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1

INTRODUCCIÓ

El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona convoca la present licitació mitjançant procediment obert
per a la contractació del servei de manteniment de jardins i jardineres interiors i exteriors dels seus
centres:
- HOSPITAL DEL MAR
- HOSPITAL DE L’ESPERANÇA.
- CENTRE FÒRUM DE L’HOSPITAL DEL MAR.

2

OBJECTE DEL CONTRACTE

El present Plec té per objecte establir les bases tècniques, d’obligat compliment, que hauran de regir
en la contractació del servei de manteniment de jardins i jardineres interiors i exteriors en els Centres
del Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona especificats a l’apartat anterior.
Per servei manteniment de jardins i jardineres interiors i exteriors s’entendrà:
-

Treballs de tractaments fitosanitaris.
Adobat químic de plantes d’interior i d’exterior.
Neteja de plantes d’interiors.
Reg de plantes d’interior.
Neteja de jardineres dels patis i escarda manual de males herbes.
Podes i retall d’arbustos i arbrat.
Tallat de la gespa.
Eliminació de deixalles de plantes d’interior i d’exterior.
Manteniment del sistema de reg.
Reposició de plantes de temporada tant exteriors com interiors.

Més endavant es definiran les especificacions diferenciades de cada un dels Centres, donades les
característiques particulars de cada un d’ells.

3

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

El PSMar es farà càrrec de les despeses de subministrament de fluid elèctric i aigua de reg.
L’adjudicatari haurà d’utilitzar l’aigua estrictament necessària per tal de regar, tenint molta cura de que
no es produeixin pèrdues d’aigua per boques de reg mal tancades, deteriorades o qualsevol altre
motiu i s’assegurarà de que totes les arquetes quedin sempre tancades.
Les propostes hauran d'acreditar els productes a utilitzar, amb indicació explícita dels seus noms
comercials, fabricant, temps de seguretat i número de registre, aportant la documentació del Ministeri
de Sanitat i Consum - Direcció General de Salut Pública i Resolució d'Inscripció en el Registre de
Plaguicides.
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L’empresa facilitarà al PSMar els certificats que es tinguin que presentar per la consecució de
llicencies mediambientals o altres sol·licituds de centres oficials.
Els vehicles, màquines, materials, eines i tots els productes d’adobs, fitosanitaris, herbicides, llavors,
plantacions de temporada o d’altres, etc, a aportar en les funcions per netejar o conservar els jardins i
jardineres en bones condicions seran a càrrec de l’adjudicatari. El seu detall es descriu al punt
següent. Així mateix estaran inclosos els mitjans de seguretat i salut laboral.
El contractista especificarà en la seva oferta una relació del nombre mínim de maquinària i vehicles
adscrits a aquest contracte, especificant les seves característiques tècniques (potència, marca,
capacitat, etc.).
La prestació del servei s’executarà mitjançant intervencions/jornades periòdiques a cadascú dels
centres del PSMar. El número anual mínim d’intervencions d’obligat compliment i el número de
treballadors que com a mínim han prestar el servei per a cada intervenció, en horari de matí, de 7 a
15 hores, és el següent:

CENTRES CONSOSRCI MAR PARC
DE SALUT DE BARCELONA

INTERVENCIONS
Oficial
ANUALS
operari
primera
(mínimes)

HOSPITAL DEL MAR

65

1

1

HOSPITAL DEL MAR
Ampliació a partir de gener 2024

65 *

0

2

HOSPITAL DE L'ESPERANÇA

26

1

1

CENTRE FÒRUM DE L'HOSPITAL
DEL MAR

26

1

1

*A partir de gener del 2024, els metres quadrats de jardins i jardineres a l´Hospital del Mar es veuen
incrementats, el que justifica que el nombre d’operaris requerits per portar a terme el servei aumenti.
Les intervencions anuals seguiran sent 65: una actuació a la setmana (52 setmanes/any) més 13
intervencions de reforç, en època de poda o segons necessitat.
El nombre d’operaris seran 3 en comptes de 1. És a dir, a partir del gener de 2024, a l’Hospital del
Mar, el nombre d’operari treballant per cada intervenció (65 com a mínim a l’any) serà de 3 i el
nombre d’oficials seguirà sent 1.
Les ofertes hauran d'indicar explícitament el seu calendari de freqüències i quantes propostes
addicionals estimin convenients, per assegurar el manteniment idoni dels jardins i jardineres dels
Centres, complint amb els mínims que se estableixen a la tabla anterior.
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Es donarà cobertura, sense càrrec addicional, a tots els problemes puntuals que es demanin i amb un
temps de resposta màxim 48 hores. Les intervencions puntuals es podran realitzar en torn de matí o
tarda, en dies laborals.
Si s'ha d'utilitzar un producte que tingui un termini de seguretat s'avisarà al Responsable d’Hoteleria
del centre i no s'aplicarà mentre no es redacti i aprovi el protocol corresponent.
Es valoraran (punt 3.3. del Barem) temes pel que fa als residus vegetals generats de la sega i les
podes i els productes utilitzats tals com adobs, herbicides, que contemplin aspectes mediambientals
com per exemple:


que els envasos estiguin fabricats amb materials reciclables.



que després del seu ús, els envasos es segreguin i els gestioni un gestor autoritzat.



que els productes vinguin en format concentrat de tal manera que es minimitzin el
volum d'envasos.



que les pròpies característiques del producte siguin respectuoses amb el
mediambient.

Els licitadors poden oferir modificacions que (complint amb els requeriments mínims obligatoris
del Plec de Prescripcions Tècniques) comportin canvis sobre aspectes organitzatius o ornamentals,
per tal d’afavorir l’aspecte visual dels centres. Totes les despeses d'inversió o cost que comportin els
canvis proposats, seran assumides per l'oferent.
Les propostes hauran de ser estudiades i en el seu cas aprovades per la Direcció de Serveis
Generals i Infraestructures del PSMar.

3.1

Gespes
-

Sega de les gespes

Haurà de realitzar-se amb la freqüència necessària de manera que l’herba no arribi a una alçada tal,
que estèticament o fisiològicament suposi un perjudici per la gespa.
La sega i recollida de restes haurà de fer-se amb el grau de mecanització que es requereix segons el
tipus de gespa. També comprèn la neteja dels productes sobrants.
Es pot plantejar, amb l’objectiu de reduir la generació de residus vegetals i els rendiments, l’ús de
màquines de sega que triturin i reincorporin les restes vegetals, sempre amb l’aprovació de la Direcció
de Serveis Generals i Infraestructures del PSMar.
Quan es tracti d’entapissats de plantes cobridores de sòl, que no admeten la sega, es reduiran,
rebaixaran o podaran a l’alçada desitjada.

-

Adobament de les gespes
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S’hauran de fer els adobaments necessaris que caldrà dur a terme a l’inici de la primavera, inici
d’estiu i a la tardor. L’adobament serà mineral o compost dels tres macroelements (Nitrogen, Fòsfor i
Potassi).
Es repartirà l’adob sobre tota la superfície regant tot seguit. Per a les gespes que disposen de reg
soterrat, caldrà, o bé aprofitar els dies de pluja, o bé disposar de trípodes i aspersors mòbils per tal de
garantir la incorporació de l’adob al sòl.
L’adjudicatari vetllarà pel bon estat nutricional de la gespa, controlarà les seves carències i serà el seu
responsable, amb l’obligació d’aportar els productes necessaris (adobs, fertilitzants, bio-nutrients, etc.)
En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària respectarà la legislació vigent sobre els sòls, adobs,
fertilitzants, sanitat vegetal i medi ambient, adaptant-se a les noves normatives d’àmbit Comunitari,
Estatal o Autonòmic, que puguin sorgir especialment en relació amb el medi ambient i contaminació
d’aigües superficials i del subsòl.

-

Tractament fitosanitari de les gespes

Les hores de tractaments hauran de ser tals que causin el mínim perjudici possible al
desenvolupament de la feina dels professionals i del benestar dels usuaris dels Centres.
L’empresa adjudicatària serà responsable dels problemes de fitotoxicitat que poguessin derivar-se
dels tractaments, estant obligada a restituir els danys causats.

3.2

Conservació de parterres i masses de planta de temporada
-

Eliminació de la planta a renovar

S’arrencaran i es retiraran les plantes en el moment que el seu cicle òptim s’ha complert. La
freqüència de renovació estarà condicionada per l’espècie utilitzada. Es donarà prioritat a les
especies que necessitin menys canvis. La renovació de plantes és a compte de l’adjudicatari.
-

Adobament i tractament fitosanitaris

Cada cop que es renovi el grup de plantes, es realitzarà un adobament orgànic i mineral.
-

Plantació i densitats

L’operació de nova plantació comprèn l’arrancada i l’eliminació de les plantes de flor anterior, la neteja
de l’espai o la taca a plantar, la seva assolellada, la incorporació d’adob orgànic i mineral i la plantació
de les noves plantes, en un marc recomanat pel Responsable designat per la Direcció de Serveis
Generals i Infraestructures del PSMar
-

Reg

Immediatament després de la plantació s’efectuarà un reg.
-

Eliminació de flor passada
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Una vegada la planta hagi realitzat el seu primer cicle de floració, es procedirà a la seva eliminació
abans de la seva fructificació.

3.3

Conservació d’instal•lacions d’obra hidràulica

L’aigua consumida en les operacions de reg serà a càrrec del PSMar.
Si per la incorrecta manipulació de boques de reg hi hagués pèrdues d’aigua, descalçament,
arrossegament o erosions del terreny o altres perjudicis, l’adjudicatari restablirà pel seu compte la
situació inicial de tota la zona de danys i fins i tot abonarà l’import del volum de les agües vessades.
L’adjudicatari tan sols haurà d’utilitzar l’aigua estrictament necessària per al reg, sense pèrdues
d’aigua i tancant sempre correctament les boques de reg i les arquetes.
La conservació de la xarxa de reg existent estarà a càrrec de l’empresa adjudicatària, s’exigirà el seu
manteniment i ús de la xarxa instal•lada, amb les normes de funcionament de la legislació vigent i les
que indiqui la Direcció de Serveis Generals i Infraestructures del PSMar.
S’hauran d’efectuar els següents treballs mínims que fan referència al manteniment preventiu i
correctiu:
•
•
•
•

3.4

Posada a punt periòdicament de motors de captació i impuls d’aigua, programadors i
sondes de nivell.
Manteniment de les vàlvules reguladores i equips de pressió de la xarxa de reg.
Reparació d’avaries que es produeixin en l’ús de la xarxa.
Renovació d’aspersors i hidrants, així com la seva adaptació a les programacions de
reg que s’estableixin.

Neteja General

El personal dependent de l’adjudicatari haurà de dedicar una atenció constant i meticulosa a la neteja
de totes les superfícies compreses dins del perímetre de les zones a conservar.
Aquesta feina consistirà en l’eliminació, tant de la vegetació de creixement espontani, com fulles
caigudes, restes de les feines de sega, retalls i podes, deixalles i escombraries, que per qualsevol
procediment siguin a les zones que són objecte d’aquest contracte.
L’escarda o neteja d’herbes indesitjables, haurà de fer-se quan aquestes resultin visibles i facin
desmerèixer l’aspecte de la zona a tractar. L’eliminació podrà portar-se a terme de forma natural o bé
utilitzant herbicides. En aquest últim cas, serà la Direcció de Serveis Generals i Infraestructures del
PSMar, o responsable en qui delegui, qui autoritzi l’aplicació.
Les herbes indesitjables o altre brossa es retirarà obligatòriament el mateix dia de la seva recollida.
Fins a la seva retirada es depositaran en una zona que no molesti al desenvolupament de la feina de
professionals i el benestar dels usuaris dels Centres. En cas necessari l’adjudicatari haurà de procedir
a la seva senyalització o abalisament.
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4

CONDICIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL PERSONAL

L'oferta presentada ha d’incloure tot el personal necessari per a la correcta realització del servei
objecte d'aquest contracte.
Amb les freqüències i presències mínimes que es mostren a continuació:


Hospital del Mar: 65 intervencions anuals. Una intervenció a la setmana (52 intervencions) i
13 intervencions de reforç en època de poda o segons necessitat.
En cada intervenció es requereixen:
o Des de l’inici de la licitació fins a desembre de 2023: 2 treballadors a 8h, 1 amb
categoria de oficial de primera i 1 operari de jardineria.
o A partir de gener del 2024, que finalitzaran les obres d’ampliació de l’Hospital del Mar,
els metres quadrats de zona de jardins s’incrementarà i per tant els treballadors
requerits seran 4 a 8h, 1 amb categoria de oficial de primera i 3 operaris de jardineria.



A l’Hospital de l’Esperança: 26 intervencions anuals. Una intervenció cada quinze dies.
En cada intervenció es requereixen 2 treballadors a 8h, 1 amb categoria de oficial de primera i
1 operari de jardineria.



Al Centre Fòrum de l’Hospital del Mar: 26 intervencions anuals. Una intervenció cada quinze
dies.
En cada intervenció es requereixen 2 treballadors a 8h, 1 amb categoria de oficial de primera i
1 operari de jardineria.

El personal referent dependrà exclusivament de l'adjudicatari i per tant aquest tindrà tots els drets i
deures inherents a la seva qualitat d'empresari, d'acord amb la legislació laboral, social i de prevenció
de riscos laborals vigents en cada moment, sense que en cap cas pugui al·legar cap dret per aquest
personal en relació amb el Parc de Salut Mar.
L'empresa contractada haurà d'assignar els mitjans necessaris per dirigir i coordinar la prestació de
serveis de manteniment de jardins i jardineres interiors i exteriors d'aquest contracte, i actuar com a
interlocutor immediat amb el PSMar. Per això assignarà com a mínim un interlocutor amb la Direcció
de Serveis Generals i Infraestructures del Parc de Salut Mar i un interlocutor amb els responsables
d'Hoteleria de cada centre.
L’empresa contractada haurà de disposar en temps real tota la documentació corresponent a la gestió
de coordinació d’activitats empresarials amb el PSMar, utilitzant l’eina de gestió de que disposi en
cada moment el PSMar, responent als requeriments tècnics i econòmics que això suposi (actualment
es tracta de la plataforma Validate, referida a l’Annex II de la Memòria Justificativa de la Licitació).
L'empresa contractada haurà de dotar al seu personal de la uniformitat necessària per a la
identificació com a treballador autoritzat del Centre i garantir la seva bona imatge.
L'empresa contractada haurà de garantir l'adequada formació contínua del personal que presti els
serveis contractats a cada moment, per assegurar la correcta realització dels procediments establerts,
el correcte maneig del material així com el compliment de la normativa vigent en seguretat i higiene
en el treball. En l'oferta es definiran els programes de formació previstos i la seva planificació
temporal.
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L'empresa contractada ha de garantir plenament la suplència automàtica i immediata del personal que
presti els serveis contractats en els supòsits de vacances, baixes per malaltia, indisposats, hores
sindicals, formació i qualsevol altre motiu d'absència, i haurà d’informar de forma immediata als
responsables d’hoteleria.
Cada mes es presentaran els TC1 i TC2 de tot el personal (fix i temporal) que presta servei a cada
Centre i hauran d’estar actualitzades les dades a la plataforma de coordinació d’activitats
empresarials com a requeriment indispensable per conformar les factures.
Els licitadors hauran d’estar inscrits en el registre oficial d’establiment CET (Centre Especial de treball).
Als estatuts de l’empresa ha de constar la clàusula de Iniciativa Social que la reconeix com empresa
de bens socials sense ànims de lucre.
L'adjudicatari estarà obligat a dotar al servei de tots els mitjans de seguretat necessaris per evitar
possibles accidents, això també aplica a qualsevol altre EPI relacionat amb el servei de manteniment
de jardins i jardineres interiors i exteriors de zones de laboratoris, farmàcia, o qualsevol zona amb un
risc específic que així ho requereixi. Les mascaretes quirúrgiques i les FFP2 que siguin necessàries
per a la prevenció de la COVID_19 les haurà de proporcionar l’adjudicatari, altres EPI’s de grau de
protecció superior en relació a criteris assistencials els proporcionarà el CMPSB.
5

CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA SUPERVISIÓ i CONTROL

La supervisió i control de la prestació del servei objecte del contracte seran realitzats pels
Responsables d'Hoteleria dels Centres, dependents de la Direcció de Serveis Generals i
Infraestructures del Parc de Salut Mar.
L’empresa adjudicatària entregarà un informe trimestral amb la informació dels treballs portats a terme
durant aquest 3 mesos de servei en cadascun dels centres:

6

-

Reposició de plantes

-

Reparació de boques de reg

-

Poda d’arbres
DESCRIPCIÓ FUNCIONAL HOSPITAL DEL MAR

El centre està ubicat al Passeig Marítim 25-29 de Barcelona.
Actualment compta amb una superfície útil de 56.497,81 m2. Disposa actualment de 3.537 m 2 de
zones verdes o enjardinades.
Durant el 2022 es realitzaran unes obres de treballs d’enderroc que afectaran a determinades zones
enjardinades, per tant, des d’aquest moment fins a finals del 2023 hi haurà una reducció de la
superfície verda, que passarà a ser de 2.105 m2.
A partir del mes de gener del 2024, quan la construcció de la segona fase hagi finalitzat, el contracte
haurà d’incloure el servei de manteniment de jardins i jardineres interiors i exterior de l’ampliació, en
aquest moment la superfície verda i enjardinada de l’Hospital del Mar passarà a ser 4.865,00 m2 .
HMAR març 2022
zona

HMAR setembre 2022

superficíe verda i enjardinada
3.537,00
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zona

HMAR gener 2024

superficíe verda i enjardinada
2.105,00

m2

zona

superficíe verda i enjardinada
4.865,00

m2
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En el pressupost de licitació s’ha considerat que efectivament el calendari de les obres serà el descrit
anteriorment i així ho han de considerar els licitadors. En cas de que per retards al desenvolupament
de les diferents fases de les obres o per qualsevol altre motiu es retardi la posada en marxa de les
diferents zones es facturarà en base a la realitat executada del servei, tenint en compte el número
d’intervencions realitzades.
El Centre està obert les 24 hores del dia, 365 dies a l’any.
Les zones d’actuació a aplicar el servei de manteniment de jardins i jardineres interiors i exterior a
l'Hospital del Mar es desglossen a l'Annex I d’aquest PPT.

7

DESCRIPCIÓ FUNCIONAL HOSPITAL DE L’ESPERANÇA

El Centre està ubicat en la Avinguda Sant Josep de la Muntanya 12, de Barcelona.
Compta amb una superfície útil de 16.307,63 m2.
Disposa d’un total de 435 m2 de zona verda o enjardinada, 2 jardineres interiors al hall i 4 arbres a la
entrada principal.
El Centre està obert les 24 hores del dia, 365 dies a l’any.
Les zones d’actuació a aplicar el servei de manteniment de jardins i jardineres interiors i exterior de
l'Hospital de l’Esperança es desglossen en l'Annex I d’aquest PPT.
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DESCRIPCIÓ FUNCIONAL CENTRE FÒRUM DE L’HOSPITAL DEL MAR

El centre esta ubicat al C/Llull 410 de Barcelona.
Compta amb una superfície útil de 18.388,87 m2 .
Disposa d’un total de 115 testos, 85 jardineres exteriors ubicades a les terrasses de les plantes i 30
jardineres interiors ubicades als halls de les unitats d’hospitalització
El Centre està obert les 24 hores del dia, 365 dies a l’any.
Les zones d’actuació a aplicar el servei de manteniment de jardins i jardineres interiors i exterior del
Centre Fòrum de l’Hospital del Mar es desglossen a l'Annex I d’aquest PPT.

Barcelona, a 27 de juny de 2022

Sonia Cruces Diloy.
Cap d’Hoteleria PSMar.
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ANNEX I. Zones d’actuació als centres

HOSPITAL DEL MAR

zona
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

HMAR gener 2024

HMAR setembre 2022

HMAR març 2022
superficíe verda i enjardinada
370,00
270,00
780,00
90,00
270,00
110,00
110,00
125,00
100,00
110,00
100,00
150,00
75,00
110,00
100,00
110,00
100,00
245,00
107,00
105,00
3.537,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

3.537,00

m2

zona

superficíe verda i enjardinada

2.105,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

2.105,00

m2

370,00
270,00
780,00
90,00
270,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

100,00

150,00
75,00

zona
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30

superficíe verda i enjardinada
370,00
270,00
780,00
90,00
270,00

100,00

150,00
75,00

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
800,00
800,00
800,00
4.865,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m3
m2

HOSPITAL DE L’ESPERANÇA
HESP
zona
1
2
3

HESP

superficíe verda i enjardinada
110,00
25,00
300,00
435,00

Passeig Marítim, 25 - 29
08003 – Barcelona
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m2
m2
m2
m2

2
4

jardineres interiores en el Hall
arbres entrada principal
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CENTRE FÒRUM DE L’HOSPITAL DEL MAR
PLANTES CENTRE FORUM

JARDINERES

REG

UBICACIO

VARIETAT Q.

Planta baixa
Rodona

Autorreg

Cafeteria

INTERIOR

1

Rodona

Sense reg

Cafeteria

INTERIOR

1

Rodona

Autorregant

Hall

INTERIOR

5

Test negre exagonal 60x 40cm.

Autorregant

Hall

INTERIOR

1

J. rectangulars 80x60 cm.

Degoteix programat Entrada Prim

EXTERIOR

4

J. Exagonals 60x60 cm. ceramica

Degoteix programat Entrada Prim

EXTERIOR

5

J. Exagonals 60x60 cm. ceramica

Degoteix programat Entrada Llull

EXTERIOR

2

J. De cramica circular 60 cm.

Degoteix programat Pati Cafeteria

EXTERIOR

3

J. De cramica circular 80 cm.

Degoteix programat Pati Cafeteria

EXTERIOR

6

J. rectangulars 80x60 cm.

Degoteix programat Pati Cafeteria

EXTERIOR

1

J. rectangular 80x60

Degoteix programat Pati CCEE

EXTERIOR

12

J. De cramica circular 80 cm.

Degoteix programat Pati CCEE

EXTERIOR

3

Rectangulars

Autorreg

INTERIOR

7

J. rectangulars 80x60 cm. Ceramica

degoteix programat Pati RHB

EXTERIOR

21

J. De ceramica circular 80 cm.

Sense reg

EXTERIOR

1

J. rectangulars 80x60 cm. Ceramica
J. De cramica circular 80 cm.

degoteix programat Pati RRHH
degoteix programat Pati RRHH

EXTERIOR
EXTERIOR

13
9

J. De cramica circular 80 cm.

Autorreg

Hall

INTERIOR

2

Hexagonal

Autorreg

Hall

INTERIOR

2

J. De cramica circular 80 cm.

Autorreg

Hall

INTERIOR

1

J. De cramica circular 60 cm.

Autorreg

Hall

INTERIOR

1

J. De cramica circular 80 cm.

Autorreg

Administració

INTERIOR

1

Sec. Dir.

INTERIOR

1

Primer pis

J. De cramica circular 60 cm.

sense reg

Pati RHB
Pati RHB

J. De cramica circular 80 cm.

Autorreg

Sala R. Dir.

INTERIOR

1

Segon pis
J. De cramica circular 80 cm.

Autorreg

Hall

INTERIOR

2

sense reg

Sala estar 2A1 INTERIOR

2

sense reg

Hall

INTERIOR

2

EXTERIOR
EXTERIOR

1
4

J. De cramica circular 60 cm.
Tercer pis
J. rectangulars 80x60 cm. Ceramica
Quart pis
J. rectangulars 80x60 cm. Ceramica
J. De cramica circular 60 cm.
TOTAL
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degoteix programat Primer pati
sense reg
Segon pati

115

13

CENTRE FORUM
35
46
11

jardineres exteriors Planta baixa
jardineres exteriors Planta primera
jardineres interiors Planta primera
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