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Fortuny é un sistema de rexistro, tramitación e reporte dos procedementos, causas ou asuntos
xudiciais no ámbito do Ministerio Fiscal e baixo calquera orde xurisdicional e fiscalías delegadas da
Fiscalía Xeral do Estado.

Actualmente está en funcionamento para as ordes penal, civil, social e contencioso-administrativa,
ademais de para asuntos de vixilancia penitenciaria e incapacidades.

I. Introdución (I) 
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O acceso realízase premendo no seguinte enlace
http://fiscalia.xunta.es/MJU_FiscaliaWeb, que
leva a unha pantalla inicial de autorización onde
se teñen que cubrir os campos de usuario e
chave.



I. Introdución (II) 
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O obxectivo da presente guía é o de establecer os pasos que deben seguirse para a
recuperación dun procedemento. Para iso, primeiro debemos coñecer o concepto de
expurgo.

Segundo o Real Decreto 937/2003, do 18 de xullo, de modernización dos arquivos xudiciais,
enténdese por expurgo o procedemento a través do cal se determina cando un documento
perde toda a súa utilidade ou, pola contra, ha de ser conservado, dándoselle o curso
correspondente.



O proceso en Fortuny para a recuperación de procedementos do Expurgo é o seguinte:

II. Recuperación dun procedemento (I)
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1
Premes a xanela superior
“Administración”

2
Seleccionas a opción “Op.
Especiales”

3
Finalmente, premes “Recup.
Histórico”



Ao seleccionar “Recup. Histórico”
ábrese a xanela onde é necesario
identificar o procedemento que se vai
recuperar do expurgo. Para iso,
introduce os datos do procedemento
para expurgare premes “Buscar”.

II. Recuperación dun procedemento (II)
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No resultado da procura móstranse
todos os procedementos relacionados
con él mediante o NXF.

Premes “Aceptar” e produciríase a
recuperación dos datos dos
procedementos, voltando estes a estar
dispoñibles e localizables na aplicación.

Todos os campos son obrigatorios

1

2

3



II. Recuperación dun procedemento (III)
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Lembra…

Os procedementos expurgados e recuperados dende a aplicación, manteranse durante 3 meses 
sen ser expurgados. 

Se pasados esos 3 meses non se efectuou ningunha operación sobre eles, voltarán a ser 
expurgados novamente.

Se se efectuaron modificacións, voltarían a contar 5 anos dende a último acontecemento 
realizado.
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