Identitat visual corporativa de Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
La marca corporativa de Barcelona de Serveis Municipals està formada pel símbol i el logotip de B:SM
integrat amb la marca de l’Ajuntament de Barcelona.

Els elements que la formen són els següents:
El símbol
B:SM
El símbol de Barcelona de Serveis Municipals està format per les inicials BSM amb un element de
puntuació afegit entre la B i S, que dóna joc i sentit al logotip.

Ajuntament
El símbol d’Ajuntament és el conjunt format per l’escut inscrit en un quadrat vermell amb cantonades
arrodonides.

El logotip
B:SM
El logotip és la denominació "Barcelona de Serveis Municipals" escrita amb unes característiques
determinades. El logotip sempre va acompanyat del símbol. La tipografia és Trade Gothic Light, en
negre, disposat en 3 línies.

Ajuntament
Es denomina logotip a la denominació de l’Ajuntament de Barcelona escrit amb unes característiques
tipogràfiques determinades. La tipografia és Akkurat Bold, composta sempre en caixa alta i baixa.
Sempre ha d’anar acompanyat del símbol.

Colors corporatius
B:SM
Els colors assignats al sistema universal d’identificació visual de són el vermell (Pantone 186) i el Negre.
Reproducció del color vermell

Reproducció del color negre

Tintes directes: Pantone 186
Quadricomia: 0C 100M 100A 0N
RGB:
195R 17G 21B
Vinil:
3 M (r) Scotchcal 100‐466
Avery (r) 900 906
Avery (r) 900 Pantone 186C
Pintura:
RAL 3020

Quadricomia: 100 N
RGB:
0R 0G 0B
Vinil:
3M(r) Scotchcal 100‐12,
220‐12, 3655, 3695
Avery (r) 900 901
Avery (r) 800 801
Pintura: RAL 9017 Verkenrsscharz
ETB 990716

Ajuntament
Els colors corporatius de l’Ajuntament de Barcelona són el PANTONE©186 i el negre. Aquí es mostren
les diferents conversions d’aquests colors segons el sistema de reproducció utilitzat.
Reproducció del color vermell

Reproducció del color negre

Tintes directes: Pantone ©186 U
(impressió papers no estucats)
Pantone ©186 C
(impressió papers estucats)
Quadricomia: 0%C 100%M 81%Y 4%K
RGB: R204 G12 B47

Pantone ©Process Black U
(impressió papers no estucats)
Pantone ©Process Black C
(impressió papers estucats)
Quadricomia: 0%C 0%M 0%Y 100%K
RGB: R0 G0 B0

Tipografia
B:SM
Trade Gothic, juntament amb tota la seva família, per tal de fer‐ne ús específic segons els diferents
àmbits de la comunicació.
Ajuntament
La tipografia corporativa de l’Ajuntament de Barcelona és la Akkurat Bold. Aquesta és la tipografia
corporativa principal, que serà utilitzada en el logotip de l’Ajuntament.

Especificacions possibles de les adaptacions de la unitat d’identificació

Impressió b/n positiu

Impressió b/n negatiu

Impressió color en positiu

Impressió color en negatiu (1 tinta)

Impressió en negatiu (2 tintes)

