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BROT DE GASTROENTERITIS PEL CONSUM 
D’AIGUA MINERAL ENVASADA  

 
 

En relació amb el brot de gastroenteritis ocasionat pel consum de l’aigua mineral envasada en 
garrafes o bidons de l’empresa EDEN i que afecta a personal treballador de la Generalitat, us 
informem que CCOO hem adreçat una carta a la Funció Pública on sol·licitem el següent: 
  
- Informar sobre quines mesures s'han posat en marxa des dels departaments i des de la Funció 

Pública per atendre aquesta situació. 
 
- Informar de  les actuacions dutes a terme pels serveis de prevenció afectats d’ençà que els 

departaments han tingut coneixement de l’alerta. 
 
- Que es rescindeixi  de forma immediata el contracte de subministrament d’aigua amb l’empresa 

EDEN i també es clausurin d’immediat totes les fonts d’aigua que dispensin aigua d’aquesta 
marca. 

 
- Que en el successiu es verifiqui amb les mesures oportunes la seguretat per al consum humà de 

les garrafes o ampolles d’aigua mineral destinades al consum del personal treballador de la 
Generalitat. 

 
- Que els serveis jurídics de la Generalitat emprenguin les accions legals, administratives i judicials 

escaients per danys a la salut pública i del personal de la Generalitat afectat per la intoxicació a 
causa de la ingesta de l’aigua mineral EDEN, ja que s’ha de fer palès el perill del seu consum. 
 

- Que les Unitats de Vigilància de la Salut dels departaments afectats procedeixin al control de la 
salut dels personal treballador afectat de forma coordinada amb l’Agència de Salut Pública, donat 
l’abast de la intoxicació que segons els mitjans de comunicació ja afecta més de 2000 persones 
de diferents empreses de Barcelona. 
 

- Que els departaments afectats declarin com a accide nt de treball tots els casos derivats 
d’aquesta  intoxicació i que no es faci  cap descom pte en les nòmines de les persones 
afectades, pels dies de baixa, a causa de la intoxi cació.  

 
 
Així mateix, CCOO hem sol·licitat tractar com a punt per a l’ordre del dia aquest tema en la propera 
Paritària Sectorial de Riscos Laborals de 2 de maig.  

 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


