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Bases del Concurs BARCELONA BEER
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Preàmbul
La segona edició dels premis Barcelona Beer Challenge l'organitza l’empresa Beer
Events S.L. (Beer Events, en endavant), dedicada a l’organització d’esdeveniments de
temàtica cervesera amb l’objectiu de difondre la cultura cervesera, donant rellevància a
la seva vessant gastronòmica i social, i promocionant-ne el seu consum responsable.
El principal esdeveniment que organitza l'empresa és el Barcelona Beer Festival, que
encara la seva sisena edició com uns dels festivals de cervesa artesana referents al sud
d'Europa. Una xifra de 32.000 assistents, així com la presència de les millors cerveses
internacionals, donen suport i envergadura al present concurs, tot acompanyat d'un
ressò mediàtic consistent.
Les presents bases, així com informació addicional en relació al BBC, es poden trobar
en tot moment a la pàgina web del concurs http://www.barcelonabeerchallenge.com
Tanmateix, per qualsevol dubte o aclariment en relació al BBC, les dades de contacte de
l’organització del certamen són les següents:
 E-mail: info@barcelonabeerchallenge.com
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Presentació del concurs
Objectius
La convocatòria del concurs BBC ve motivada, entre d’altres, pels següents objectius:
 Difondre i posar en valor la cervesa de qualitat.
 Incentivar la qualitat al món de la producció de cervesa, premiant amb un trofeu de
prestigi aquelles cerveses que compleixin amb uns elevats estàndards.
 Donar visibilitat al divers ventall d’estils reconeguts de cervesa.
 Generar un context en què els cervesers de tot l’Estat puguin competir no només
entre ells, sinó també amb altres cervesers internacionals.
 Potenciar la internacionalització de les elaboracions autòctones.
 Promocionar l’educació i el coneixement de la cervesa de qualitat envers el
consumidor final.
 Destacar i reflectir les tendències al món de la cervesa, tant a nivell de l’Estat com
internacionalment.
 Fer difusió de la quantitat i varietat de cerveseres existents.
 Fomentar la cultura del consum responsable de la cervesa, destacant-ne la vàlua per
al conjunt del món de la gastronomia.
 Crear un segell que reconegui la qualitat de les cerveses que en siguin mereixedores,
dotant-lo de la capacitat d’orientar al públic en les seves decisions de consum.

Qui pot participar al concurs
El Barcelona Beer Challenge és obert a totes les cerveseres que desitgin participar-hi i
que compleixin la legislació vigent al seu país referent a la producció i comercialització
de cervesa.
La participació al concurs també està oberta a marques que produeixin a les
instal·lacions d’una cervesera que tingui els permisos corresponents per elaborar i
comercialitzar cervesa.
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Aspectes logístics
Inscripció
Per tal de tramitar les inscripcions cal dirigir-se al formulari que es troba a la pàgina
web del concurs, a la següent adreça: www.barcelonabeerchallege.com. El termini per
inscriure’s al certamen conclou el 12/01/2018.
La quota d’inscripció es detalla continuació i depèn del nombre de cerveses
pressentades:

Número de

Preu total

cerveses inscrites

(sense IVA)

Preu unitari per
cervesa
(sense IVA)

Inscripció 1 cervesa

119,83€

119,83€

Inscripció 2 cerveses

169,42€

87,71€

Inscripció 3 cerveses

206,61€

68,87€

Inscripció 4 cerveses

231,40€

57,85€

Inscripció 5 cerveses

256,20€

51,24€

Cada inscripció extra de cervesa tindrà un cost de 24,79€
Qualsevol cost duaner generat de l'enviament de cerveses al concurs anirà
a càrrec de la cerveseria.
L’organització del BBC confirmarà per e-mail el processament correcte de la inscripció,
així com la recepció del pagament. A continuació generarà una factura per al
concursant amb les dades fiscals que es facin constar al formulari d’inscripció.
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Recepció de cerveses inscrites
L’enviament de les cerveses presentades a concurs és a càrrec de cada participant. Per
tal de fer-les arribar a l’organització es facilitarà l'adreça concreta d'enviament en el
moment de la confirmació de la inscripció.
Qualsevol cost duaner generat de l'enviament de cerveses al concurs anirà
a càrrec de la cerveseria.
Inici de recepcions: 22/01/18 i
Fi del període de recepció: 26/01/18
Les cerveses seran custodiades per l’organització del BBC, que les manipularà
adequadament per tal de preservar-ne les propietats, tot mantenint-les refrigerades.
Per cada cervesa inscrita al concurs, els participants hauran de facilitar a l’organització
una quantitat determinada de mostres, en funció de la capacitat de l’envàs en què es
presentin, d’acord a la relació que es detalla a la següent taula:
Capacitat de l’envàs

Quantitat per cervesa inscrita

Menys de 33 cl.

6

Entre 33 cl. i 37,5cl.

4

Més de 37,5 cl.

3

Es recomana que l’embalatge de les cerveses inscrites sigui adequat per a un transport i
recepció sense incidències. L’organització del BBC no admet mostres d’envasos danyats
parcialment o total.
En el cas que, a la recepció de les cerveses, es detectés alguna irregularitat,
l’organització ho notificarà als participants per via telefònica. Per tal d’esmenar les
incidències, es requerirà als participants que facin arribar per missatgeria urgent noves
mostres de les cerveses enviades que presentin alguna irregularitat.

6

7

Organització
L’organització del BBC consta de dos òrgans diferenciats: el Comitè Director, Jurat i
Secretaria Tècnica, als que s’atribueixen les següents funcions.

Comitè Director
El Comitè Director s’erigeix com el màxim òrgan de decisió en l’organització del BBC.
La seva missió és vetllar pel correcte desenvolupament del concurs, així com la
coordinació de les diferents àrees que comprèn.
El Comitè, el Secretari Tècnic (Àngel Tarriño) i tres representants de Beer Events (Joan
Fiol, Mikel Rius i Joan Villar-i-Martí).
Les principals tasques que du a terme el Comitè Director comprenen:
 Disseny de les línies estratègiques del concurs.
 Generació de la normativa rectora, conformada per les presents bases.
 Vetlla pel correcte desenvolupament del certamen, amb alineació a la normativa
rectora.
 Coordinació de les diferents àrees, en especial Jurat i Secretaria Tècnica.
 Coordinació amb els agents externs implicats en les diferents vessants del concurs
(disseny, comunicació, etc.).
 Selecció i nomenament del Jurat del concurs.
 Anàlisi de les dades sobre avaluacions del Jurat, i proposta de guanyadors
 Creació del sistema d'avaluació, amb una proposta de criteris i protocol que faciliti
l’agilitat i l’eficiència.
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Jurat
L'organització del BBC aposta per la professionalització del sector; és per això que el
jurat està integrat únicament per jutges acreditats amb la certificació BJCP i/o per
titulats reconeguts en sommelieria. La seva tasca comprèn, bàsicament, l’avaluació de
les cerveses inscrites conforme als paràmetres establerts en les presents bases, així com
l’assistència al Director del Jurat quan aquest ho requereixi.
El jurat compta amb les següents responsabilitats:
 Participació en la creació d'un sistema analític de recollida de dades.
 Proposta del panell de jutges.
 Supervisió del bon funcionament del concurs des del punt de vista pràctic
(anonimat de les mostres, servei òptim, elements per facilitar la degustació, etc.).
 Assegurament d’una recollida correcta de dades sobre les avaluacions sensorials
dels jutges.
 Recopilació de dades, tant estadístiques com no quantificables, i generació de
conclusions sobre les cerveses inscrites.
És condició sine qua non per format part del Jurat la independència comercial i
d’interès econòmic absoluta de cada un dels seus membres respecte a les cerveseres
presentades a concurs. Aquesta condició es fa constar en l’acord individual entre
l’organització del BBC i cada membre del Jurat.
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Funcionament
Comprovacions preliminars
Quan l’organització hagi comprovat que els participants han complert estrictament
amb els terminis de d’inscripció, pagament i enviament de les cerveses inscrites, es
procedirà a la seva avaluació dins de la categoria de competició que sigui pertinent,
segons les indicacions de cada participant en el moment de la inscripció. Es
recomana que els participants revisin escrupolosament l'adscripció
estilística de les cerveses que presenten.
Les categories de competició es basen en els estàndards del Beer Judge Certification
Program 2015 (BJCP 2015). Les cerveses rebudes es classifiquen en un dels 34 estils
(veure Annex) contemplats dins d’aquesta categorització. En el cas que en algun dels 34
estils hi hagués una sobre-representació de participants s’obrirà la competició a les
subcategories (o part d’aquestes) contemplades dins dels propis estàndards per tal de
distribuir les cerveses en estils més específics de competició. És per aquest motiu que a
la fitxa d’inscripció es demana el subestil BJCP 2015.

Celebració d’avaluacions
L’avaluació de les cerveses inscrites es durà a terme els dies 2, 3 i 4 de febrer de 2018.
En cas que sigui necessari, l’organització es reserva la possibilitat d’ampliar la fase
d’avaluacions als dies 9, 1o i 11 de febrer de 2018.
El procediment previst per a la celebració de les avaluacions és el següent:
 Les cerveses es presenten de forma anònima al Jurat per part de personal assignat
per l’organització.
 Cada cervesa disposarà d’un número de referència per tal de poder ser identificada
per part de l’organització en tot moment.
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 Les cerveses inscrites es degustaran de manera comparativa amb cerveses del
mateix estil.
 La temperatura de servei serà l'adequada per a la correcta degustació i avaluació de
cervesa.
 Les mostres s’avaluaran seguint els apartats i criteris de la fitxa d’avaluació
elaborada per aquest propòsit per l’organització del concurs(eliminació BJCP),
considerant les característiques de cada estil segons els estàndards BJCP.
 El Jurat disposarà en tot moment d’elements adequats per tal de netejar el paladar
entre degustació i degustació.
 L’organització recollirà les diferents fitxes d’avaluació emplenades, i realitzarà el
recompte de puntuacions i valoracions.
 Les avaluacions i puntuacions de cada cervesa inscrita es tractaran com a
informació confidencial, custodiada per l’organització. Aquestes dades es
transmetran en format fitxa resum a cada participant.

Reconeixements
El concurs preveu una sèrie de reconeixements individuals de cerveses per categoria i
un premi global per a les cerveseres a concurs.
Dins de cada categoria cervesera que hagi entrat a concurs al BBC, s’atorgaran el
següents premis:
 Medalles d’Or, Plata i Bronze: Per a les tres millors cerveses de cada categoria
que entri a concurs sempre que arribin als llindars de qualitat adients. Aquestes
medalles s’atorgaran en funció de la puntuació / valoració obtinguda per cada
cervesa, reflectida en la fitxa d’avaluació, arriba als llindars de qualitat establerts pel
Jurat. El Jurat es reserva el dret de declarar medalles desertes.

En tots els casos, la decisió final sobre els premis per categories serà inapel·lable.
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Premi a la millor cervesera
El premi a la millor cervesera l’obté aquella cervesera que assoleix la suma de punts
més elevada associada a les medalles assolides a raó de:
-

2 punts per cada medalla de bronze

-

3 punts per cada medalla de plata

-

5 punts per cada medalla d’or.

En cas d’empat a punts, es valorarà la puntuació obtinguda al mitjançant el sistema
d’avaluació BJCP.
En tots els casos, la decisió final sobre el premi a la millor cervesera serà inapel·lable.

Premi a la millor cervesera novell

Aquest nou premi vol reconèixer i visualitzar les cerveseres de nova creació, per això
s’atorgarà un premi especial a aquella cervesera que comercialitzi la seva cervesa des de
l’1 de gener de 2016.

Aquest premi s’atorgarà a la cervesera novell que obtingui la suma de punts més
elevada associada a les medalles assolides a raó de:
-

2 punts per cada medalla de bronze

-

3 punts per cada medalla de plata

-

5 punts per cada medalla d’or.

Resultats
Un cop determinats els guanyadors de cada premi, es procedirà a l’entrega dels trofeus:
 Un trofeu acreditatiu de cada un dels premis atorgats.
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 Un segell digital utilitzable amb finalitats promocionals (etiqueta, web, material
promocional, etc.) per a cada cervesa guanyadora de medalla o premi. Al segell hi
constarà l’any de l’edició del BBC, sense possibilitat de fer-ne ús sense aquesta
indicació. L’organització es reserva el dret de retirar el títol atorgat si s’incomplís
aquest requisit.
 Els premis s'atorgaran dins del marc dels actes del Barcelona Beer Festival 2018, en
una cerimònia oberta al públic.
Tanmateix, l’organització del BBC s’encarregarà de dur a terme una comunicació
completa sobre el funcionament del concurs i les cerveses guardonades per mitjà de
notes de premsa, xarxes socials, web del Barcelona Beer Festival, altres mitjans digitals
(blocs, portals, etc.) mitjançant agències de comunicació contractades a tal efecte.
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Annex: Estils BJCP 2015 contemplats al BBC
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STANDARD AMERICAN BEER
1A. American Light Lager
1B. American
1C. Cream Ale
1D. American Wheat Beer
INTERNATIONAL LAGER
2A. International Pale Lager
2B. International Amber Lager
2C. International Dark
CZECH LAGER
3A. Czech Pale
3B. Czech Premium Pale Lager
3C. Czech Amber Lager
3D. Czech Dark Lager
PALE MALTY EUROPEAN LAGER
4A. Munich Helles
4B. Festbier
4C. Helles Bock
PALE BITTER EUROPEAN BEER
5A. German Leichtbier
5B. Kölsch
5C.German Helles Exportbier
5D. German Pils
AMBER MALTY EUROPEAN LAGER
6A. Märzen
6B. Rauchbier
6C. Dunkles Bock
AMBER BITTER EUROPEAN BEER
7A. Vienna
7B.Altbier
7C. Kellerbier
Kellerbier: Pale Kellerbier
Kellerbier: Amber Kellerbier
DARK EUROPEAN LAGER
8A. Munich Dunkel
8B. Schwarzbier
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STRONG EUROPEAN BEER
9A. Doppelbock
9B.Eisbock
9C. Baltic Porter
GERMAN WHEAT BEER
10A. Weissbier
10B.Dunkles Weissbier
10C.Weizenbock
BRITISH BITTER
11A. Ordinary Bitter
11B. Best Bitter
11C. Strong Bitter
PALE COMMONWEALTH BEER
12A. British Golden Ale
12B. Australian Sparkling Ale
12C. English IPA
BROWN BRITISH BEER
13A. Dark Mild
13B. British Brown Ale
13C. English Porter
SCOTTISH ALE
14A. Scottish Light
14B. Scottish Heavy
14C. Scottish Export
IRISH BEER
15A. Irish Red Ale
15B. Irish Stout
15C. Irish Extra Stout
DARK BRITISH BEER
16A. Sweet Stout
16B. Oatmeal Stout
16C. Tropical Stout
16D. Foreign Extra Stout
STRONG BRITISH ALE
17A. British Strong Ale
17B. Old Ale
17C. Wee Heavy
17D. English Barleywine
PALE AMERICAN ALE
18A. Blonde Ale
18B. American Pale Ale
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AMBER AND BROWN AMERICAN BEER
19A. American Amber Ale
19B. California Common
19C. American Brown Ale
AMERICAN PORTER AND STOUT
20A. American Porter
20B. American Stout
20C. Imperial Stout
IPA
21A. American
21B. Specialty IPA
Specialty IPA: Belgian IPA
Specialty IPA: Black IPA
Specialty IPA: Brown IPA
Specialty IPA: Red IPA
Specialty IPA: Rye IPA
Specialty IPA: White IPA
STRONG AMERICAN ALE
22A. Double IPA
22B. American Strong Ale
22C. American Barleywine
22D. Wheatwine
EUROPEAN SOUR ALE
23A. Berliner
23B. Flanders Red Ale
23C. Oud Bruin
23D. Lambic
23E. Gueuze
23F. Fruit Lambic
BELGIAN ALE
24A. Witbier
24B. Belgian Pale Ale
24C. Bière de Garde
STRONG BELGIAN ALE
25A. Belgian Blond Ale
25B. Saison
25C. Belgian Golden Strong Ale
TRAPPIST ALE
26A. Trappist Single
26B. Belgian Dubbel
26C. Belgian Tripel
26D. Belgian Dark Strong Ale
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HISTORICAL BEER
Historical Beer: Gose
Historical Beer: Kentucky Common
Historical Beer: Lichtenhainer
Historical Beer: London Brown Ale
Historical Beer: Piwo Grodziskie
Historical Beer: Pre-Prohibition Lager
Historical Beer: Pre-Prohibition Porter
Historical Beer: Roggenbier
Historical Beer: Sahti
AMERICAN WILD ALE
28A. Brett Beer
28B. Mixed-Fermentation Sour Beer
28C. Wild Specialty Beer
FRUIT BEER
29A. Fruit Beer
29B. Fruit and Spice Beer
29C. Specialty Fruit Beer
SPICED BEER
30A. Spice, Herb, or Vegetable Beer
30B. Autumn Seasonal Beer
30C. Winter Seasonal Beer
ALTERNATIVE FERMENTABLES BEER
31A. Alternative Grain Beer
31B. Alternative Sugar Beer
SMOKED BEER
32A. Classic Style Smoked Beer
32B. Specialty Smoked Beer
WOOD BEER
33A. Wood-Aged Beer
33B. Specialty Wood-Aged Beer
SPECIALTY BEER
34A. Clone Beer
34B. Mixed-Style Beer
34C. Experimental Beer
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