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1. Obxecto 

Definir o procedemento e sistemática para a análise dos riscos e oportunidades segundo as 

expectativas das partes interesadas determinando as actuacións a seguir segundo o contexto 

da organización definido no punto 3 do Manual de Calidade. 

2. Ámbito de aplicación 

O Conservatorio Superior de Música de Vigo. 

3. Misións e responsabilidades 

▪ Dirección do CSM de Vigo:  

– Supervisar o seguimento dos riscos e oportunidades do CSM de Vigo.  

– Propoñer accións e melloras. 

▪ Responsable de calidade. 

– Determinar os riscos e oportunidades derivadas das expectativas das partes intere-

sadas. 

– Analizar as actuacións que se determinaron na revisión pola dirección. 

▪ Todo o persoal do centro:  

– Comunicar propostas de mellora. 

4. Desenvolvemento do proceso 

A dirección do CSM de Vigo fará unha análise dos seus riscos e oportunidades segundo as 

expectativas das partes interesadas tendo en conta o modelo MD61RIS01 Riscos e oportuni-

dades. 

Esta información será analizada nas revisións pola dirección e cando se detecten desviacións 

tomaranse as medidas oportunas abrindo, cando proceda, un parte de non conformidade e 

actualizando o modelo. 

5. Información documentada 

• PR61RIS Riscos e oportunidades. 

• MD61RIS01 Riscos e oportunidades do centro. 

• MD93REV01 Revisión pola dirección. 
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