
REGLAMENT DEL CONCURS

Barcelona Beer Challenge 2023

AMATEUR



Presentació del concurs

Objectius: 

Les motivacions que propicien la convocatòria del concurs Barcelona Beer Challenge -Amateur (BBC-A) són les següents: 

❖ Promoure i difondre els valors de l'elaboració de cervesa a casa com a afició que lliguen plenament amb el moviment de la 
cervesa artesana. Valorant-la, en molts cops, com el preàmbul dels futurs projectes cervesers professionals.

❖Generar un context on competeixin cervesers casolans d’arreu del món de forma igualitària i amb una gran orientació 
pedagògica, fent un ampli retorn de les mostres rebudes a competició.

❖ Premiar amb un trofeu de prestigi la millor elaboració que compleixi uns estàndards elevats i donar visibilitat al seu creador.

❖ I totes aquelles motivacions pròpies del concurs Barcelona Beer Challenge, en especial aquelles que mostra la diversitat, 
qualitat, internacionalització, formació, darreres tendències, valors gastronòmics pròpies de la cervesa. 

Qui pot participar en el concurs:

❖Persones físiques individuals que elaborin cerveses brouades en l'àmbit casolà. 

❖Les cerveses a concurs s'han d'haver produït en equips fora d’instal·lacions professionals. 

❖Els cervesers hauran de pertànyer a clubs de cervesa casolana (homebrewers) d’arreu del món per tal que aquest pugui 
avalar la veracitat que la mostra va ser brouada pel cerveser o tenir disponibilitat de material (fotografia, vídeo,..) que 
mostri el seu equip d’elaboració.



Formalització d’inscripcions:

Per tal de tramitar les inscripcions, cada participant haurà d'emplenar el formulari que es troba a la pàgina web del concurs; al que es pot
accedir a través d'aquesta adreça web: www.barcelonabeerchallenge.com/BBCAmateur

El termini per inscriure-s’hi finalitzarà el 12/03/2023.

La inscripció tindrà un cost de 24,79€ més el 21% d’IVA (5,21€) per fer un total de 30 € per cervesa a concurs.

PREU PER CERVESA REGISTRADA : 30 € (IVA INCLÒS)

No s’estableix límit de mostres presentades per persona que participa en el concurs.

L’organització del BBC confirmarà per e-mail la correcta recepció de la inscripció. La participació en el concurs quedarà confirmada amb
el pagament a BE (empresa organitzadora) de l’import corresponent d’inscripció per les cerveses presentades.

http://www.barcelonabeerchallenge.com/BBCAmateur


Aspectes logístics

Recepció de cerveses inscrites

El període de recepció de les mostres estarà comprès entre les dues dates indicades a continuació (ambdós dies inclosos).

Les cerveses rebudes fora d’aquest període no s’admetran a concurs, sense dret a reclamar devolució de la quota d’inscripció:

L'organització es reserva el dret de tancar les inscripcions prèviament abans de la data límit d'aquestes bases si durant la
inscripció se supera el límit de 1.600 referències de cerveses registrades a ambdós concursos (BBC i BBC-Amateur) per a optar al
concurs.

Mostres necessàries per a la participació

Per a cada cervesa inscrita al concurs, els participants hauran de facilitar 3 mostres de producte presentat a concurs.

No es permet l’ús de xapes personalitzades i/o amb qualsevol indicació. Es recomana l'ús d’ampolles genèriques.

INICI

PERÍODE RECEPCIÓ MOSTRES

FINAL

PERÍODE RECEPCIÓ 

MOSTRES

Dilluns 13/03/2023 Divendres 05/04/2023



Detalls de l’enviament

L’adreça d’enviament es proporcionarà un cop confirmada la inscripció. Totes les despeses derivades de l'enviament de les cerveses
presentades a concurs aniran a càrrec de cada cerveser/participant. Qualsevol cost extra de logística o de duanes, generat per
l’enviament de les cerveses inscrites al concurs serà assumit pel cerveser/participant, mai per l’organització del concurs.

Cada mostra haurà de dur en etiqueta on es llegeixi clarament la següent informació:

❖ Nom complet del participant.

❖ Nom de la cervesa a concurs.

❖ Estil BJCP en el que s'ha inscrit la cervesa.

Les nostres recomanacions:
Per a cerveseres dins de la UE, basant-nos en experiències anteriors, es recomana no usar el servei públic postal i sempre treballar amb
empreses de transport privades que assegurin i es responsabilitzin del lliurament en destinació.

L’organització no serà considerada responsable de cap incident de robatori, pèrdua, danys o demores derivat del procés de lliurament de
mostres a l’organització. L’organització no admetrà a concurs les mostres amb envasos danyats parcialment o totalment.

Per evitar incidències a la recepció de mostres, es recomana que l'embalatge de les cerveses inscrites sigui adequat a la manipulació que
es farà del paquet per part de l’empresa de transport.



La nostra recomanació: Empaquetar les ampolles en posició vertical, amb embalatge adequat, amb separacions entre ampolles i

indicant en la part exterior del paquet: la fragilitat del contingut i l'adreça en la qual s'ha de guardar el paquet durant tot el procés de
transport (preferiblement amb indicacions d’ “aquest costat cap amunt” o fletxes que indiquin la direcció correcta d’emmagatzematge
del paquet).

El BBC es reserva el dret de rebutjar mostres en cas que, a la recepció de les cerveses, es detectés alguna irregularitat.

L'organització ho notificarà als participants amb l'objectiu d'esmenar en la mesura del possible, la incidència. Es podria requerir als
participants que facin arribar per missatgeria urgent noves mostres (sempre que es disposi d'un marge de temps raonable).

Control i  emmagatzematge de mostres rebudes 

L’organitzador garanteix un emmagatzematge òptim de les mostres rebudes per optar a concurs, guardant-les en un lloc segur, a 
temperatura i en condicions atmosfèriques adequades per a la correcta conservació de les cerveses.

El BBC Amateur ordenarà les mostres d’acord amb la declaració d’estil vinculat a la mateixa segons el formulari d’inscripció.
No es presentaran a concurs:  les mostres que arribin fora del termini  estipulat per la recepció de cerveses, o les que no s’hagin registrat 
correctament, o les que no corresponguin amb el producte registrat.



Organització interna del concurs

L’Organització del BBC-A utilitza les estructures d'organització pròpies del BBC establint una Secretaria Tècnica pròpia que per l'actual
edició recau en la persona d'Alexis Sànchez: amateur@barcelonabeerchallenge.com

Jurat

Donat que l’organització del BBC Amateur aposta per la millora i evolució en l'aprenentatge del cerveser casolà, el jurat del concurs
estarà integrat per jutges acreditats amb la certificació BJCP, però també per cervesers professionals amb vast coneixement en els
processos d’elaboració.

La seva tasca bàsica és l'avaluació de les cerveses inscrites conforme als paràmetres establerts en les presents bases tot donant un extens
feedback de millora en l’execució de les receptes i tècniques d’elaboració.

Funcionament

Inscripció

Es recomana que els participants revisin escrupolosament l'adscripció estilística de les cerveses que presenten. S'haurà d'assignar un estil
i subestil recollit en les categories que coincideixen en gran mesura en els estàndards del Beer Judge Certification Program (BJCP).

mailto:amateur@barcelonabeerchallenge.com


Categories a competició

En una única categoria de competició que engloba totes aquelles famílies del BJCP de tradició britànica, amb les seves corresponents
subfamílies.

11. BRITISH BITTER

12. PALE COMMONWEALTH BEER

13. BROWN BRITISH BEER

14. SCOTTISH ALE

15. IRISH BEER

16. DARK BRITISH BEER

17. STRONG BRITISH ALE

Celebració d’avaluacions

L’avaluació de les cerveses inscrites es portarà a terme els dies 14, 15 i 16 d’abril de 2023.

Procediment previst per la celebració de les avaluacions:

❖ Les cerveses es presenten de forma anònima al Jurat per part del personal assignat per l’organització.

❖ Cada cervesa disposarà d’un número de referència per tal que pugui ser identificada per l’organització en tot moment.

❖ La temperatura de servei serà l’adequada per la correcta degustació i avaluació de la cervesa.

❖ Les mostres s'avaluaran seguint els criteris contemplats en el BJCP i annexes considerant les característiques de cada estil segons els
seus estàndards.

❖ El Jurat disposarà en tot moment d’elements adequats per poder netejar el paladar entre degustació i degustació.

❖ L’organització recollirà les diferents fitxes d’avaluació emplenades i farà un recompte de puntuacions.

❖ Les avaluacions i puntuacions de cada cervesa inscrita es tractaran com informació confidencial, i serà custodiada per l’organització.
Amb aquestes dades es farà un retorn als participants.



Sistema de competició 

S'establiran les rondes necessàries per què totes les mostres a competició tingui les mateixes oportunitats d'arribar a obtenir els premis 
finals. 

Tota mostra es valorarà segons l'estil que hagi estat inscrit, pel que no és important amb quines altres mostres comparteixi ronda, cada 
una és tractada individualment i amb les mateixes oportunitats.

Tot i això, en les rondes del primer nivell de competició es procurarà unificar les  per sub-estils per tal de fer un tast més equilibrat. 

Existirà una ronda final d’on s’elegirà el guanyador de la competició.

En les fases prèvies es dona puntuació BJCP i feedback segons fitxa a les mostres i es triaran les millors per passar a la següent ronda, on 
simplement es decidirà quines passen a la final. 

Reconeixements: 

S'atorgarà un únic premi a la millor cervesa de la competició en forma de trofeu com a guanyador del 'Barcelona Beer Challenge –
Amateur 2023’.  Aquest premi serà recollir durant la gala d’entrega del Barcelona Beer Challenge 2023 i serà promocionat com a tal 
durant tot l’any en que el concurs està vigent.

Es farà menció als altres participants que han assolit la final de la competició.

El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs en cas que es consideri que no aconsegueixen uns estàndards de qualitat elevats.

El premiat formarà part dels plans de comunicació dels premis Barcelona Beer Challenge. El guanyador es compromet per estar 
disponible, en la mesura del possible, per possibles accions de comunicació i promoció. 



Resultats:

En tots els casos la decisió final sobre l'assignació de premis serà inapel•lable. Els premis s’atorgaran en un acte públic en la gala de 
premiats del Barcelona Beer Challenge 2023 que tindrà lloc el divendres 26 de maig de 2023 durant la celebració de la XI edició del 
Barcelona Beer Festival i InnBrew: The Brewers Convention 2023 .

Posteriorment, es notificarà per e-mail els resultats obtinguts a les avaluacions de les cerveses guanyadores.

Així mateix, l’organització del BBC Amateur s’encarregarà de portar a terme la comunicació sobre el funcionament del concurs i sobre les 
cerveses guardonades per mitjà de: notes de premsa, xarxes socials, web del BBC, altres mitjans digitals (blogs, portals, etc.) i agències de 
comunicació contractades a tal efecte. 

Es procedirà a lliurar al guanyador un trofeu acreditatiu.

Altres aspectes del reglament:

L’organització podria contemplar avaluar la veracitat de la/s cervesa/es premiada/es mitjançant la comunitat Homebrewer que comparteix
àmbit geogràfic. En cas de seriós dubte o prova de diferències substancials i recognoscible entre aquestes cerveses, l’organització es
reserva el dret de cancel•lar els reconeixements obtinguts. En aquest sentit es procedirà a informar als serveis legals responsables
d’aquests tipus de frau, s’informarà al participant i aquest serà expulsat del concurs.

Les mostres sobrants de cervesa que no s’hagin utilitzat durant el desenvolupament del concurs, no es tornaran al cerveser; podent ser
utilitzades per altres accions promocionals o d'entrenament portades a terme per l’organitzador del concurs o per empreses del grup.

Si el concurs es cancel•la per circumstàncies que es trobin fora del control de l’organització i que sobrevinguin inesperadament, la
responsabilitat no podrà recaure sobre l’organitzador, i no procedirà a cap compensació per als participants. En tals circumstàncies
quedaria reservat el dret de cancel•lar el concurs i/o canviar la data; considerant una justificació necessària i estipulant que no hi haurà
compensació ni tampoc devolució de les mostres rebudes.

La formalització de la inscripció (mitjançant la complementació del formulari disponible en la web i el pagament de la tarifa relacionada)
significa l’acceptació expressa i incondicional d’aquest reglament.

En cas de possibles litigis amb l’organització, la Llei i Jurisdicció d’aplicació serà la dels tribunals de Barcelona.



Annèx:

Estils a concurs

11.BRITISH BITTER
11A. Ordinary Bitter
11B. Best Bitter
11C. Strong Bitter

12.PALE COMMONWEALTH BEER
12A. British Golden Ale
12B. Australian Sparkling Ale
12C. English IPA

13.BROWN BRITISH BEER
13A. Dark Mild
13B. British Brown Ale
13C. English Porter

14.SCOTTISH ALE
14A. Scottish Light
14B. Scottish Heavy
14C. Scottish Export

15. IRISH BEER  
15A. Irish Red Ale
15B. Irish Stout
15C. Irish Extra Stout

16. DARK BRITISH BEER
16A. Sweet Stout
16B. Oatmeal Stout
16C. Tropical Stout
16D. Foreign Extra Stout 

17.STRONG BRITISH ALE
17A. English Strong Ale
17B. Old Ale
17C. Wee Heavy 
17D. English Barley Wine

MÉS INFORMACIÓ https://www.bjcp.org/style/2021/beer/

https://www.bjcp.org/style/2021/beer/


Més informació:

www.barcelonabeerchallege.com/BBCAmateur
amateur@barcelonabeerchallenge.com

http://www.barcelonabeerchallege.com/BBCAmateur
mailto:amateur@barcelonabeerchallenge.com
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