
ABANS DE SORTIR A NAVEGAR

Llista de comprovació

Predicció meteorològica.

Equip de navegació i govern
(compàs, corredera, timó i radar).

Combustible per a viatge i reserva.

Equips de comunicacions (VHF-LSD) .

Cartes nàutiques de la zona.

Equip de propulsió
(oli, nivells, refrigeració, botzina, filtres, 
bugies).

Estanqueïtat i sistemes de buidatge (vàlvu-
les de fons, sentines, vàters, aigüeres, 
portells, escotilles).

Estat de les bateries
(nivell, càrrega, corrosions, carregador, 
connexions).

Estat preses de corrent (estanqueïtat, 
terminals).

Llums de navegació
(estanqueïtat, bombetes, casquets).

Llanternes i piles de recanvi.

Armilla salvavides per a cada tripulant (si 
és el cas, talla per a nens) (comprovar: 
xiulet, tires, cintes reflectants, nom embar-
cació).

Arnès de seguretat.

Estat de l'equip de seguretat (basses, 
bengales, senyals fumígens, mirall de 
senyals, cèrcols).

Sistema contraincendis.

Reflector radar, radiobalisa (406 Mhz).

Aigua potable (als tancs).

Pla de navegació
(lliurar-ho/comunicar-ho al port o club 
nàutic).

Documentació del vaixell.

Àncores i caps (estiba, corrosions, fre 
molinet).

És convenient tenir a bord:

Mitjans alternatius de propulsió 

Eines, recanvis

Vestits tèrmics

Farmaciola

Navalles, aparells de pesca 

Roba d'abric/impermeable

A més:

Impartiu normes de conducta a la 
tripulació per a casos d'emergència.

Tingueu connectat el sistema d'home 
a l'aigua mentre navegueu.

Respecteu l'ús del Canal 16 VHF i 
mantingueu l'escolta permanent.

Trucades d’auxili:

Canal 16 VHF banda marina i 2.182Khz 
en ona mitjana.

Telèfon d'emergències marítimes: 
900 202 202 http://www.sasemar.es/

http://www.sasemar.es/
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