Nota explicativa
Aquest Codi ha estat adoptat per la Comissió Internacional de Nomenclatura Zoològica i ha estat ratificat pel Comitè Executiu de la Unió Internacional de Ciències Biològiques (International Union of Biological Sciences, IUBS) en representació de l’Assemblea General de la Unió. La
Comissió pot autoritzar textos oficials en qualsevol llengua, i tots aquests
textos són equivalents en força i significat (article 87).
El Codi pròpiament dit comprèn el preàmbul, noranta articles (agrupats
en divuit capítols) i el glossari. Cada article consta d’una o més disposicions obligatòries, acompanyades de vegades per recomanacions i/o exemples il.lustratius. A l’hora d’interpretar el Codi, el significat d’un mot o d’una expressió és el que es dóna en el glossari (vegeu l’article 89). Si
l’aplicació estricta pogués causar confusió, les disposicions del Codi es poden suspendre o modificar en la seva aplicació a un cas particular, però
això tan sols ho pot fer la Comissió en representació de tots els zoòlegs i
mitjançant l’ús dels seus plens poders (articles 78 i 81), i mai una persona
individual.
A més del Codi, el present volum conté un prefaci (a càrrec dels presidents actual i sortint de la Comissió) i una introducció (a càrrec del president del Comitè Editorial). Hi ha tres apèndixs, els dos primers dels quals
tenen la condició de recomanacions, mentre que el tercer és la Constitució
de la Comissió.
Els textos anglès i francès del Codi són publicats, en nom de la Comissió, per l’Agrupació Internacional per a la Nomenclatura Zoològica (International Trust for Zoological Nomenclature), una societat sense ànim de lucre establerta al Regne Unit amb l’objectiu d’aportar suport financer i
logístic al treball de la Comissió.
Qualsevol pregunta en relació amb el Codi, o amb l’aplicació de les seves disposicions a casos particulars, pot adreçar-se a:
The Executive Secretary, ICZN, c/o The Natural History Museum,
Cromwell Road, London SW7 5BD, UK (a/e: iczn@nhm.ac.uk)
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