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Article 41. Gèneres tipus identificats erròniament i fixacions de tipus que han passat desapercebudes. Si l’estabilitat i la continuïtat del significat d’un nom del nivell família es veuen amenaçades perquè s’ha descobert que el gènere tipus del tàxon ha estat identificat erròniament (és a
dir, ha estat interpretat en un sentit diferent del definit per la seva espècie
tipus), o que el gènere tipus ha estat basat en una espècie tipus identificada
erròniament, o, encara, que una fixació vàlida d’espècie tipus per al gènere
tipus ha passat desapercebuda, vegeu l’article 65.2.

Capítol 9
ELS TÀXONS NOMINALS DEL NIVELL GÈNERE
I LLURS NOMS
Article 42. El nivell gènere
42.1. Definició. El nivell gènere, que és l’immediat inferior al nivell família i l’immediat superior al nivell espècie en la jerarquia de la classificació, comprèn tots els tàxons nominals de les categories gènere i
subgènere (vegeu també els articles 10.3 i 10.4).
42.2. Disposicions aplicables al conjunt dels tàxons nominals del nivell gènere i a llurs noms. Els tàxons nominals del nivell gènere i
llurs noms estan sotmesos a les mateixes disposicions, excepte quan
s’apliquen exclusivament als noms d’una categoria particular.
42.2.1. Els noms establerts expressament per a certs conjunts de
conveniència taxonòmica coneguts com a «grups col.lectius» i
els noms dels rastres fòssils (icnotàxons) establerts en el nivell
gènere s’han de tractar com a noms del nivell gènere en el sentit del Codi [article 10.3.], si no és que hi ha una especificació
especial (com en els articles 13.3.2, 13.3.3, 23.7, 42.3.1, 66,
67.14) que s’hi oposa. Cada nom pren l’autor i la data originals.
Exemples. a) D’un nom de grup col.lectiu: Agamofilaria Stiles, 1907 (Nematoda). b) De
noms proposats per a rastres fòssils: Helicolithus Azpeitia Moros, 1933 i Stelloglyphus Vyalov, 1964.

42.3. Aplicació de noms del nivell gènere. L’aplicació de qualsevol
nom del nivell gènere és determinada per la referència a l’espècie tipus [articles 61, 66 a 70] del tàxon nominal que indica.
42.3.1. Els grups col.lectius no tenen espècie tipus (vegeu també
els articles 13.3.2 i 67.14).
42.3.2. Els tàxons nominals del nivell gènere establerts abans del
1931 (en el cas dels icnotàxons, abans del 2000 [article 13.3.3])
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poden no tenir espècie tipus fixada; en aquests casos s’aplica
l’article 69.
42.4. Formació i tractament dels noms del nivell gènere. Un nom del
nivell gènere s’ha de formar i tractar d’acord amb els articles 10.3,
10.4 i 11.8 i les disposicions pertinents dels articles 25 a 33.
Article 43. Principi de Coordinació
43.1. Declaració del Principi de Coordinació aplicat als noms del nivell gènere. Es considera que un nom establert per a un tàxon de
qualsevol categoria del nivell gènere, ha estat establert simultàniament pel mateix autor per a un tàxon nominal de l’altra categoria del
mateix nivell; ambdós tàxons nominals tenen la mateixa espècie tipus,
tant si es va fixar originalment com si s’ha fixat després.
43.2. Espècie tipus. Quan un tàxon nominal del nivell gènere puja o baixa de categoria, la seva espècie tipus resta igual [article 61.2.2], tant
si es va fixar originalment com si s’ha fixat després.
Article 44. Tàxons nominotípics
44.1. Definició. Quan un gènere conté subgèneres, el subgènere que contingui l’espècie tipus del gènere nominal portarà el mateix nom que el
gènere, amb els mateixos autor i data [article 43.1]; aquest subgènere
es denomina subgènere nominotípic.
44.2. Canvi de subgènere nominotípic. Si el nom en ús per a un gènere i, per tant, per al seu subgènere nominotípic, no és disponible o és
invàlid, s’ha de reemplaçar pel nom vàlid d’acord amb l’article
23.3.5; el subgènere que porta el nom vàlid i que conté l’espècie tipus del gènere nominal esdevé el subgènere nominotípic.

Capítol 10
ELS TÀXONS NOMINALS DEL NIVELL ESPÈCIE
I LLURS NOMS
Article 45. El nivell espècie
45.1. Definició. El nivell espècie comprèn tots els tàxons nominals
de les categories d’espècie i subespècie (vegeu també l’article
10.2).
45.2. Disposicions aplicables a tots els tàxons nominals del nivell espècie i llurs noms. Els tàxons nominals del nivell espècie i llurs
noms, independentment de la categoria que tinguin, estan sotmesos a
les mateixes disposicions, excepte si aquestes s’apliquen explícitament
51

