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Extingit l’incendi que ha provocat la caiguda d’una 
grua al moll Sud del Port de Barcelona  
 

L’incident s’ha produït quan el ferri GNV Excellent ha topat contra la grua de la 
terminal de contenidors 
 
 
A les 8.00 hores d’avui el ferri GNV Excellent, que maniobrava per entrar al Port de Barcelona, ha 
impactat contra una grua del moll Sud, on es troba la terminal de contenidors APM Terminals. 
L’impacte ha provocat el col·lapse i incendi de la grua, que s’ha pogut controlar a les 11.04 hores. No 
s’ha produït cap dany personal i estan per determinar les pèrdues que s’han pogut produir a nivell 
material.  
 
L’incident ha mobilitzat un total de 58 dotacions de Bombers de Barcelona, SEM, Policia Portuària, 
Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana, Guàrdia Civil i Policia Nacional, a més de 4 remolcadors. La grua 
ha col·lapsat sobre diversos contenidors de la terminal, 7 dels quals estan classificats perquè contenien 
mercaderies perilloses de diferent tipologia. Tanmateix, cap dels productes que transportaven els 
contenidors representen un risc elevat a nivell de seguretat industrial. 
 
Com a conseqüència de l’incident, s’ha activat el Pla d’Autoprotecció del Port de Barcelona (PAU, nivell 
2). També s’han paralitzat temporalment les operacions a APM Terminals i els treballadors de la 
instal·lació han estat evacuats de manera temporal.  
 
El ferri GNV Excellent, de la naviliera Grandi Navi Veloci i procedent de Gènova estava maniobrant per 
accedir al recinte portuari quan s’ha produït l’impacte, per raons encara desconegudes. La nau portava 
un total de 414 passatgers, 59 dels quals tenien Barcelona com a destinació i han pogut desembarcar 
durant el matí. La resta de viatgers, amb destinació a Tànger, es troben a bord, a l’espera d’embarcar 
en un altre vaixell de GNV que està  previst que arribi aquest vespre al Port de Barcelona.  
 


