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Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia)
Vegetació anual colonitzadora dels codolars litorals rics en matèria orgànica
Teixedes mediterrànies
Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila
Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis)
Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi

Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia)
Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi)
Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion)
Plans costaners arenosos o llimosos, sovint recoberts de mantells microbians
Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii)
Pinedes mediterrànies
Matollars xeroacàntics endèmics oromediterranis
Matollars termomediterranis i predesèrtics
Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques

Tarteres silícies medioeuropees i dels indrets freds i humits de l'alta muntanya (Galeopsietalia ladani i Androsace

Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i
Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.)

Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea)

Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea)
Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae)
Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars
Llacunes litorals
Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion
Fagedes calcícoles xerotermòfiles

Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments 
submersos d'espigues d'aigua (Potamio
Espartinars
Dunes movents embrionàries
Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria)
Dunes litorals fixades, amb comunitats del Crucianellion maritimae
Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola
Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea)
Boixedes xerotermófiles permanents, dels vessants rocosos
Alzinars i carrascars
Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera
Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus)
Aigües estagnants oligomesotrófiques, dures, amb vegetació bentónica de carofícies
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