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SMS Directe és un servei que permet l’enviament massiu d’SMS des del servidor del client. Els SMS 
poden tenir continguts variats: publicitats, promocions, missatges informatius… 

El contingut dels missatges queda sota la responsabilitat del titular del compte, el qual només pot 
enviar SMS als clients que n’hagin donat el seu consentiment previ. Al marge de l’enviament d’SMS, 
també es pot consultar l’històric de missatges enviats així com l’estat actual dels SMS en procés 
d’enviament. 

Cal remarcar que aquesta aplicació no està dissenyada per enviar missatges instantanis. Els missatges 
s’envien gradualment a partir de la data indicada; la freqüència d’enviament pot variar segons el 
nombre de missatges que hi hagi a la cua.
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Per tal d’ampliar les possibilitats que ofereix el servei SMS Directe des del lloc web, s’ha optat per crear 
un servei paral·lel amb el qual es podran enviar SMS a mòbils andorrans fent una petició HTTP al 
nostre servidor. Igual que des del web, també podrem consultar l’estat actual dels SMS enviats fent 
una altra petició indicant, opcionalment, el número de telèfon que ens interessa. Amb aquest sistema 
els clients poden enviar missatges fàcilment amb qualsevol tipus d’aplicació i fer-ne un seguiment 
sense haver d’accedir al web i amb la capacitat d’automatitzar el procés.

2.1 Estructura de les peticions

En totes les peticions s’ha d’utilitzar el protocol HTTPS.

Autenticació

L’usuari s’ha d’autenticar per executar la petició. El mètode consisteix a introduir el nom d’usuari i la 
contrasenya codificada en Base64 com a capçalera “Authorization”, com es mostra seguidament:

- Agafem, per exemple, el nom d’usuari “usuari” i la contrasenya “password”.
- Hem de codificar en Base64 la cadena següent: “usuari:password”.
  Podem utilitzar el servei https://www.base64encode.org.
- El resultat és “dXN1YXJpOnBhc3N3b3Jk”.
- Haurem d’afegir a la petició la capçalera següent:
  Authorization: Basic dXN1YXJpOnBhc3N3b3Jk

Altrament, encara que no ho recomanem, podem afegir les credencials a l’URL com es mostra a 
continuació:

https://usuari:password@sms.andorratelecom.ad

Tipus de peticions

Hi ha dos tipus de peticions:

- Enviament d’SMS.
- Consulta de l’estat dels SMS.

2. Peticions HTTP per a aplicacions



Enviament d’SMS

L’enviament d’SMS es fa accedint a l’adreça:
 https://sms.andorratelecom.ad/webtosms/sendSms

Els paràmetres necessaris per indicar els mòbils i la data d’enviament s’envien pel mètode POST.
La petició d’enviament disposa de diversos paràmetres obligatoris i d’altres opcionals.
• Obligatoris: mobils, missatge.
• Opcionals: data, numeroCurt, validesa, prioritat.

• Paràmetre mobils:
En cas que vulguem enviar el mateix missatge a diferents mòbils, cal que separem els números amb 
el caràcter “;”.
Exemple: mobils > 310205;311256;

• Paràmetre missatge:
El paràmetre missatge conté l’SMS que es vol enviar. No pot tenir més de 154 caràcters.

• Paràmetre data:
La data és opcional. En cas que el paràmetre s’ometi, el missatge s’enviarà el mateix dia. En cas que 
estigui definit, s’enviarà en la data indicada. El format de la data ha de ser any-mes-dia hores:minuts 
(yyyy-MM-dd hh:mm).

• Paràmetre numeroCurt:
Aquest paràmetre és opcional. Només s’ha d’especificar en cas de tenir contractat un servei d’SMS 
Directe i Premium i no tenir cap remitent configurat. En cas de tenir només un servei contractat, 
s’utilitza el número per defecte. I en cas de tenir remitent assignat, s’utilitza aquest.

• Paràmetre validesa:
El paràmetre validesa és opcional. Representa els minuts de validesa del missatge enviat al sistema. 
Si el missatge no s’ha pogut enviar durant aquest període de temps, es descarta i no s’envia al 
destinatari. El període màxim de validesa és de 4 dies (5.760 minuts). L’aplicació adapta 
automàticament el valor de la validesa: si passa del valor màxim, el talla a 5.760, i si és inferior al mínim, 
s’augmenta a 5. Cal tenir en compte que l’entrega de missatges funciona en forma de cua, de manera 
que si s’envia un missatge amb validesa de 4 dies després d’un altre que és a la cua, el temps es pot 
prolongar.

• Paràmetre prioritat:
El paràmetre prioritat representa la prioritat amb la qual es tracta el missatge dins la cua i no es pot 
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modificar, per defecte ve definida per l’usuari i es d’1.

• Exemple de petició amb tots els paràmetres:
URL:
https://sms.andorratelecom.ad/webtosms/sendSms

Capçaleres:
Authorization: Basic dXN1YXJpOnBhc3N3b3Jk
Content-Type: application/json

Cos de la petició:
{
“mobils”: “300000;376333333;34600000000”,
“missatge”: “missatge de prova”,
“data”: “2019-02-22 18:00”,
“numeroCurt”: 129,
“validesa”: 60,
“prioritat”: 1
}

El servidor respon amb una llista en què apareix un identificador propi en el missatge, i el número de 
mòbil. Amb aquest identificador el client pot fer un seguiment de l’estat del missatge per a aquell 
número.

[
    {
        "idMissatge": "11601381",
        "telefon": "300000"
    },
    {
        "idMissatge": "11601381",
        "telefon": "333333"
    },
    {
        "idMissatge": "11601381",
        "telefon": "34600000000"
    }
]



L’URL per accedir a la consulta d’SMS és:
 https://sms.andorratelecom.ad/webtosms/getSms

Aquesta petició accepta dos paràmetres diferents: idMissatge i mobils (opcional).

L’idMissatge correspon a l’identificador retornat quan s’ha fet un enviament d’SMS amb una petició 
d’enviament.

El paràmetre mobils és opcional. Si es defineix, cal indicar quins són els mòbils que es volen consultar 
(els mòbils llistats van separats per “;”). Si s’omet, es llista la informació de l’estat dels SMS de tots els 
mòbils als quals es va enviar.

Exemple de petició amb tots els paràmetres:
URL:
https://sms.andorratelecom.ad/webtosms/getSms

Capçaleres:
Authorization: Basic dXN1YXJpOnBhc3N3b3Jk
Content-Type: application/json

Cos de la petició:
{
“idMissatge”: “11601381”,
“mobils”: “300000;333333”
}

El servidor respon amb una llista amb el número de telèfon, un codi per indicar l’estat de l’SMS i un 
missatge explicatiu del codi.

[
    {
        "telefon": "300000",
        "codiEstat": "2",
        "descripcioEstat": "No s'ha pogut enviar el SMS"
    },
    {
        "telefon": "333333",
        "codiEstat": "1",
        "descripcioEstat": "Enviat"
    }
]

Cal notar que el número 34600000000 de la campanya no figura en la resposta, ja que en la petició 
de consulta no l’adjuntem.

També cal afegir que el servei talla automàticament (si s’hi ha afegit) el prefix per als mòbils 
nacionals. 07

Consulta de l’estat dels SMS
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Quan es fa una consulta per saber l’estat d’un SMS, l’aplicació retorna un llistat amb el número de 
telèfon i un codi per indicar-ne l’estat. En aquesta taula es poden veure els diferents estats que es 
poden produir i el significat de cadascun.

Descripció i possibles causesCodi

Pendent d’enviament
- La data d’enviament encara no s’ha complert
- El mòbil no té cobertura
- El missatge encara està essent tractat a la cua

0

Enviat
· El client ha rebut el missatge al mòbil1

No s’ha pogut enviar el SMS
- La cua de missatges del mòbil és plena
- El número no existeix
- El missatge amb data d’enviament futura ha estat cancel·lat
 (només des del web)

2

Estat d’un SMS



DescripcióCodi

Falten paràmetres o bé són incorrectes102

Identificador de missatge incorrecte105

No s' ha trobat cap telèfon amb aquest identificador106

El número curt no correspon a l'usuari*107
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En cas que es produeixi una errada durant l’execució del programa, podem tenir els errors següents:

Gestió d’errors

La longitud del paràmetre numeroCurt és superior a la permesa108

*També rebrem un codi 107 amb la mateixa descripció en cas de tenir un remitent assignat, per tant, 
recomanem que en aquest cas obviem el paràmetre numeroCurt.

En executar la petició, el programa retorna un missatge informatiu que indica quin ha estat el 
problema (ERROR codi_error + descripció de l’error si és d’interès per al client).
També cal recalcar que podem rebre errors de servidor, com ara:

*1 És un error genèric de servidor, es pot donar per moltes raons (base de dades caiguda, error de xarxa, etc.).
*2 Les credencials introduïdes són incorrectes.
*3 L’usuari no té accés al recurs demanat.
*4 Es pot donar en informar incorrectament algun camp de la petició.

Exemple:
ERROR 102: Falten paràmetres o bé són incorrectes
O bé:
HTTP Status 400 – Bad Request

DescripcióCodi

Internal server error *1500

Bad credentials *2401

Forbidden *3403

Bad request *4400
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