Codi Internacional de Nomenclatura Zoològica
Exemples. Noms com Polyodon, Apus, albus o sinensis no s’han de rebutjar pel fet que
volen indicar un caràcter o una distribució que el tàxon no presenta. Noms del nivell espècie com bison a Bison bison i troglodytes a Troglodytes troglodytes troglodytes no s’han de
rebutjar per la tautonímia.

Article 19. Situació de les esmenes, les grafies incorrectes i els canvis obligatoris
19.1. Esmenes injustificades i grafies incorrectes. Una esmena injustificada d’un nom disponible és ella mateixa un nom disponible [article
33.2.3], sempre que compleixi els altres requisits de disponibilitat,
però una grafia posterior incorrecta no ho és [article 33.3].
19.2. Esmenes justificades. Una esmena justificada substitueix la grafia
original incorrecta i, com a grafia original corregida, conserva l’autoria i la data del nom original [articles 32.2.2, 33.2.2, 50.4].
19.3. Grafies originals múltiples. Es considera que les grafies originals
alternatives que no hagin estat adoptades pel primer revisor [article
24.2] són grafies originals incorrectes i no són disponibles separadament [article 32.4].
19.4. Canvis obligatoris. La disponibilitat d’un nom no és afectada per
un canvi obligatori fet d’acord amb les disposicions de l’article 34.
Article 20. Noms del nivell gènere per a fòssils que acaben en -ites,
-ytes o -ithes. Un nom format mitjançant l’addició del sufix -ites, -ytes o
-ithes al conjunt o a l’arrel d’un nom disponible d’un tàxon del nivell gènere i aplicat a fòssils per a distingir-los dels membres actuals d’aquest tàxon,
sense cap evidència clara que s’estigui intentant establir un nou tàxon del
nivell gènere, queda disponible tan sols a l’efecte del Principi d’Homonímia. Un nom com aquest no es pot emprar com a nom vàlid per a un tàxon
[article 23.1.] o com a base d’un nom del nivell família [article 11.7.1.4].
Exemple. Els noms genèrics Pectinites i Tellinites Schlotheim, 1813, emprats per a denominar conquilles fòssils que suposadament pertanyen als gèneres recents Pecten Müller,
1776 i Tellina Linnaeus, 1758, són disponibles tan sols a l’efecte del Principi d’Homonímia.
Per contra, el nom genèric Pentacrinites Blumenbach, 1804, proposat per a designar un tàxon del nivell gènere aplicat a fòssils, i no simplement per a indicar els membres fòssils
d’un gènere d’animals actuals, no és afectat per aquest article i pot ser disponible.

Capítol 5
LA DATA DE PUBLICACIÓ
Article 21. Determinació de la data de publicació
21.1. Data que cal adoptar. Excepte en el que estipula l’article 3, la
data que cal adoptar com a data de publicació d’una obra i dels noms
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o actes nomenclaturals que conté s’ha de determinar d’acord amb les
disposicions següents.
21.2. Data especificada. La data de publicació especificada en una obra
s’ha d’acceptar com a correcta, tret que hi hagi una prova en contra.
21.3. Data incompletament especificada. Si en una obra no s’especifica el dia de publicació, s’ha d’acceptar com a data de publicació el
primer dia que se’n demostri l’existència com a obra publicada; però
en absència de tal prova, la data que cal adoptar és
21.3.1) el darrer dia del mes, si se n’especifiquen o se’n demostren
el mes i l’any, però no el dia, o
21.3.2) el darrer dia de l’any, si tan sols se n’especifica o se’n demostra l’any.
21.4. Data incorrecta. Si es descobreix que la data de publicació especificada en una obra és incorrecta, cal adoptar el primer dia que se’n
demostri l’existència com a obra publicada. En absència d’una prova
respecte al dia, s’han d’aplicar les disposicions de l’article 21.3.
21.5. Dates d’obres aparegudes per parts. Si s’han publicat parts d’una obra en diferents dies, cal determinar la data de publicació de cada
part separadament.
21.6. Interval de dates. Si la data de publicació especificada en una
obra és un interval de dates, l’obra ha de portar la data del darrer dia
de l’interval; tanmateix, si es pot demostrar que la data determinada
d’aquesta manera és incorrecta o que l’obra va aparèixer per parts, la
data o les dates de publicació s’han de determinar d’acord amb les
disposicions corresponents dels articles 21.3-21.5.
21.7. Data no especificada. Si en una obra, o en una part d’una obra, no
s’especifica la data de publicació, cal adoptar com a data de publicació de l’obra o d’aquesta part el primer dia que se’n demostri l’existència com a obra publicada. Si no hi ha cap prova respecte del dia,
s’han d’aplicar les disposicions de l’article 21.3.
21.8. Distribució per endavant de separates i còpies preliminars.
Abans del 2000, un autor que hagués distribuït separates abans de
la data especificada de publicació de l’obra en què es va publicar el
treball, va avançar, per aquesta raó, la data de publicació. Després
del 1999, l’aparició per endavant de separates no té cap efecte sobre la data, mentre que les edicions preliminars, clarament estampades amb llur pròpia data de publicació, poden ser obres publicades des de la data d’aparició (vegeu al glossari «separata», «còpia
preliminar»).
Recomanació 21A. Publicació en una data diferent de l’especificada. Un autor, redactor o editor no hauria de publicar o permetre que es publiqui o es distribueixi una obra,
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totalment o parcial, per primera vegada en una data diferent de l’especificada de publicació.
Un autor que rebi separates abans de la data especificada de publicació no les hauria de distribuir fins a estar segur que l’obra s’ha publicat.
Recomanació 21B. Publicació simultània de dades pertinents. Un redactor o editor
hauria d’exigir que tot el que enviï un autor i que afecti la disponibilitat d’un nou nom científic, incloent-hi la fixació de tipus, es publiqui en la mateixa obra i el mateix dia [recomanació 10A].
Recomanació 21C. Especificació de la data. Un redactor o editor hauria de fer constar el dia de publicació d’una obra, de cada part d’una publicació periòdica i de qualsevol
obra publicada per parts En un volum fet amb parts aparegudes per lliuraments, caldria especificar el dia de publicació de cadascuna de les parts i les pàgines, làmines, mapes, etc.,
exactes que tenen.
Recomanació 21D. Conservació de la informació sobre la data. Un bibliotecari no
hauria de retirar o permetre que un enquadernador retiri la coberta o les pàgines que porten
informació relativa a la data de publicació, als continguts de la obra o de les seves parts, o
al dia o la data de recepció a la biblioteca.
Recomanació 21E. Informació bibliogràfica sobre separates i còpies preliminars.
Un autor, redactor o editor s’hauria d’assegurar que una separata conté la referència bibliogràfica completa de l’obra original (incloent-hi la data de publicació) i que té la mateixa paginació d’aquesta obra. Les còpies preliminars que incorporen llur data de publicació haurien d’estar clarament identificades com a preliminars.
Recomanació 21F. Correcció de la data. Si l’autor d’un nou nom científic o de qualsevol altre acte nomenclatural està al corrent que la data especificada en l’obra que el conté és incorrecta o incompleta, hauria de publicar una correcció de manera adequada.

Article 22. Esment de la data. Quan s’esmenta, la data de publicació
d’un nom segueix el nom de l’autor (vegeu l’article 51).
Recomanació 22A. Esment de la data
22A.1. Incitació a esmentar la data. Es recomana vivament que la data de publicació (i l’autor; vegeu l’article 50) d’un nom s’esmenti almenys una vegada en una obra
que tracti d’un tàxon. Això és especialment important per als homònims i per als noms
del nivell espècie que no són emprats amb llur combinació original.
22A.2. Manera d’esmentar la data. En esmentar la data de publicació d’un nom,
un autor
22A.2.1) no hauria d’intercalar res més que una coma entre el nom de l’autor i la data;
22A.2.2) hauria d’esmentar la data real de publicació, quan la data real de
publicació és diferent de la data especificada a l’obra (data impresa), tot i que,
22A.2.3) si vol esmentar la data real i la impresa, hauria d’esmentar primer
la data real (com hem dit més amunt), seguida de la data impresa (com a informació i tancada entre parèntesis o claudàtors, i entre cometes altes); vegeu la recomanació 40A per a un ús diferent del parèntesi en les dates dels noms de substitució del nivell família conservats d’acord amb l’article 40.2.1.
Exemple. Ctenotus alacer Storr, 1970 (“1969”) o Ctenotus alacer Storr, 1970 [“1969”] o
Ctenotus alacer Storr, 1970 (imprès 1969) o Ctenotus alacer Storr, 1970 (no 1969) fou establert en una obra que, tot i que fou publicada el 1970, portava la data impresa del 1969;
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Anomalopus truncatus (Peters, 1876 [“1877”]) fou establert en un gènere diferent d’Anomalopus en una obra que, tot i que fou publicada el 1876, portava la data impresa del 1877.
22A.3. Data d’una combinació canviada. Si s’esmenta la data original de publicació d’un nom del nivell espècie en una combinació canviada, la data s’hauria d’incloure en el mateix parèntesi del nom de l’autor original [article 51.3].
Exemple. Limax ater Linnaeus, 1758 s’hauria d’esmentar com a Arion ater (Linnaeus,
1758) quan l’espècie s’inclou en el gènere Arion.

Capítol 6
VALIDESA DELS NOMS I DELS ACTES NOMENCLATURALS
Article 23. Principi de Prioritat
23.1. Declaració del Principi de Prioritat. El nom vàlid d’un tàxon és
el nom disponible més antic que li ha estat aplicat, si no és que
aquest nom ha estat invalidat o que alguna disposició del Codi o una
decisió de la Comissió han donat precedència a un altre nom. La prioritat s’aplica a la validesa dels sinònims [article 23.3.1], a la precedència relativa dels homònims [articles 53-60], a la correcció o no de
les grafies [articles 24, 32] i a la validesa dels actes nomenclaturals
(com és ara els actes compresos en el Principi del Primer Revisor [article 24.2] i la fixació del tipus portador de nom [articles 68, 69,
74.1.3, 75.4]).
23.1.1. Vegeu els articles 35.5 i 40 per a una excepció en relació
amb certs noms del nivell família.
23.1.2. Vegeu l’article 55.3.1.1 per al cas de noms del nivell família en desús que són homònims.
23.1.3. Vegeu els articles 20 i 23.7 sobre les circumstàncies en les
quals certs noms del nivell gènere són exclosos de l’aplicació
del Principi de Prioritat.
23.1.4. Vegeu els articles 23.7.3 i 23.8 sobre les circumstàncies en
les quals certs noms del nivell espècie són exclosos parcialment
de l’aplicació del Principi de Prioritat.
23.2. Finalitat. D’acord amb els objectius del Codi (vegeu el preàmbul),
el Principi de Prioritat s’ha d’emprar per a promoure l’estabilitat; no
ha estat pensat per a alterar un nom de perllongada acceptació en el
seu significat usual mitjançant la introducció d’un nom que és un sinònim seu o un homònim més antic (vegeu l’article 23.9 per a alguns
d’aquests casos) o en tenir en compte la descoberta d’un acte nomenclatural previ desconegut fins al moment (com, p. ex., una fixació de
tipus prèvia; vegeu els articles 70.2 i 75.6).
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