.1.2

— — en un índex, 11.4.3, 12.2.2,
13.6.1

— — en un informe de reunió, 9.9,
9A, 50.2, 50A

— — en un resum, una taula de ma-
tèries, una introducció o una
clau, B8

— — en un text llatí, 11.8, 11.9,
32.5.2.7
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nom[s] (cont.)
— publicat[s] (cont.)
— — simultàniament, 24, 55.5, 56.3,

57.7
— que no entren en homonímia, 54,

57.8.1
— rebutjat, 1.4, 18, 23.3.7, 23.12,

59.2, 59.3, 60, G
— subespecífic, G

Vegeu també nom de subespècie
— subgenèric, G

Vegeu també nom de subgènere
— supragenèric, 1.2.2, 11.7.1.2, G
— suprimit, 10.6, 39, 67.12, 81, G
— — condicionalment, 81.2.3
— — parcialment, 81.2.2
— — totalment, 81.2.1
— tautònim, G

Vegeu també tautonímia
— temporal, 1.3.5
— trinomial (o trinomi), 5.2, G

Vegeu també nom de subespècie
— uninomial (o uninomi), 4.1, G
— vàlid, 11.5, 23, 24, G
— vernacle, 1.3.5, 11.7.2, 11A, 12.3, G
— zoològic, G
autor d’un —, vegeu autor
data d’un —, vegeu data [dates]
diferència d’una lletra en un —, 55.4,

56.2, 57.6, 58
disponibilitat d’un —, vegeu disponi-

bilitat
estabilitat dels —, preàmbul, 23.2,

65.2, 70, 75.5, 81, B1-B2
etimologia d’un —, 11A, 25B-25C,

B5
forma del —, 15.2, 45.5, 45.6
formació de —, vegeu formació, gra-

fia, llatinització, sufix[os]
grafia d’un —, vegeu grafia
índexs i llistes oficials de —, 78.4, 80
republicació com a nou d’un —, B10

nom[s] (cont.)
supressió de — feta per la Comissió,

79-81, G
universalitat dels —, preàmbul,

23.2, 23.9, 65.2, 70, 75.5, 81
varietat del —, 15.2, 45.5, 45.6, G
Vegeu també nom[s] del nivell espè-

cie, nom[s] del nivell família,
nom[s] del nivell gènere

nom[s] del nivell espècie, 5, 6, 31-34,
45-49, G
— amb nombres o signes, 11.2, 27,

32.5
— compost, 11.2, 11.9.5, 31.2.3, 32.5.2
— coordinat, 46.1
— d’un tàxon subordinat, 47
— «elevats» d’una categoria infrasu-

bespecífica, 10.2, 45.5.1, 50.3
— erròniament aplicat o identificat,

11.10, 49, 67.13, 69.2.4, 70
— establerts amb un nom genèric no

disponible, 11.9.3
— establerts en una combinació ge-

nèrica provisional, 11.9.3.4
— intercalat, 6, 11.9.3.5, 23.3.3
— per a agregats, 6.2, 10.4, 23.3.3
— per a un icnotàxon, 10.3, 13.3.3,

23.7.3, 42.2.1, 66.1
autoria d’un —, 46, 50
canvi de combinació d’un —, 22A.3,

34.2, 48, 51.3
concordança en gènere gramatical

d’un —, 31.2, 34.2
disponibilitat d’un —, vegeu disponi-

bilitat
esmena d’un —, 11.9, 19, 31.2, 33,

34.2
fixació i dipòsit després del 1999 del

tipus portador de nom d’un —, 16
forma d’un —, 15.2, 45.5, 45.6
formació d’un —, 5, 11, 25-28, 31-

33, 58
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nom[s] del nivell espècie (cont.)
homonímia d’un —, 52-55, 57-60
lletra inicial d’un —, 5.1, 28
menció d’un — com a «nou», obliga-

tòria després del 1999, 16.1
precedència entre —, 23, 24, 57.7
sinonímia d’un —, 23.3, 61.3
varietat d’un —, 15.2, 45.5, 45.6
Vegeu també: disponibilitat, espècie

tipus, formació, grafia, llatinitza-
ció, nom[s]

nom[s] del nivell família, 11.7, 13.2, 29,
35-41, 61-65, G
— basat
— — en el nom d’un gènere tipus,

11.7, 12.2.4, 13.2, 29, 35, 39,
61-65

— — en un gènere homònim més
modern, 39, 40

— — en una esmena injustificada del
nom del gènere tipus, 35.4

— coordinat, 36
— per a un icnotàxon, 10.3
— publicat en índexs, 11.4, 12.2.2
autoria d’un —, 36, 40.2.1, 50
canvi de categoria d’un —, 29.2, 34.1,

36
canvi obligatori de sufix d’un —,

34.1
casos de — que s’han de sotmetre a la

Comissió, 55.3, 65.2
disponibilitat d’un —, 11.7, 12.24,

13.2, 29
esmena d’un —, 11.7, 29, 32.5.3,

34.1, 35.4
formació d’un —, 11.7, 12.2.4, 13.2,

19, 29, 33, 34.1, 35
grafia incorrecta d’un —, 32.5.3, 34.1
homonímia d’un —, 29.6, 29A, 29, 55
lletra inicial majúscula del —, 4.1, 28
precedència entre —, 23, 24, 35.5,

40, 55.5

nom[s] del nivell família (cont.)
precaució en relació amb l’homoní-

mia en —, 29.6, 29A
sinonímia d’un —, 23.3, 35.5, 40
sufix d’un —, 11.7, 29.2, 34.1
sufix incorrecte d’un —, 11.7, 29.2,

34.1
Vegeu també arrel incorrecta del nom

del gènere tipus, gènere tipus,
nom[s], tàxon[s]

nom[s] del nivell gènere, 4, 6.1, 10.3,
10.4, 11.8, 12, 13, 16.3, 20, 24, 30, 32,
33, 42-44, G
— condicional, 11.5, 11.9.3.6, 15,

51.3.3
— coordinat, 43
— vàlids, 23
arrel dels —, 29
autoria d’un —, 43, 44, 50, 51
canvi de categoria d’un —, 23.3.1,

43, 50.3
disponibilitat dels —, vegeu disponi-

bilitat
divisions i seccions del —, 10.4
esmena dels —, 11.8, 19, 32, 33
formació dels —, vegeu formació
gènere gramatical dels —, 30, B5
grafia dels —, vegeu grafia
homonímia dels —, 53.2, 56, 60
lletra majúscula inicial dels —, 4, 

28
precedència entre els —, 23.24, 56.3
prioritat en —, 23
sinonímia dels —, 23.3, 61.3, 67.11,

67.12
substitució de —, 23.3.5
tipografia per als —, B6
Vegeu també nom[s]

nombre de mots en els noms científics,
4-6

nomen, G
— dubium, 75.5, G
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nomen (cont.)
— novum, 12.2.3, 13.3.1, 16.1, 16.4,

39, 60A, 67.8, 69.2.3, 72.3, 72.7, G
— nudum, G
— oblitum, 23.9.2, 23.12, 55.3.1, G
— protectum, 23.9.2, 57.2.1, G

nomenclatura, G
— binomial, 5, 11.4, 12.2, G
— botànica, 1.4, 1A, 10.5
— zoològica, preàmbul, 1-3, G
punt de partida de la —, 3, 11.1
Vegeu també Principi de Nomencla-

tura Binomial
nomenclatural, G

Vegeu també acte nomenclatural, ni-
vell [nomenclatural], prioritat
d’un acte nomenclatural, situació
nomenclatural

nomina
— dubia, vegeu nomen dubium
— nova, vegeu nomen novum
— nuda, vegeu nomen nudum
— oblita, vegeu nomen oblitum
— protecta, vegeu nomem protectum

nominal, vegeu espècie nominal, gènere
nominal, subespècie nominal, subgè-
nere nominal, tàxon nominal

nominat | nominada, G
nominatiu, 11.7-11.9, 31.1, 32.5.2.7
nominatiu | nominativa, G
nominotípic | nominotípica, vegeu tàxon

nominotípic
nou | nova, G

Vegeu també combinació nova, nom
nou de substitució

numerals en noms compostos, 11.2,
32.5.2.6

objectiu | objectiva, G
Vegeu també sinònim objectiu

obligatori | obligatòria, G
Vegeu també canvi obligatori

obra [obres], 8, 9, G
— anònima, 14, 50.1, G
— conservada, 81.1, G
— disponible, 8, 9, 11, 14, G
— exclosa, G
— negada, 8.2, 8.3, 8E, 9A
— no disponible, 8, 9, 11, 14, 81, G
— no publicada, 8, 9, G
— publicada [obres publicades], G
— — el 1758, 3
— — en parts, 21.5, 21C
— — simultàniament, 24, 50.6
— rebutjada, G

Vegeu també Índex Oficial d’O-
bres Rebutjades i Invàlides en
la Nomenclatura Zoològica

— suprimida, 8.7, 81, G
distribució d’una —, 8.1, 8.5, 8.6,

8A-8C, 9
índexs i llistes oficials d’—, 78.4, 80
publicació interrompuda d’una —,

10.1, 10A
Vegeu també obra d’un animal, publi-

cació
obra d’un animal, 1.2.1, 12.2.8, 23.3.2.3,

72.5.1, G
Vegeu també icnotàxon

obtenció d’una publicació, 8.1.3
oficial, vegeu correcció oficial, Índex

Oficial, Llista Oficial
opinió [de la Comissió], 78-81, G
original, vegeu fixació, grafia original,

publicació original

paralectotip (o paralectotipus), 73.2.2,
74.1.3, 74F, 75.1, 75A, G

paralectotípic | paralectotípica, G
paralectotipus, vegeu paralectotip
paràsit, 69A.6
paratip (o paratipus), 72.1.3, 72.4, 73D,

75.1, 75A, G
paratípic | paratípica, G
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paratipus, vegeu paratip
paraula, G

Vegeu també mot
parèntesi[s]

data entre —, 22A.2.3, 40A
nom de l’autor entre —, 22, 51.2.1,

51.3
nom subgenèric entre —, 6.1
noms per a agregats entre —, 6.2

part de la Llista de Noms Disponibles en
Zoologia, G

patró, 12.3, 69A.6, 73C.7
— tipus, 73C.7

plens poders [de la Comissió], 78, 79.5,
79.6, 80, 81, G

poders [de la Comissió], G
Vegeu també plens poders [de la Co-

missió]
posterior, vegeu grafia, monotípia, tipus

portador de nom, usuari
potencialment vàlid | potencialment vàli-

da, G
Vegeu també nom potencialment vàlid

precaució en relació amb l’homonímia
en noms del nivell família, 29.6, 29A

precedència, G
— de posició (línia o pàgina), 69A.8-

69A.10
— en les fixacions d’espècie tipus, 68
— entre noms del nivell espècie, 23,

24, 57.7
— entre noms del nivell família,

23.9, 24, 35.5, 40, 55.5
— entre noms del nivell gènere, 23,

24, 56.3
— de noms publicats simultània-

ment, 24, 55.5, 56.3, 57.7
Vegeu també prioritat, ús predomi-

nant [d’un nom]
predominant, G

Vegeu també ús predominant [d’un
nom]

prefix[os], G
Vegeu també compost, fórmula zoo-

lògica, sufix[os]
preliminar, G

Vegeu també còpia preliminar, edició
preliminar

preparació tipus, 72.5.5
primari | primària, G

Vegeu també homònim primari
primer revisor, 23.1, 24.2, 32.2.1, 50.6, G

Vegeu també Principi del Primer Re-
visor

principi, G
Vegeu també Principi d’Homonímia,

Principi de Coordinació, Principi
de la Nomenclatura Binomial, Prin-
cipi de Prioritat, Principi de Tipifi-
cació, Principi del Primer Revisor

Principi
— d’Homonímia, 52, G
— de Coordinació, 36, 43, 46, G
— de la Nomenclatura Binomial, 5,

11.4, 12.2, G
— de Prioritat, 23, G
— de Tipificació, 61, G
— del Primer Revisor, 24, G

prioritat, preàmbul, 23, G
— d’un acte nomenclatural, G
— d’un nom, G
Vegeu també precedència, Principi de

Prioritat
proposta, G

— condicional, G
— d’aprovació d’una part de la Llista

de Noms Disponibles en Zoolo-
gia, 79

— d’un nom, 11.5.1, 15
protist[s], 1.1.1, 72.5.4, 73.3, G
proves d’impremta, 9.3
publicació, 7-9, G

— anònima de noms o actes nomen-
claturals, 14, 50.1, G
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publicació (cont.)
— de còpies preliminars, 21.8, 21A,

21E, 21G, G
— de noms, actes o informació, 10A,

21B
— interrompuda, 10.1.1, 10A
— original, G
— simultània d’un nom, 24, 55.5,

56.3, 57.7
data de —, 10.1.1, 10A, 21-22, G
mètodes de —, 8-9
Vegeu també disponibilitat, obra

[obres], republicació d’un nom
com a nou, separata

publicar, G
punt de partida de la nomenclatura zoo-

lògica, 3
puntuació, vegeu apòstrof, claus, coma,

guió, parèntesis

rang, G
Vegeu també categoria

rebuig d’un nom, 1.4, 18, 23.3.7, 23.12,
59.2, 59.3, 60, 60.3

rebutjar, G
Vegeu també suprimir

rebutjat | rebutjada, G
Vegeu també nom rebutjat, obra re-

butjada
recomanació [recomanacions], G

— als redactors, 8B, 8D, 8E, A, B
Vegeu també data de publicació,

dates en separates i edicions pre-
liminars, distribució d’una obra,
negació, publicació de noms,
actes o informació, treballs que
violen els principis ètics

— generals, B
condició de les —, 89.2
Vegeu també les recomanacions al fi-

nal de cada article i a l’apèndix A
(«Codi d’ètica»)

redactor[s]
Vegeu també data de publicació, da-

tes en separates i edicions prelimi-
nars, distribució d’una obra, nega-
ció, publicació de noms, actes o
informació, recomanacions als re-
dactors, treballs que violen els
principis ètics

referència
— bibliogràfica, G
— — a la publicació original del

nom, 51A, B10
— — a una definició o descripció,

12.2, 13.1.2, 75.3.2
— — a una il.lustració, 12.2.7, 13.6.1
— temporal, vegeu nom com a refe-

rència temporal
registre acústic, 9.5
regla, G

Vegeu també disposició
regne, G
rehabilitar, G
republicació d’un nom com a nou, B10
requisits per a la disponibilitat d’un nom,

12, 13
restricció taxonòmica, 74
resums de comunicacions, vegeu nom

nou en els resums de comunicacions
reunions, vegeu nom[s] en resums i actes

de reunions
revisor | revisora, G

Vegeu també primer revisor

secció, 10.4, G
Vegeu també Secció de Nomenclatu-

ra Zoològica de la IUBS
Secció de Nomenclatura Zoològica de la

IUBS, 77.3.1, 90
secundari | secundària, G

Vegeu també homònim secundari
sensu

— lato, G
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sensu (cont.)
— stricto, G
Vegeu també auctorum

separata (o tiratge a part), 21.8, 21A,
21E, G
Vegeu també edició preliminar

separata, vegeu separatum
separatum, G
sèrie tipus, 72, 75A, G
signe[s] diacrític[s], 27, 32.5.2, G
sinònim[s], G

— com a noms de substitució, 23.3.5,
40, 60

— més antic, 23, 24, G
— més modern, 10.6, 11.6, 23, 24,

50.7, G
— objectiu, 33.2.3, 61.3, 67.1.1,

67.8, 72.7, G
— subjectiu, 61.3, G
disponibilitat de —, 10.6, 11.6

sinonímia, G
— de noms del nivell espècie, 23.3,

61.3
— de noms del nivell família, 23.3,

35.5, 40, 61.3
— de noms del nivell gènere, 23.3,

61.3, 67.10, 67.12
— del nom del gènere tipus, 40, 61.3
noms publicats en —, 11.6, 67.12,

72.4.3
sintip (o sintipus), 72, 73.2, 74, 75, G
sintípic | sintípica, G
sintipus, vegeu sintip
situació nomenclatural, G
species inquirenda, 67.2.5, G
species inquirendae, vegeu species in-

quirenda
subdivisió

— d’un gènere, 10.4
— d’un tàxon del nivell família, 37

subespècie, 5.2, 45, G
subespecífic | subespecífica, G

subfamília, 35, 37, G
Vegeu també nom de subfamília

subgènere, 42-44, 61.4, 66-70, G
— en la fixació de tipus, 61.4
— nominal, G
Vegeu també nom de subgènere

subgenèric | subgenèrica, G
Vegeu també nom subgenèric

subjectiu | subjectiva, G
Vegeu també homònim subjectiu, si-

nònim subjectiu
subordinat | subordinada, G

Vegeu també tàxon subordinat
subsegüent, G

Vegeu també designació subsegüent,
grafia subsegüent, monotípia sub-
següent

subsegüentment, G
substantiu

— en aposició, 11.9.1.2, 31.1, 31.2,
31A, 34.2.1

— de gènere variable, 30.1.4.2
substitució, G

Vegeu també nom de substitució
substituir, G
subtribu, 29.2, 35, G

Vegeu també nom de subtribu
sufix[os], G

— en els noms del nivell espècie, 31.1
— en els noms del nivell família,

11.7, 29, 34.1, 36
— en els noms del nivell gènere, 20,

30
— en fòssils, 20
— per a noms de persona, 31.1
Vegeu també compost, desinència,

prefix[os], terminació
superespècie, 6.2, 10.4
superfamília, 35, G

Vegeu també nom de superfamília
supragenèric | supragenèrica, G

Vegeu també tàxon supragenèric
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supressió, 81, G
— condicional, 81.2.3, G
— parcial, 81.2.2, G
— total, 81.2.1, G

suprimir, G
suspensió de les disposicions del Codi,

preàmbul, 81-83
Systema naturae (de Carl von Linné), 3

tautònim, G
tautònim[s] | tautònima [tautònimes], G

disponibilitat de noms —, 18, 23.3.7
tautonímia, G

— absoluta, 68.4, G
— linneana, 68.5, G
— virtual, 69A.2, G

tàxon[s], 1, G
— del nivell espècie, 45-49, 71-75

Vegeu també nom[s] del nivell es-
pècie

— del nivell família, 35-41, 62-65
— — subdividit, 37

Vegeu també nom[s] del nivell fa-
mília

— del nivell gènere, 42-44, 66-70
Vegeu també nom[s] del nivell gè-

nere
— existent, G
— extint, G
— fòssil[s], 1.2.1, G

Vegeu també fòssil[s], icnotàxon
— infrasubespecífic, G

Vegeu nom infrasubespecífic
— no animal, 1, 2, 10.5
— nominal, G
— nominotípic, 37, 44, 47, 61.2,

67.1.1, 68.3.1, 72.8, G
— per damunt del nivell família, 1.2.2
— subordinat, 37, 44, 47, G
— supragenèric, G
— taxonòmic, G
— zoològic, G

tàxon[s] (cont.)
classificació de nous —, B3
comparació d’un — amb altres de re-

lacionats, 13A, B4
unió de —, 23.3, 67.10

taxonomia, G
taxonòmic | taxonòmica, G

Vegeu també grup taxonòmic, informa-
ció taxonòmica, tàxon taxonòmic

temporal, vegeu nom com a referència
temporal

teratològic | teratològica, G
Vegeu també exemplar teratològic

termes gramaticals, vegeu adjectiu com a
nom del nivell espècie, arrel d’un
nom, cas, frase nominal, gènere gra-
matical, mots units per una conjun-
ció, substantiu, terminació

terminació
— d’un nom, G
— de gènere gramatical, 30, 31.2,

34.2, G
— de genitiu, 29.3-29.5, 31, 33.4, G
Vegeu també desinència de genitiu,

sufix[os]
text

— distribuït electrònicament, 9.8
— oficial [del Codi], G
— preliminar, G

típic | típica, G
tipificació, G

Vegeu també Principi de Tipificació
tipus, G

— de tàxons
— — coordinats, 46
— — nominals
— — — del nivell espècie

Vegeu exemplars tipus
— — — del nivell família

Vegeu gènere tipus
— — — del nivell gènere

Vegeu espècie tipus
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tipus (cont.)
— portador de nom, 61, 63, 67, 72, G
aplicació dels noms científics determi-

nada pels —, 35.5, 42.3, 45.3, 61
casos de — que s’han sotmetre a la

Comissió, 70.2, 75.6
dipòsit d’exemplars —, 16.4.2, 16C-

16D, 72.10, 72D-72F, 73C, 74D,
75.3.7

etiquetatge d’exemplars —, 16D, 72D-
72E, 73D, 74F

fixació posterior de —, 67.4, 69, 74, 75
redescoberta d’exemplars —, 75.8
Vegeu també al.lotip, cotip, espècie

tipus, exemplar tipus, fixació de
tipus, gènere tipus, genotip, ha-
pantotip, holotip, horitzó tipus,
lectotip, localitat tipus, neotip, pa-
ralectotip, paratip, patró tipus,
preparació tipus, Principi de Tipi-
ficació, sèrie tipus, sintip, topotip

tiratge a part (o separata), G
topotip (o topotipus), 75A, G
topotípic | topotípica, G
topotipus, vegeu topotip
transcripció, G

— de mots grecs, 30.1.2
— incorrecta, 32.5.1

transcriure, G
Vegeu també transcripció

transliteració, G
transliterar, G

Vegeu també transliteració
treballs que violen els principis ètics, A
tribu, 29.2, 35, G

Vegeu també nom de tribu
trinomi (o nom trinomial), 5.2, G

Vegeu també nom de subespècie
trinomen, G

Vegeu també trinomi
trinomina, vegeu trinomen

Unió Internacional de Ciències Biolò-
giques (IUBS), preàmbul, 77.2, 79,
90

uninomi (o nom uninomial), G
uninomial, G

Vegeu també nom uninomial
unió de tàxons, 23.3
universalitat dels noms científics, preàm-

bul, 23.2, 23.9, 65.2, 70, 75.5, 81
ús predominant [d’un nom], 29.5,

33.2.3.1, 33.3.1, 35.4.1, 35.5, 82.2, G
usuari posterior d’un nom, 51.2.1, 51G

vàlid | vàlida, G
Vegeu també nom vàlid, nom no 

vàlid
validat | validad, G
validesa, G
variació de la grafia, G

Vegeu també grafia amb variacions
variacions o formes, 15.2, 45.5, 45.6
varietat, G
vernacle | vernacla, G

Vegeu també nom vernacle
virtual

Vegeu tautonímia virtual
vocal

— de connexió, 32.5, 58.12, G
— de lligam, G

World Wide Web, 9.8

Xarxa Mundial, 9.8
xifres en els noms compostos, 32.5.2.6

zoologia, G
zoològic | zoològica, G

Vegeu també tàxon zoològic
Zoological Record, 8A, B9
zoòleg | zoòloga, G
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